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Shock e Metacro-
se tocam amanhã à 
noite no Espaço Cul-
tural. PÁGINA 9

Uma vendedora da 
capital responderá à 
Justiça por divulgar caso 
na internet. PÁGINA 6

Gerentes de um re-
sort no Litoral Sul parai-
bano foram presos pela 
Polícia Civil. PÁGINA 6

Divulgação de 
falso sequestro 
vai à justiça

Rock pesado no 
projeto Music
From Paraíba

Casal é suspeito 
de desviar mais 
de R$ 2 milhões

Rede social

BRAsIleIRO De KART  
Campeonato se encerra 
hoje com competição no 
Kartódromo Paladino, 
no Conde. PÁGINA 24

ReceITA esTADuAl 
O número de empresas 
ativas na Paraíba cres-
ceu 1,60% no primeiro 
semestre. PÁGINA 18

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

Objetivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado é forçar os proprietários a restaurarem os 
prédios em ruínas, que oferecem risco à população. Capital tem 600 imóveis tombados pelo Iphaep.  PÁGINA 5

Iphaep aciona 30 donos 
de imóveis tombados

centro histórico de JP

Metacrose está nos palcos há 18 anos

A fachada foi a única coisa que sobrou de alguns casarões do Centro HIstórico de João Pessoa; proprietários alegam problemas financeiros

150 pilotos estarão reunidos

Vendedores informais comer-
cializam de itens automotivos a san-
dálias e bolsas utilizando o próprio 
veículo como expositor. PÁGINA 7

“Comércio sobre
rodas” toma conta
das ruas da capital

FOTO: Evandro Pereira

Carros viram verdadeiras lojas
ambulantes e driblam a fiscalização

Informalidade

Primeiro-ministro fala apenas 
em “tentativa de golpe”, mas Forças 
Armadas anunciaram oficialmente 
ter tomado o controle. PÁGINA 8

Exército assume o 
poder na Turquia e
população protesta

FOTO: Reuters

Soldados bloquearam a entrada do 
Aeroporto Atatürk, em Istambul

Golpe militar

Hotel de luxo

Esportes

Economia

baixa

baixa

01h41

14h08

2.0m

2.0m

ALTA

ALTA

08h00

20h11

0.6m

0.6m



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de julho de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509

A corrupção no Brasil tem jeito? Será 
possível que em futuro próximo as gera-
ções vindouras possam vir a conviver com 
uma representação política e administra-
tiva menos afeita à prática de desvios de 
recursos públicos para enriquecimento 
particular? Os escândalos de hoje, bombar-
deados a todo instante pela mídia, servirão 
de aprendizado e aperfeiçoamento das 
nossas instituições democráticas?

Em palestra nos Estados Unidos na 
última quinta-feira, o juiz Sergio Moro 
criticou, não sem razão, o que chamou de 
“omissão” do Executivo e do Congresso 
brasileiros no esforço para combater a cor-
rupção e disse que o apoio até agora tem 
sido apenas verbal. “Eles poderiam, por 
exemplo, propor e aprovar melhores leis 
para prevenir a corrupção. Também po-
deriam ajudar os esforços dos agentes da 
Justiça de outras maneiras. Sua omissão é 
muito desapontadora”, afirmou.

“Para ser justo, acentuou, o governo 
tem dito desde o início da operação Lava-
-Jato que apoia e endossa as investigações”.  
Mas, observou, os brasileiros devem espe-
rar mais do que apoio moral. A corrupção 
inquieta a todos e as questões a ela relacio-
nadas estão no dia a dia das conversas de 
esquinas, na pauta dos estudos acadêmicos 
e naturalmente nas inquietações de soció-
logos, jornalistas, políticos e juristas na-
cionais. Respondê-las em conjunto é quase 
impossível. 

O escândalo que envolve a Petrobras, 
maior empresa brasileira e orgulho de to-
dos nós, parece ter o condão de complicar 
ainda mais as coisas. E não é pra menos. 
Afinal, segundo os cálculos mais recentes, 

a roubalheira já ultrapassa dezenas de bi-
lhões de reais. Não é brincadeira! Tudo isso 
sem que os mecanismos de fiscalização da 
empresa pudessem ter tido condições de 
detectar este assalto.

Mas é preciso constatar que há avan-
ços. O mensalão, já resolvido, e o petrolão, 
cujas penas atingiram e atingem os grã-
-finos de sempre, são um grande passo. 
É evidente que a pancada do bombo está 
mudando. Processar ou prender corruptos 
não é mais uma novidade. Concorde-se ou 
não, é a comprovação de que as coisas es-
tão mudando. E para melhor. Em relação 
àquelas indagações feitas no início deste 
editorial, há dois equívocos possíveis: o 
primeiro tem a ver com a impressão de que 
quanto mais a corrupção aparece, mais 
aumenta. Não é necessariamente assim. 
Quanto mais a sociedade toma conheci-
mento desses casos, mais evidente fica que 
os meios de fiscalização estão no pleno 
exercício de suas atribuições.

Outro erro é considerar, como genera-
lidade, que todos os políticos e empresários 
do país são desonestos, por definição. Não 
é assim também. Embora muitos sejam al-
vos atuais da Operação Lava Jato, existem, 
é óbvio, os que decentemente cumprem as 
suas missões. Por mais embaraçoso que 
seja para as duas categorias, é fundamen-
tal que se proceda a separação entre o 
joio e o trigo. Não terá caminho promissor 
a sociedade que juntar no mesmo saco a 
classe produtora e empresarial, nivelando 
por baixo o conceito de todos. Incorrer na 
generalização, distribuindo condenações a 
torto e a direito, pode ser um erro tão gra-
ve quanto o pecado “original”.

Editorial

 Crônica

 Apoio moral não basta
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A química e o camunzé
Química, para Nego João, era tudo que desse em mudança. O lápis tinta, 
aposentando o tinteiro, era um seu exemplo de química.”

 

O que é fato e o que é boataria 
quando a sigla envolvida é o 
PMDB da capital? Essa indaga-
ção está cada vez mais difícil 
de responder. Toda semana o 
partido se vê cercado por novas 
distintas relacionadas à manu-
tenção ou não da pré-candida-
tura de Manoel Júnior. Ontem, 
Antonio Sousa, tesoureiro, se 
pronunciou: “Não existe essa 
história de acordão”, disse, ne-
gando a desistência.

Aprovado na Comissão Espe-
cial para o Aprimoramento do 
Pacto Federativo, a matéria vai 
ser votada agora em Plená-
rio. Trata-se do projeto de lei 
complementar que proíbe que 
recursos devidos a estados e 
municípios sejam retidos pela 
União. É reivindicação antiga 
de governadores e prefeitos, 
devido à prática contumaz por 
parte do Governo Federal de 
contingenciar tais recursos.

A professora Cida Ramos, pré-candidata do PSB 
a prefeita de João Pessoa, acresceu novo tema 
à lista de ações que teriam sido negligenciadas 
pela gestão municipal, em plenária realizada na 
comunidade de Mangabeira IV: a regularização 
fundiária das casas da comunidade Nova Espe-
rança, aprovado pelo Orçamento Democrático, 
mas nunca executada.     

RegulARizAçãO fuNdiáRiA

MúSicA pARA ADvERSáRiO Dá DEMiSSÃO EM cG

cONtiNGENciAMENtO

uNinforme

“É MuitA pROpAGANDA”

JOGOS E pROtEStO 

pMDB tEM DificulDADE EM cG E Jp, ADMitE vENEziANO

No Grotão, Cida Ramos acusou o pre-
feito Luciano Cartaxo (PSD) de investir 
mais em publicidade do que em ações 
para melhorar a assistência em saúde: 
“Gasta R$ 42 milhões em publicidade, 
mas deixa as Unidades de Saúde da 
Família (USF) sem condições de cuidar 
das pessoas”. De acordo com a pré-can-
didata socialista, “é muita propaganda 
de televisão e pouca ação”.  

Grandes manifestações contra 
o presidente interino Michel 
Temer (PMDB) serão realiza-
das antes e durante os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro. 
Os organizadores, entre os 
quais a Frente Brasil Popular e 
a Frente Povo sem Medo, que-
rem aproveitar a exposição 
internacional do evento para 
propagar que ocorreu um gol-
pe parlamentar no país. A pri-
meira será no dia 31 de julho.

O deputado Veneziano Vital denuncia que o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) estaria promovendo 
uma ‘caça às bruxas’ na cidade, demitindo funcionários que seriam simpáticos ao peemedebista. 
“Um senhor humilde, generosamente fez uma música para mim e, por ingenuidade, mostrou às pes-
soas. Uma delas dedurou ao prefeito e ele foi demitido”. O refrão foi considerado provocativo pela 
gestão: dizia que o cabeludo ia voltar.     

O peemedebista Veneziano Vital (foto) relaciona as dificuldades de sua pré-candidatura em Cam-
pina Grande aos obstáculos de Manoel Júnior em João Pessoa para viabilizar suas postulações. 
Mas faz uma ressalva: “Por força do nosso recall [por ter sido prefeito], temos o que mostrar, mas 
é difícil para mim e para ele”, pontuou, “por que quem está na oposição tem mais problemas”. O 
principal deles? No caso dos dois peemedebistas, falta de aliados fortes e competitivos que deem 
musculatura às chapas do partido, notadamente em Campina Grande, onde as principais legendas 
já estão aglomeradas a outras pré-candidaturas – para ilustrar temos o exemplo da chapa enca-
beçada pelo deputado Adriano Galdino (PSB), que já reuniu em seu entorno sete legendas e está 
na iminência de anunciar mais duas nos próximos dias – PR e PROS. No caso de Manoel Júnior, sua 
pré-candidatura não decolou, o que enfraqueceu sua postulação para atrair partidos aliados que a 
bancassem. Para Veneziano Vital, há uma disputa desigual na ‘Rainha da Borborema’: insinua que o 
prefeito Romero Rodrigues (PSDB) transformou a prefeitura num “cabide de empregos” visando à 
captação de votos à sua reeleição.
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ENtRE fAtO E BOAtO

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

A caixa de engraxate do Nego João 
funcionava na esquina do palacete do 
dr. Guilherme da Silveira, na calçada 
do Bar das Américas, bar de nome, 
apenas com balcão de café em forte 
concorrência com o Alvear, este  mais 
amplo em balcão e mesinhas de már-
more, ponto político e cultural que dá 
nome a um dos meus pequenos livros, 
a ser relançado agora em 2ª edição.

João foi uma das primeiras cria-
turas com quem me dei a conhecer 
quando aqui cheguei, em 1951. A 
segunda deve ter sido Boanerges 
Cunha, dos Cunhas do alto comércio, 
que vinha cedinho da General Osório, 
onde morava, para a sua hora hilária 
com João engraxate, antes de apare-
cer à porta do clube.

Que grude colava essa relação 
de todos os dias entre um branco de 
olhos azuis, bem aposentado, e um 
engraxate preto e feio como João? À 
primeira vista, asneiras, coisas bestas 
como a de que “a química vai acabar 
com o mundo”. Química, para Nego 
João, era tudo que desse em mudan-
ça. O lápis tinta, aposentando o tintei-
ro, era um seu exemplo de química. 
Ou um homem de dois sexos, como 
diziam de uns dois ou três  persona-
gens a quem se adicionava esse des-
taque no Ponto de Cem Réis. 

Esta semana eu me lembrei deles 
ao me ver chamado por uma senho-
ra de cabelos contemporâneos e que 
reconheci como a que fora debutante, 
morando em frente à velha Casa do 
Estudante, agora reclamando da es-
puma química dos travesseiros que 
não pega uma letra dos travesseiros 
de camunzé ou de lã de barriguda. A 
“química” mencionada ao redor de 
uma pilha de travesseiros industriali-
zados emergiu de um poço escuro e 
fundo da memória colada à ciência do 
Nego João. 

Travesseiro frio de camunzé, col-
chão de melão, recheios que não es-
quentavam, que não davam coceira 
nem resistiam ao pouso das nossas 
cabeças. 

Onde é que se acha isso, hoje em 
dia, amiga Zezé? – achei de perguntar. 

E ela, poeticamente, filosofica-
mente: Onde é que hoje em dia volta-
mos a nos achar como éramos, queri-
do amigo? Você não pode ter saudade 
do futuro, que só a Deus pertence. 

Mudei-me da Casa do Estudan-
te em 1953, tempo em que deixei de 
olhar para a janela em frente, a da 
menina. Mais de seis décadas depois 
a janela se abre, nem sei se existe 
mais a casa! E como, imune ao tempo,  
a aparição  me surpreende!  
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Políticas

Ricardo vai autorizar construção 
do contorno da cidade de Solânea  
Obra tem 2,2 quilômetros 
e integra os serviços de 
restauração da PB-105

O governador Ricar-
do Coutinho autoriza nesta 
segunda-feira (18), às 10h, 
a construção do contorno 
do município de Solânea. A 
obra, com 2,2km de exten-
são, integra os serviços de 
restauração da PB-105 e 
vai beneficiar diretamente 
uma população de 26.734 
habitantes daquela cidade 
do Brejo paraibano. O inves-
timento com recursos pró-
prios é de R$ 700 mil.

O contorno, que será 
concluído até o próximo mês 
de agosto, terá como princi-
pais serviços recapeamento 
da pista de rolamento em 
pré-misturado a frio PMF, 
micro revestimento asfálti-
co, pavimentação em parale-
lepípedo e sinalização hori-
zontal e vertical.

 Ao destacar mais uma 
obra do Governo Estadual no 
setor de mobilidade urbana, 
o diretor de Operações do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem da Paraíba, Hélio 
Cunha Lima, assegura que o 
contorno de Solânea vai pro-
porcionar aos habitantes da 
cidade e de todos os usuários 
da PB-105 uma infraestrutura 
capaz de oferecer mais segu-
rança no trânsito, redução de 
acidentes e melhoria da quali-
dade de vida.

 O dirigente lembra ain-
da que atualmente a cidade 
de Solânea, em sua principal 
avenida, tem uma movimen-
tação diária de mais de 754 
veículos entre automóveis, 
ônibus, caminhões e motos, 
com tráfego nos dois sen-
tidos, causando engarra-
famentos constantes. Com 
a construção do contorno, 
passará a ser mão única no 
sentido Bananeiras-Arara.       

O Conselho da Magistratura 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
em sessão ordinária realizada nessa 
sexta-feira (15), aprovou dois relató-
rios de jurisdição conjunta (mutirão). 
Um deles envolveu as 13ª e 15ª varas 
cíveis de João Pessoa; 1ª, 2ª e 3ª va-
ras de Catolé do Rocha; 1ª Vara de 
Sapé; e a Vara Única de Alhandra. O 
relator do processo administrativo é 
o desembargador Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira.

De acordo com o magistrado, o 
esforço concentrado nessas unida-
des aconteceu no período de 1º de 
fevereiro a 1º de abril deste ano. “O 
resultado foi bastante satisfatório e 
apresentou números positivos para 
a sociedade e para o Poder Judiciá-
rio estadual. Não vejo mais a neces-
sidade de continuar com o mutirão 

nessas varas”, comentou o relator, 
que teve seu voto acatado à unani-
midade.

Durante o período analisado, 
no total, foram atualizados 801 pro-
cessos, entre sentenças, despachos e 
outros andamentos processuais.

O outro relatório apresentado 
ao Conselho da Magistratura do 
TJPB envolveu o 1º Juizado Espe-
cial Cível de Campina Grande, como 
ainda as 4ª e 6ª varas da mesma 
unidade judiciária, e as Comarcas 
de Santana dos Garrotes, São José 
de Piranhas e Sumé. O relator do 
processo é o desembargador João 
Alves da Silva.

Esse mutirão ocorreu no perío-
do de 18 de setembro a 28 de ou-
tubro do ano passado. “O esforço 
concentrado conseguiu alcançar seu 

objetivo e foi de grande valia para 
o Tribunal e, principalmente, para 
o jurisdicionado. Muito feitos em 
atraso foram colocados em dia e não 
existe necessidade de prorrogação 
de prazo”, comentou o relator. Se-
gundo ele, 401 processos foram atu-
alizados.

Composição 
O Conselho da Magistratura 

é composto pelo presidente do TJ, 
desembargador Macos Cavalcanti 
de Albuquerque (presidente); o vice- 
presidente do Tribunal, desembar-
gador José Ricardo Porto; o correge-
dor-geral de Justiça, desembargador 
Arnóbio Alves Teodósio; e ainda os 
desembargadores João Alves da Sil-
va, Leandro dos Santos e Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Conselho da Magistratura aprova 
relatórios de jurisdição conjunta

MUTIRÕES

Pressidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcanti, também integra o Conselho de Magistratura

Fernando Américo de Fi-
gueiredo Porto é o novo Juiz 
Federal da Seção Judiciária 
da Paraíba. O magistrado atu-
ava no Rio Grande do Norte e 
foi removido para Subseção 
de Sousa, Sertão da Paraíba, 
como substituto da 15ª Vara 
Federal.

Na manhã da última 
quinta-feira (14), o juiz fede-
ral esteve na sede da Justiça 
Federal, em João Pessoa, e 
foi recepcionado pelo dire-
tor do Foro, Rudival Gama 
do Nascimento, pelos juízes 
Sérgio Murilo e João Pereira 

e pelos diretores Cícero Cal-
das Neto (Secretaria Admi-
nistrativa), Marconi Araújo 
(Núcleo Judiciário), Rogério 
Xavier (Núcleo de Tecnolo-
gia da Informação) e Jorge 
Vieira (Núcleo de Gestão de 
Pessoas).

Além de recém-nomea-
do juiz substituto da 15ª Vara 
da Subseção de Sousa, Fer-
nando Porto irá responder 
também pela 14ª Vara de Pa-
tos, no período de 15 a 31/7, 
em decorrência das férias do 
titular, o juiz federal Cláudio 
Girão Barreto.

Justiça Federal da PB 
recebe novo magistrado

FERNANDO PORTO

O Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 deferiu, na úl-
tima quarta-feira (13), re-
moções de juízes federais 
pelo critério de antiguida-
de, em razão da vacância 
da titularidade da 7ª Vara 
Federal da Seção Judiciária 
de Pernambuco, com sede 
na capital, decorrente da 
promoção de Élio Wander-
lei de Siqueira Filho a de-
sembargador federal.

A juíza federal Ara Cá-
rita Muniz da Silva Masca-
renhas foi removida da 11ª 
Vara Federal (PE) para a 
7ª Vara Federal (PE). Em 
seu lugar, assume a juíza 

federal Daniele Souza de 
Andrade e Silva Cavalcanti, 
egressa da 14ª Vara Fede-
ral (PE).

O juiz federal Leonardo 
Augusto Coutinho, atual-
mente lotado na 16ª Vara 
Federal (CE), sediada em 
Juazeiro do Norte (CE), foi 
removido para a 14ª Vara 
Federal (PE). O juiz federal 
Rafael Chalegre do Rego, 
atualmente lotado na 8ª 
Vara Federal (PB), com sede 
em Sousa (PB), passa a ser 
titular da 16ª Vara Federal 
(CE). A 8ª Vara Federal (PB) 
ficará, temporariamente, 
sem titular, por ausência de 
candidato nesta remoção.

Pleno do TRF5 aprova 
remoções de 4 juízes

CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE

Porto (2º à esquerda) responderá pela Vara de Patos até 31/7

O juiz auxiliar da Pre-
sidência do Conselho Na-
cional de Justiça, Bráulio 
Gusmão, e o gerente do pro-
jeto PJE, Augusto Martins, 
do referido Conselho, visita-
ram o Tribunal de Justiça da 
Paraíba, esta semana, onde 
participaram de reunião de 
trabalho com a equipe da 
Diretoria de Tecnologia da 
Informação (Ditec) do TJPB.

O objetivo da reunião 
foi acertar os últimos deta-
lhes para integrar os proje-
tos apresentados pelo Tri-
bunal durante a Maratona 
PJE. Dois desses projetos 
foram finalistas e termina-
ram a competição em 3º lu-
gar, a saber: o PJE Notifica 
e o PJE Mobile, este último, 
em parceria com os Tribu-
nais de Justiça de Pernam-
buco e Rondônia. O PJE 

Mobile, por exemplo, tem 
um aplicativo para tablet e 
smartphone, que possibili-
ta o acesso e assinatura de 
documentos no PJE.

O Juiz auxiliar da pre-
sidência do Conselho Na-
cional de Justiça, Bráulio 
Gusmão, ao fazer uma ava-
liação do encontro disse 
que o mesmo foi um su-
cesso. “Os projetos apre-
sentados pelos Tribunais 
encurtaram o caminho que 
seriam trilhados se estes 
fossem executados por um 
único órgão e aceleraram o 
desenvolvimento e disponi-
bilização das soluções” en-
fatizou o magistrado.

Bráulio Gusmão disse, 
também, “que está impres-
sionado com a qualidade 
dos projetos apresentados 
pela equipe do TJPB e dos 

Diretoria do Tribunal de Justiça 
recebe visita de equipe do CNJ

TECNOLOGIA

FOTO: Divulgação/TJPB

FOTO: Divulgação/TRF-5

Juiz auxiliar do CNJ, Bráulio Gusmão, ressaltou troca de experiências

benefícios que trarão ao Ju-
diciário e à sociedade”.

Já o diretor de Tecnolo-
gia da Informação do TJPB, 
Ney Robson, ao falar sobre 
projetos vencedores, disse 
que “foi um trabalho pro-
fícuo em que as equipes se 
debruçaram na análise dos 
projetos e nas atividades 
que deveriam ser realizadas 

pelos técnicos do CNJ e do 
TJPB para que os softwares 
fossem incorporados e dis-
ponibilizados ao público- 
alvo o mais breve possível”.

Ney Robson Medeiros, 
por fim, externou sua satis-
fação em ver o reconheci-
mento do trabalho da equipe 
pela gestão do TJPB e, nessa 
oportunidade pelo CNJ. 

FOTO: Divulgação/Secom-PB
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Políticas

Agência Câmara desmente isenção de 
IPI na compra de carros por policiais

FOTO: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

A Agência Câmara es-
clarece que é falsa a notícia 
que vem sendo veiculada 
em blogs e redes sociais que 
dá a entender a aprovação 
do Projeto de Lei 6256/09, 
que previa a isenção de IPI 
na compra de veículos por 
policiais militares e bom-
beiros militares. Nos últi-
mos dias, a equipe da Agên-
cia tem recebido ligações 
não apenas de policiais e 
bombeiros, mas também de 
representantes comerciais 
de todo o País que teriam 
sido beneficiados com a su-
posta aprovação do texto 
deste projeto.

Na realidade, o proje-
to, que foi apresentado em 
20/10/09, chegou a ser 
aprovado na Comissão de 
Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organiza-
do em 12/05/10, mas foi 
arquivado em 31/01/11, 
antes de ser analisado por 
outras comissões, em virtu-
de de mudança de legislatu-
ra. O autor, então deputado 
Major Fábio, chegou a apre-
sentar pedido de desarqui-
vamento da proposição na 

Outras propostas similares 
estão em tramitação na 
Câmara dos Deputados

legislatura seguinte, ini-
ciativa que foi negada pela 
Mesa Diretora da Câmara 
por ter sido tomada fora do 
prazo regimental.

Outras proposições
Existem outros proje-

tos em tramitação na Câ-
mara propondo medidas 
iguais ou semelhantes. O 
PL 2319/07 e seus apen-
sados, (como o PL 913/11, 
PL 5147/13, PL 2975/11 e 
o PL 2281/11) receberam, 
no dia 13/06/16, parecer 
contrário do relator na Co-
missão de Finanças e Tri-
butação, deputado Manoel 
Júnior (PMDB-PB). O parla-
mentar entendeu, após re-
ceber informações do Poder 
Executivo, ser a isenção de 
IPI nestes casos inadequada 
e incompatível orçamentá-
ria e financeiramente.

O parecer de Manoel 
Júnior ainda precisa ser 
votado pela Comissão de 
Finanças e Tributação. Os 
projetos ainda dependem 
da análise também das Co-
missões de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime 
Organizado; e de Comissão 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, antes de se-
guirem para a votação em 
Plenário.

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) aprovou um Pro-
jeto de Lei (PL) que obriga clí-
nicas, hospitais, ambulatórios, 
laboratórios, públicos ou priva-
dos, ou quaisquer serviços de 
saúde credenciados pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS), a 
atenderem de forma prioritária 
os portadores de Mal de Parkin-
son, cardiopatia e nefropatia 
grave. De acordo com a propo-
situra do vereador Zezinho Bo-
tafogo (PSB), a preferência obri-
gatória e urgente, nos termos 
da lei, constitui-se na garantia 

de atenção imediata em todos 
os níveis de prestações de servi-
ços de saúde de João Pessoa.

O PL ainda prevê que exames 
de qualquer natureza, solicita-
dos por profissionais da Medici-
na, não poderão ser marcados, 
para sua realização, em prazo 
superior a 48 horas, assim como 
para a obtenção de seus resul-
tados, salvo se a complexidade 
do exame exigir maior prazo. O 
descumprimento da lei sujeitará 
o infrator às penalidades de ad-
vertência e multa, na reincidên-
cia, no valor de R$ 5 mil.

“O País enfrenta problemas 
graves com relação ao atendi-
mento de saúde à população. 
São inúmeras reclamações por 
parte dos usuários do SUS so-
bre a demora na marcação de 
consultas e exames, a falta de 
medicamentos e, muitas vezes, 
a ausência de profissionais mé-
dicos para a realização do aten-
dimento. Nosso projeto visa a 
atender essas pessoas que re-
querem uma atenção maior por 
parte daqueles que promove a 
saúde pública no município”, 
justificou Zezinho.

Projeto de lei assegura prioridade 
para atendimento na rede pública

PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba, através 
do deputado João Henri-
que, vice-presidente da 
Casa, participou nessa 
quinta-feira (14), de uma 
audiência com o presidente 
em exercício Michel Temer. 
O encontro, que ocorreu 
em Brasília, também con-
tou com a presença de de-
putados de todo o País inte-
grantes da União Nacional 
dos Legisladores e Legisla-
tivos Estaduais (Unale). O 
deputado licenciado Ricar-
do Barbosa também parti-
cipou da reunião.

Para João Henrique, 
esta reunião fortalece as 
assembleias legislativas. 
“Estamos aqui represen-
tando a ALPB junto com a 
diretoria da Unale, mos-
trando que os parlamentos 
estão unidos defendendo 
os interesses de seus esta-
dos”, destacou.

Na reunião, Temer e os 
parlamentares trataram de 
diversos assuntos como a 
PEC 30/14, que fixa o limi-
te máximo de despesas das 
assembleias; o novo Pacto 
Federativo; a Reforma da 
Previdência; e a PEC 47, 

que dispõe sobre a divisão 
das responsabilidades da 
União com as assembleias 
em assuntos diversos se-
tores como transporte, as-
sistência social e diversas 
áreas do direito.

O presidente em exer-
cício agradeceu a presença 
dos parlamentares e res-
saltou que este encontro 
serviu para estreitar ainda 
mais a relação da Presidên-
cia da República com as 
casas legislativas de todo o 
País.

João Henrique também 
representou o Legislati-
vo Estadual paraibano em 
uma reunião com o presi-
dente do Senado, Renan 
Calheiros, que ocorreu na 
última quarta-feira (13).

ALPB participa de 
audiência com Temer

UNALE

“Os parlamentos 
estão unidos
defendendo
os interesses
de seus
estados”

Encontro contou com a presença de deputados de todo o País

Como relator, deputado federal Manoel Júnior emitiu parecer contrário ao projeto que beneficiaria bombeiros e policiais militares

FOTO: Divulgação/ALPB

Proposta do vereador Zezinho Botafogo prevê ainda que exames sejam marcados em um prazo máximo de até 48h

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP
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por divulgação de falso 
sequestro de criança
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Prédios no Centro Histórico 
estão abandonados e há 
riscos de desabamento

Iphaep aciona 30 proprietários
RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS

O Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico do 
Estado (Iphaep) acionou na 
justiça um total de 30 pro-
prietários de casarões e imó-
veis tombados, instalados 
no Centro Histórico de joão 
Pessoa, para que eles res-
taurem os prédios. "No Cen-
tro da capital existem cerca 
de 600 imóveis protegidos 
pelo Iphaep. Desse total, 30 
já estão em ação na justiça, 
uma boa parcela continua 
em bom estado, outra par-
cela está em recuperação, e 
uma outra parte está sendo 
encaminhada para a asses-
soria jurídica do instituto 
para análise de notificações 
ou mesmo para ações judi-
ciais", explicou a diretora 
executiva do Iphaep, Cas-
sandra Figueiredo.

Ela fez um alerta para 
os proprietários que pre-
ferem abandonar esses 
imóveis a ponto de deixar 
que eles desmoronem, afir-
mando que, mesmo que 
desabem totalmente, não é 

José Alves
zavieira2@gmail.com

permitido que no local seja 
construída qualquer outra 
edificação. A construção 
terá que seguir os padrões 
do prédio tombado.

Conforme as ações, 
as edificações citadas nas 

ações estão abandonadas e 
apresentam problemas de 
infraestrutura e riscos para 
a população que transita na 
área central da cidade. Pelas 
vistorias realizadas nesses 
prédios, eles se encontram 

em péssimo estado de con-
servação e com sérios riscos 
de desmoronamento. Alguns 
deles localizados na Cidade 
baixa chegaram a desabar, 
prejudicando inclusive o 
trânsito na área. Nas ações, 

são solicitadas a recupera-
ção dos imóveis ou a recons-
trução dos que tiveram as 
estruturas comprometidas. 

O Iphaep tem dificulda-
dea para fiscalizar imóveis 
tombados, uma vez que em 

muitos casos não encontra 
os proprietários e alguns 
prédios estão em litígio por 
conta de inventário. Em ou-
tros casos, os proprietários 
alegam dificuldades finan-
ceiras para revitalizar ou 
recuperar os imóveis. Mas 
mesmo assim, estão sendo 
realizadas constantemente 
inspeções que muitas vezes 
acabam em ações judiciais.

O Centro Histórico de 
joão Pessoa foi tombado em 
6 de dezembro de 2007 pelo 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan). Ao todo, foram tom-
bados 37 hectares de área, o 
que corresponde a cerca de 
600 edificações instaladas 
no Centro Histórico.

Dos 600 
imóveis do 
Centro de 
João Pessoa 
protegidos 
pelo Iphaep, 
30 estão com 
ação na Justiça

Campanha 
emergencial da 
LBV beneficia 
cidades da PB

A Legião da boa Vonta-
de iniciou a edição 2016 da 
campanha Diga Sim!. A ação 
emergencial vai entregar 
cestas de alimentos a famí-
lias que vivem em extrema 
pobreza e sofrem com a 
seca em municípios parai-
banos. Além da Paraíba, a 
iniciativa vai beneficiar mi-
lhares de pessoas de baixa 
renda em todo o brasil.

Serão beneficiadas 
com cestas de alimentos 
mais de dez mil famílias 
que enfrentam a estiagem 
nas regiões Nordeste (Ce-
ará, bahia, Maranhão, Pa-
raíba, Pernambuco, Piauí 
e Rio Grande do Norte), 
Norte (Acre, Amapá e Ron-
dônia) e nos estados de Mi-
nas Gerais (cidades do Vale 
do jequitinhonha), Espírito 
Santo (Cariacica) e Goiás 
(Trindade, Aparecida de 
Goiânia e Cavalcante). Cada 
cesta contém itens básicos 
e de acordo com os costu-
mes de cada região.

Também serão en-
tregues mais de nove mil 
cobertores a famílias que 
sofrem com as baixas tem-
peraturas no Distrito Fe-
deral e nos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Cata-
rina, Paraná, São Paulo e 
Mato Grosso do Sul.

A entrega de cestas de 
alimentos e de agasalhos 
vai beneficiar mais de 56 
comunidades pelo brasil 
e alcançará as cinco regi-
ões brasileiras. Na Paraíba, 
os municípios que recebe-
rão as doações são: Alagoa 
Grande (16/8), barra de 
Santa Rosa (16/8), borbo-
rema (17/8) e Sapé (17/8). 

A Arquidiocese da Pa-
raíba divulgou ontem a 
programação religiosa da 
Festa de Nossa Senhora das 
Neves, padroeira de joão 
Pessoa e da Paraíba. A 431ª 
Festa das Neves vai ser rea-
lizada de 27 de julho a 5 de 
agosto na Catedral basílica 
de Nossa Senhora das Ne-
ves, no Centro da capital, 
com o tema: “Maria, Filha e 
Mãe da Misericórdia”. 

Haverá uma mudança 
importante na programa-
ção deste ano. A missa da 
tarde será antes da pro-
cissão, e não depois, como 
acontecia nos últimos anos. 
A decisão de antecipar a 
missa foi tomada em co-
mum acordo entre o admi-
nistrador apostólico da Ar-
quidiocese da Paraíba, dom 
Genival Saraiva de França, 
e o pároco de Nossa Senho-
ra das Neves, Côn. Rui da 
Silva braga. 

A abertura da fes-
ta será no dia 27 de julho 
(quarta-feira), às 19h, com 
hasteamento dos pavilhões 
feito pelas autoridades lo-
cais, seguido da Celebra-
ção Eucarística e Novena, a 
partir das 19h30, com dom 
Genival Saraiva de França. 
A noite será dedicada aos 
consagrados.

Com exceção do últi-
mo dia, 5 de agosto, todas 
as noites haverá celebração 
eucarística e novena, a par-
tir das 19h. O celebrante da 
noite do dia 28 deste mês, 
que será dedicada aos mi-
nistros extraordinários da 
Sagrada Comunhão, será Pe. 
Marcondes Meneses.

No dia 29, as celebra-

ções ficarão a cargo do Pe. 
Hélio Ferreira, do Mons. 
Ednaldo Araújo e Côn. Rui 
braga. As famílias serão ho-
menageadas no sábado, dia 
30, e o celebrante será Pe. 
Carlos Maurício.

A programação do do-
mingo, dia 30, começa às 
6h com celebração euca-
rística, seguindo às 9h com 
celebração eucarística e 
primeira eucaristia. A noite 
será dedicada a juventude 
e a celebração será feita 
pelo Pe. Marcelo Monte. As 
crianças são as homena-
geadas na noite do dia 1º 
de agosto, com celebração 
do Côn. josé Marcílio Caval-
cante. No dia 2, após a ce-
lebração e novena, haverá a 
Missa da Luz. O celebrante 
será Pe. Nilson Nunes.

A noite do dia 3 vai ser 
dedicada aos Seminários 
Propedêutico e Maior, com 
celebração do Pe. Luiz jú-
nior. O Mons. Robson be-
zerra será o celebrante da 
noite do dia 4, dedicada a 
toda a rede estudantil.

 A programação será 
encerrada na sexta-feira, 
dia 5 de agosto. Às 8h30 ha-
verá cortejo dos celebran-
tes, saindo do Mosteiro de 
São bento até a catedral. Às 
9h, solene concelebração 
eucarística, presidida pelo 
administrador apostólico 
da Arquidiocese da Paraí-
ba, dom Genival Saraiva de 
França. Às 14h, será a vez 
da recitação do Santo Ter-
ço, organizado pelo Terço 
dos Homens, seguida, às 
15h, pela Santa Missa de 
encerramento da festa e 
pela procissão.

Arquidiocese divulga 
programação religiosa 

FESTA DAS NEVES 2016  

O Complexo de Pediatria Arlinda 
Marques, que integra a rede hospita-
lar do Estado, vem promovendo capa-
citações para todos os servidores. Esta 
semana, durante dois dias, foi realiza-
da mais uma oficina com o tema: “Hu-
manização com Excelência no Atendi-
mento”. A ação, que foi direcionada 
para os profissionais do apoio, é um 
trabalho conjunto entre o Grupo de 
Trabalho  de Humanização (GTH), Nú-
cleo de Estudos e Pesquisa (NEP), Ou-
vidoria e Brinquedoteca.

 Ao fazer a abertura oficial da 
oficina, o diretor-geral do hospital, 
Cláudio Teixeira Regis, destacou a im-
portância da humanização e do aco-
lhimento principalmente em um am-
biente de saúde.  “Qualquer pessoa 
gosta de ser bem recebida em qual-
quer lugar que chegar e no caso do 
Arlinda Marques, o usuário já chega 
preocupado com a saúde do seu fi-
lho, então nada mais humano e mais 
justo do que  receber e tratar  bem 
essa pessoa com carinho, respeito e 
atenção”, comentou o diretor.

“Estamos adotando altos pa-
drões de qualidade no tratamento 
e atenção, isso faz parte dos nossos 
exercícios diários com nossos cola-
boradores e está refletindo direto 
na atenção ao usuário que vem ao 
Arlinda para a prestação de serviços 
da saúde. Entendemos que infor-
mação com mais treinamento ga-
rantirão capacitação e satisfação ao 
corpo de servidores do Arlinda Mar-
ques”, disse Angélica Costa, direto-
ra administrativa. 

O objetivo da oficina foi expli-
car o significado e como é realizado 
o atendimento humanizado, bem 
como orientar como atender com 
excelência os usuários.  O pessoal do 
apoio também recebeu orientações 
sobre os cuidados que devem ser 
adotados para não deixar que  pes-

soas estranhas adentrem ao hospital,  
como também  mostrar para esses 
profissionais  o quanto é importante 
o trabalho desenvolvido por eles. Du-
rante a oficina foram apresentados 
vídeos de otimismo e motivação com 
trabalhos em grupo e dramatização. 

“Sabemos o quanto é importan-
te são as relações interpessoais entre 
os profissionais e usuários e por isso 
estamos promovendo estas oficinas, 
visando melhorar o atendimento  e 
o acolhimento as pessoas que diaria-
mente nos procuram em busca  de 
assistência médica com qualidade é 
eficiência”, comentou a assistente so-
cial  Graça Targino,coordenadora do 
Grupo de Trabalho de Humanização 
do Arlinda Marques, ao destacar que 
o acolhimento é trabalhado durante 
a abordagem aos usuários.

Implantada desde 2004, a Política 
Nacional de Humanização do Comple-
xo de Pediatria Arlinda Marques tem 
contribuído para aumentar a autoes-
tima e a recuperação dos pacientes 
internos e dos seus familiares. Com 
a implantação do Grupo de Trabalho 
Humanizado (GTH), houve uma me-
lhora substancial no atendimento aos 
pacientes que se sentem mais acolhi-
dos. A Política Nacional de Humaniza-
ção no Ambiente Hospitalar tem como 
objetivo contribuir para o crescimento 
da instituição visando um atendimen-
to com qualidade e humanizado.

 
PNH
A Política Nacional de Humani-

zação foi criada pelo Ministério da 
Saúde em 2003. Em sua estrutura in-
terna, objetiva efetivar os princípios 
do Sistema Único de Saúde no coti-
diano das práticas de gestão e fo-
mentar trocas solidárias entre ges-
tores, trabalhadores e usuários para 
a produção de saúde e a produção 
de sujeitos. 

Arlinda Marques promove oficina 
de humanização e acolhimento

MElHORIA NO ATENDIMENTO

FOTO: Evandro Pereira

Nas ações, são solicitadas a recuperação dos imóveis ou a reconstrução dos que estiverem com a estrutura comprometida
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Mulher vai responder por divulgar 
falso sequestro de crianças em JP
Vendedora utilizou redes 
sociais para confirmar 
sequestro em shopping

Homem que teria 
tentado matar 
diretor de cadeia 
é localizado

Dupla é detida 
e PM recupera 
objetos roubados 
no Sertão da PB

Um cerco das Polícias Ci-
vil e Militar prendeu um ho-
mem de 31 anos, identificado 
apenas por “Valmir” suspeito 
de tentar matar o diretor da 
Cadeia Pública de Solânea, 
no Brejo paraibano.

A prisão ocorreu na noi-
te de quinta-feira (14) após 
denúncia anônima, que mo-
bilizou equipes da 21ª De-
legacia e da 7ª Companhia 
Independente da Rotam. 
O suspeito foi localizado 
no Conjunto Bela Vista, em 
Solânea portando um re-
vólver calibre 38 ainda com 
munição.

Segundo o capitão José 
Ferreira, comandante da 7ª 
Companhia Independente, 
as ações integradas entre as 
polícias têm alcançado boas 
respostas à comunidade lo-
cal quanto ao combate à cri-
minalidade.

Para o delegado Dióge-
nes Fernandes, a colaboração 
da população é importante: 
“Após vários dias de investi-
gações conseguimos captu-
rar o suspeito. A informação 
foi precisa”, disse.

O suspeito e a arma apre-
endida foram encaminhados 
para delegacia de Solânea.

Policiais do 6º Batalhão 
da Polícia Militar prenderam, 
na madrugada de ontem, dois 
homens suspeitos de efetuar 
vários roubos na cidade de 
Bonito de Santa Fé.

Durante rondas preven-
tivas na Zona Rural de Boni-
to de Santa Fé, os policiais 
militares receberam infor-
mações sobre um roubo a 
um veículo que transportava 
estudantes. Após diligências 
na região, os policiais pren-
deram dois homens, um de 
22 e outro de 35 anos de ida-
de, e com eles foram apreen-
didos um revólver calibre 
38 com munições e todos os 
produtos do roubo.

Os suspeitos e os mate-
riais apreendidos foram en-
caminhados para a Delegacia 
de Polícia Civil.

Um litro de óleo pode po-
luir até 1 milhão de litros de 
água. Esse poder de agressão 
à natureza é o principal argu-
mento usado junto às comuni-
dades pela Superintendência 
de Administração do Meio Am-
biente (Sudema) durante ofici-
na em que ensina a usar esse 
resíduo para fabricar sabão 
ecológico.

“Assim como o papel, o 
metal, o vidro, o plástico e vá-
rios materiais orgânicos, o óleo 
de cozinha também  deve ser 
reciclado”, explica Elida Tereza 

Silva, da Coordenadoria de Edu-
cação Ambiental do órgão, que 
realizou uma dessas oficinas 
na Associação Beneficente São 
José, no bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa. “A água é fon-
te da vida e todos têm  que ter a 
consiência disso”, alerta.

Renda
Dominar a técnica de trans-

formar o óleo usado em sabão 
é uma maneira de gerar renda 
e a dona de casa Maria Silva, 45, 
descobriu isso: “Aprendi a reu-
tilizar o material e agora econo-

mizo na compra de sabão. Tam-
bém aproveito para fabricar em 
quantidade e vender”.

Multiplicar a informação
Taciana Wanderley, coorde-

nadora de Educação Ambien-
tal da Sudema, explicou que as 
oficinas têm a missão de formar 
cidadãos conscientes e multipli-
cadores dessas atitudes que pro-
tejam o meio ambiente. 

A oficina na Associação São 
José teve a participação de 42 
pessoas. As comunidades que 
se interessarem podem solicitar 

a oficina ao setor de Educação 
Ambiental da Sudema pelo te-
lefone 3221-9686.

Sabão perigoso
O óleo de cozinha é al-

tamente prejudicial ao meio 
ambiente quando jogado na 
pia, porque em geral vai dire-
to para a rede de esgoto, cau-
sando entupimentos. Isso exige 
que mais produtos químicos se-
jam adicionados ao tratamento 
dos esgotos para livrá-los do 
óleo, encarecendo a manuten-
ção da rede. 

Sudema ensina a fazer sabão ecológico com óleo de cozinha
OFICINA DE RECICLAGEM

O trabalho investigativo 
da Polícia Civil da Paraíba re-
sultou na prisão de Pryscila 
Haianne Gomes de Almeida 
Moura, 21 anos, suspeita de 
integrar uma quadrilha espe-
cializada em roubos de resi-
dências e também de óticas e 
clínicas em Campina Grande, 
fato ocorrido em maio deste 
ano. O trabalho da Delegacia 
de Crimes contra o Patrimô-
nio (Roubos e Furtos) foi 
realizado ontem e cumpriu 
dois mandados de prisão que 
estavam em aberto em desfa-
vor da suspeita, foragida há 

dois meses.
De acordo com o dele-

gado de Roubos e Furtos, 
Cristiano Santana, Pryscila 
era conhecida pela agressivi-
dade e sempre portava uma 
pistola 45 durante as suas 
abordagens. “Ela dava um 
tratamento bastante violen-
to às vítimas e era conhecida 
como a dama do crime”, fri-
sou a autoridade policial.

A Polícia ainda informou 
que no ano passado Pryscila 
foi presa quando tentou ar-
remessar drogas no presídio 
do Serrotão. A participação 

dela em outros crimes patri-
moniais também está sendo 
investigada e possíveis víti-
mas devem se dirigir à Cen-
tral de Polícia Civil de Cam-
pina Grande para registro de 
Boletim de Ocorrência.

Priscila foi encaminhada 
para a sede da Delegacia de 
Roubos e Furtos em Campina 
Grande, onde prestou depoi-
mento. A suspeita vai res-
ponder por roubo e na pró-
xima segunda-feira (18) será 
encaminhada para audiência 
de custódia, quando ficará à 
disposição da Justiça.  

Polícia prende acusada de integrar 
quadrilha especializada em roubos

EM CAMPINA GRANDE

A qualidade da água 
varia entre excelente, mui-
to boa e satisfatória em 53 
praias do Litoral da Paraíba 
classificadas como apropria-
das ao banho pela Superin-
tendência de Administração 
do Meio Ambiente (Sudema).

No Município de João 
Pessoa, na Praia do Bessa I, 
deve-se evitar a área locali-
zada 100 metros à esquerda 
e 100 metros à direita do Ma-
ceió da Praia do Bessa. Já no 

Município de Cabedelo, na 
Praia do Jacaré, a área que 
deve ser evitada à esquerda 
do estuário do Rio Paraíba. E 
no Município de Pitimbu, na 
Praia de Maceió, é bom evitar 
banho na área localizada 100 
metros à direita e 100 me-
tros à esquerda da desembo-
cadura do Riacho Engenho 
Velho.

A equipe da Coordena-
doria de Medições Ambien-
tais da Sudema divulga, uma 

vez por semana, a situação 
de balneabilidade das 56 
praias, por meio de coleta 
de material para análise nos 
municípios costeiros do Es-
tado. Em João Pessoa, Luce-
na e Pitimbu, que são praias 
localizadas em centros ur-
banos com grande fluxo de 
banhistas, o monitoramento 
é semanal. Nos demais mu-
nicípios do Litoral parai-
bano a análise é realizada 
mensalmente.

Banhistas podem aproveitar 
53 praias do Litoral paraibano

PRÓPRIAS AO BANHO

Margareth foi encontrada em Goiás e Silas em Cabedelo

FOTOS: Secom-PB

Técnica foi repassada em Mangabeira

A vendedora Talline 
Neves Rangel, 29 anos, vai 
responder pelo Artigo 41 da 
Lei de Contravenções Penais 
por conta da divulgação de 
informações falsas a respeito 
de sequestro de crianças em 
João Pessoa. Ela foi ouvida 
pela Polícia Civil da Paraíba 
na manhã de ontem, quan-
do foi feito um Termo Cir-
cunstanciado de Ocorrência 
(TCO).  

De acordo com a delega-
da Emília Ferraz, titular da 
1ª Delegacia Seccional, as in-
vestigações foram realizadas 
com o apoio da Delegacia de 
Crimes contra a Infância e Ju-
ventude, apurando que Talli-
ne utilizou as redes sociais 
para confirmar a informação 
sobre o sequestro de uma 
criança nas dependências de 

um shopping. 
“Ela é funcionária de 

uma loja de segmento infan-
til desse shopping e como 
tal afirmou que o crime teria 
acontecido. ‘É fato’, ela dis-
se, fazendo com que a falsa 
ocorrência fosse replicada 
em escala geométrica, geran-
do uma sensação de temor à 
sociedade. 

Chegou-se a divulgar 
que uma suposta quadrilha 
de Alagoas estaria atuando 
na Paraíba, em Pernambu-
co e no Rio Grande do Nor-
te, quando o que aconteceu 
na verdade foi um caso de 
criança perdida, já entregue 
a sua mãe”, frisou a delega-
da, acrescentando que o TCO 
será encaminhado ao Juizado 
Especial Criminal.

Em depoimento, a ven-
dedora confirmou ser a dona 
do perfil utilizado para a 
divulgação do suposto se-
questro, que quando postou 
o comentário não tinha cer-

teza do fato e logo depois 
tomou conhecimento de que 
um menino havia se perdido 
da mãe, sendo encontrado 
no departamento de jogos. 
Talline também afirmou que 
no dia seguinte retirou a pos-
tagem do ar, a pedido de sua 
chefe, já que as informações 
não eram verdadeiras. 

A delegada ainda acres-
centou que, assim que a Po-
lícia Civil teve conhecimento 
da possibilidade de seques-
tros de crianças em João 
Pessoa, iniciou investiga-
ções e averiguou os registros 
de boletins de ocorrência 
a esse respeito. “Nenhuma 
das delegacias distritais ou 
especializadas da cidade ti-
nha registro acerca disso. Da 
mesma forma, o Centro Inte-
grado de Operações Policiais 
(Ciop) fez uma varredura 
em suas chamadas, não ve-
rificando também qualquer 
registro de uma ocorrência 
como essa”, explicou. 

Investigações reali-
zadas pela Polícia Civil 
da Paraíba, por meio da 
Delegacia do Conde, re-
sultaram nas prisões de 
Silas Silva Rodrigues e 
Maria Margareth Silva 
Ausier. Um dos manda-
dos de prisão preven-
tiva foi cumprido no 
Estado de Goiás (GO), 
com o apoio da Polícia 
Civil daquele Estado. 

A dupla é suspeita de 
desviar mais de R$ 2 mi-
lhões de um Resort no 
Litoral Sul paraibano. 
Eles exerciam as fun-
ções de gerente finan-
ceiro e geral, respecti-
vamente e cometeram 
os delitos entre os anos 
de 2010 e 2015.

De acordo com o 
delegado do Município 
do Conde, Luiz Eduardo 
Montenegro, a prisão 
de Silas Silva foi reali-
zada no apartamento 
dele, uma cobertura 
em Intermares, Cabe-
delo (PB). Já Maria Mar-
gareth foi localizada 
no Município de Rios 
Quentes, em Goiás. 

“Ao ser descoberta 
aqui na Paraíba, ela via-
jou e se instalou nessa 
cidade em Goiás e co-
meçou a trabalhar em 
outro hotel de luxo. A 
dupla é capacitada, eles 
falam três línguas, são 

especialistas em admi-
nistração de hotéis e re-
sorts de luxo e por isso 
não levantavam suspei-
tas”, disse a autoridade 
policial. 

O delegado afir-
mou que durante de-
poimento os acusados 
confessaram a prática 
dos desvios financeiros. 
“Como já está caracteri-
zado o crime, eles agora 
serão responsabilizados 
pelos ilícitos praticados, 
bem como terão que 
restituir à empresa”, 
explicou Luiz Eduardo 
Montenegro. Os sus-
peitos foram indiciados 
pelos crimes de estelio-
nato e associação crimi-
nosa, tendo ambos já 
sido denunciados pelo 
Ministério Público da 
Paraíba, e responderão 
ao processo na Comar-
ca de Alhandra (PB).

Suspeitos de desviar 
R$ 2 mi são presos 

EM HOTEL DE LUXO

Dupla é 
capacitada, fala 
três línguas e é 
especialista em 
administração  
de hotéís e 
resorts de luxo 
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Justiça condena donos de empresa 
de mineração por trabalho escravo
Pai e filho condenados pela 
Justiça Federal mantêm 
empresa no Cariri paraibano

O Ministério Público 
Federal (MPF) em Campina 
Grande requereu e a Justiça 
Federal condenou Marce-
lo Renato Arruda e George 
Luís Arruda, proprietários 
da João Arruda Construções 
e Mineração LTDA, empresa 
localizada no município de 
Boa Vista, no Cariri do Esta-
do, pela prática do crime de 
redução a condição análoga 
à de escravo, tendo como ví-
timas 30 trabalhadores. Fo-
ram condenados pelo crime 
previsto no artigo 149, ca-
put, do Código Penal, por 30 
vezes, em concurso formal 
próprio, nos termos do arti-
go 70, do Código Penal. 

Segundo relatório feito 
por auditores fiscais do Mi-
nistério do Trabalho e Em-
prego, a partir de fiscaliza-
ção, as irregularidades que 
denotaram a situação degra-
dante foram agrupadas em 
cinco conjuntos principais: 
água para consumo pessoal, 
alojamento, condições sani-
tárias e de higiene, alimenta-
ção e condições de trabalho. 
Os direitos trabalhistas tam-
bém não eram respeitados.

George Luis, filho de 
Marcelo, diretor industrial e 
responsável operacional pe-
las atividades extrativistas 
da empresa, foi condenado 
a 4 anos, 1 mês e 15 dias de 
reclusão, em regime semia-
berto, além de R$ 45.900 de 
multa.

Já o pai de George, 
Marcelo Renato Arruda, foi 
condenado a 3 anos, 5 me-
ses e 7 dias de reclusão em 
regime inicial aberto, além 
de R$ 191.250,00 de multa. 
Por ter 75 anos, pela pena 
não superar quatro anos, o 
crime não ter sido cometi-
do com violência ou grave 
ameaça à pessoa, e o réu 
não ser reincidente, foi re-
conhecido na sentença que 
é suficiente a “imposição 
de penas alternativas para 
os fins de ressocialização e 
prevenção da prática de no-
vas infrações”. 

Diante disso, foi cabível 
a substituição da pena pri-
vativa de liberdade de Mar-
celo por penas restritivas 
de direitos: “prestação de 
serviços à comunidade ou a 
entidades públicas, na forma 
e condições a serem fixadas 
pelo Juízo da Execução Pe-
nal, na proporção de 1 (uma) 
hora de serviço para cada dia 
de condenação (Art. 46, § 3º, 
do CP); prestação pecuniária 

em valor equivalente à pena 
de multa aplicada, qual seja, 
R$ 191.250,00 (cento e no-
venta e um mil, duzentos e 
cinquenta reais), montante 
esse que deverá reverter em 
favor de entidade assisten-
cial indicada pelo Juízo da 
Execução”.

Apelação
O Ministério Público Fe-

deral recorreu da sentença. 
Para o MPF, as penas-base 
não atendem às “circunstân-
cias” e “consequências” (ar-
tigo 59 do Código Penal) do 
caso concreto, pois foram fi-
xadas em patamares inferio-
res aos adequados, merecen-
do, assim, novo cálculo, a fim 
de que sejam devidamente 
acrescidas. 

Segundo a procuradora 
da República, Acácia Suas-
suna, “a própria avaliação 
das circunstâncias judi-
ciais previstas no Art. 59 
do Código Penal remete o 
julgador a um exercício de 
proporcionalidade, que o 
faz distinguir fatos graves 
de outros nem tão lesivos, 
sendo forçoso reconhecer 
que a submissão de 30 (trin-
ta) empregados a condições 
análogas à de escravo acar-
reta consequências mais gra-
vosas do que se as vítimas 
fossem poucas pessoas”. 

Ainda segundo o recur-
so interposto pelo Ministério 
Público, “as consequências 
deste grave crime podem ser 
claramente visualizadas no 
Relatório de Ação Fiscal (ff. 
13/32 do IPL anexo), o qual 
constatou que: a) a água for-
necida (fotos de ff. 24/25) 
para consumo dos trabalha-
dores não era potável, além 
de ser armazenada em to-
néis metálicos enferrujados 
(no local de abrigo) ou aber-
tos, sujeitos ao acúmulo de 
poeira (no local da lavra); b) 
os trabalhadores eram aloja-
dos/confinados em um paiol 
desativado, antigo depósito 
de explosivos, sem ventila-
ção, iluminação, água ou ins-
talação sanitária, bem como 
em um barraco construído 
de madeira e coberto de lona 
(fotos de ff. 28/31); c) os am-
bientes eram desprovidos 
de camas, banheiros e refei-
tórios, fazendo com que os 
trabalhadores preparassem 
suas refeições em fogueiras 
improvisadas, realizassem 
refeições em pé ou sentados 
no chão (fotos de f. 32), uti-
lizassem um açude próximo 
ou um “matagal” para reali-
zar suas necessidades fisio-
lógicas, bem como dividis-
sem o ambiente de repouso 
com ratos e baratas”.

O comércio em veículos esta-
cionados no Centro de João Pessoa 
continua sendo realizado sem ne-
nhuma fiscalização, mas com o aval 
dos transeuntes que são atendidos 
por esses vendedores cordialmente 
e muitas vezes sem precisar descer 
de seus veículos para realizar algu-
ma compra. 

Na Avenida Getúlio Vargas, o 
pessoense encontra fácil qualquer 
produto para veículos, como carre-
gadores de celular, capas para di-
reção, tapetes e outros itens para 
carros. Já na Rua Santos Dumont, o 
comércio em veículos estacionados é 
predominantemente de sandálias e 
bolsas femininas. 

Esses produtos são vendidos 

diretamente em carros estacio-
nados que são transformados em 
verdadeiras lojas para atender o 
público de forma rápida. Sem pa-
gar impostos, esses vendedores 
ambulantes vendem seus produtos 
a preços bem mais baixos do que o 
comércio formal. 

“Essas pessoas, mesmo venden-
do seus produtos de forma irregular, 
pelo menos são honestas”, disse a 
estudante Ana Raquel. “Acho bem 
melhor ver essas pessoas trabalhan-
do honestamente, do que se trans-
formando em delinquentes ou mar-
ginais, mas cabe a Prefeitura de João 
Pessoa encontrar espaços e soluções 
para adequar esse tipo de comércio 
no Centro", completou.

Já o mestre de obras Ricardo 
Albuquerque afirmou ser contra as 
ruas serem tomadas por vendedo-

res ambulantes. "Tem dia que você 
precisa descer a calçada de algu-
mas ruas porque elas estão toma-
das por vendedores ambulantes. 
Acho que tem que haver disciplina 
e organização sem que nenhuma 
das partes saia prejudicada. Tenho 
certeza que a invasão das ruas é o 
retrato da crise que tomou conta 
do País, mas a Prefeitura tem que 
organizar melhor esse comércio”, 
destacou.

Em João Pessoa existem cinco 
shoppings populares: o Centro de 
Comércio e Serviços do Varadouro 
(CCSV), Centro de Comércio de Pas-
sagem (CCP), Shopping Terceirão, o 
Shopping 4&400 e o Frutuoso Bar-
bosa. Mas esses locais não são sufi-
cientes para o número de vendedo-
res ambulantes que estão nas ruas 
da capital.

Cresce comércio em veículos 
SEM FISCALIZAÇÃO

FOTOS: Evandro Pereira

Carros com produtos à venda se proliferam no Centro de João Pessoa, expondo roupas, calçados, lanches e vários acessórios 

Carreata pelas ruas da cidade marcou a mobilização contra resoluções do Conselho Nacional de Trânsito

José Alves 
zavieira2@gmail.com

A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP) vai in-
terditar a faixa exclusiva de 
ônibus da Avenida Epitácio 
Pessoa em um trecho de 
58 metros, no sentido cen-
tro-praia. O bloqueio terá 
início nesta segunda-feira 
(18), às 8h, após a esquina 
da Rua Professora Severina 
Moura até em frente à Se-
cretaria Municipal de Saú-
de (próximo ao empresa-
rial Concorde).

O objetivo da interdi-

ção é executar serviço de 
substituição da rede cole-
tora de esgotos, que está 
ocasionando transborda-
mento no local. A obra será 
sinalizada e executada pela 
Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa). 

A expectativa é de que 
o serviço tenha duração de 
cinco dias, para que seja 
concluída a desobstrução, 
e a Semob disponibiliza-
rá agentes de mobilidade 
para orientar os conduto-
res que trafegam pelo local.

Trecho da Av. Epitácio 
Pessoa será interditado 

FAIXA DE ÔNIBUS

Davison Eliziario
Especial para A União

Motoristas de transpor-
tes escolares realizaram uma 
passeata, na manhã de ontem, 
pelas ruas da capital, protes-
tando principalmente contra 
resoluções do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) 
que inviabilizam o trabalho 
da categoria e para que na 
hora de contratar um trans-
porte escolar, ele seja devida-
mente sinalizado e legalizado 
perante o órgão regulador.

O presidente do Sindicato 
dos Transportadores Autôno-
mos de Veículos Escolares da 
Paraíba (Sintesc-PB), André 
Sales, explicou as principais 
causas dessa mobilização. 
“Basicamente nossa mobiliza-
ção é por três objetivos: Pri-
meiro, somos contra um pos-
sível projeto de padronização 
dos transportes escolares 
pelo Contran a nível nacional, 
obrigando a todos que fazem 
transporte escolar a adquirir 
micro-ônibus, o que inviabi-
liza o nosso trabalho. Segun-
do, contra a resolução 541 do 
Contran que ficou conhecida 
ano passado como “lei das ca-
deirinhas”, porque na verdade 
essa resolução vai trazer in-
segurança para as crianças, já 
que as cadeiras não são pro-
jetadas para serem aplicadas 
nos transportes escolares. 

Motoristas fazem protesto na capital
TRANSPORTES ESCOLARES

E por último, pela conscien-
tização dos contratantes de 
transportes escolares, para 
que procurem veículos tanto 
para transporte escolar quan-
to para transporte universitá-
rio, que estejam devidamente 
identificados e legalizados pe-
rante o órgão regulador”.

A mobilização é de nível 
nacional e acontece no dia 15 
de julho desde o ano passado. 
Ontem foi realizada no Rio 
Grande do Norte, Pernambu-
co e Paraíba porque esses es-
tados já haviam definido, mas 
ainda hoje haverá protestos 
dos transportadores escola-
res em outros locais, seguindo 
as mesmas reivindicações.

“Não existe transporte 
escolar em carro pequeno. O 
menor carro que pode fazer 
transporte escolar são veícu-
los com, no mínino, sete luga-
res. O veículo deve seguir to-

das as exigências, ou seja, tem 
que ter faixa amarela para 
identificação, estar obedecen-
do todas as medidas de segu-
rança e o condutor deve ser 
maior de 21 anos, ter curso de 
especialização e não possuir 
antecedentes criminais. Con-
tratando um transportador 
escolar legalizado você terá 
certeza de que o transporte 
é feito com todas as medidas 
básicas de segurança”, ressal-
tou André ao ser perguntado 
sobre carros normais que 
fazem o transporte escolar 
clandestinamente.

De acordo com ele, o 
condutor não precisa estar 
associado ao sindicato, mas 
necessariamente precisa es-
tar legalizado junto ao órgão 
regulador, no caso a Supe-
rintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
aqui em João Pessoa, ou a Su-

perintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos (STTP) 
em Campina Grande, ou ao 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado da Paraí-
ba (DER-PB) caso o transpor-
te seja intermunicipal.

“Nós buscamos a aten-
ção dos políticos justamente 
para que eles vejam a via-
bilidade dos projetos pen-
sando no ponto de vista do 
transportador escolar e não 
no das grandes empresas. A 
questão da padronização vai 
jogar o transportador esco-
lar autônomo para a mão das 
grandes empresas, tirando 
justamente a sua autonomia, 
nos tornaríamos funcioná-
rios de uma empresa, ou seja, 
seríamos motoristas de um 
empresário, tendo em vista 
que hoje nós somos os nossos 
próprios patrões”, finalizou o 
presidente do Sintesc-PB.
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Exército tenta golpe na Turquia para 
afastar primeiro-ministro e presidente
População foi às ruas e 
entrou em confronto
com os militares

Da Agência Ansa
 

FOTOS: Reprodução internet

O Estado-Maior do Exér-
cito da Turquia anunciou 
ontem que tomou o controle 
do país em um golpe contra 
o primeiro-ministro Binali 
Yildirim e o presidente Re-
cep Tayyip Erdogan. “Para 
recuperar nossos direitos 
humanos, constitucionais 
e democráticos, estamos 
oficialmente assumindo o 
controle do país”, diz uma 
declaração da ala das Forças 
Armadas responsável pela 
revolta.

Por volta das 22h, tiros 
foram ouvidos em Ancara, 
capital do país, onde caças 
faziam voos rasantes e heli-
cópteros militares tomavam 
os céus. Em seguida, foram 
fechadas as duas pontes so-
bre o estreito de Bósforo, 
em Istambul, no sentido Ásia
-Europa - no caminho inver-
so, o tráfego seguiu fluindo.

Logo depois foi bloquea-
do o acesso às redes sociais 
e militares invadiram a sede 
da TV estatal. Além disso, 
tanques se dirigiram ao Ae-
roporto Internacional de 
Ataturk, em Istambul, o mais 
movimentado do país.

Os militares tomaram 
as ruas da capital, Ancara, e 
de Istambul, e declararam 
lei marcial, que suspende as 
liberdades fundamentais da 
população e veta manifesta-
ções. A população foi às ruas 
e houve confrontos com os 
militares, motivando uma 
onda de violência que já ha-
via deixado 19 mortos e vá-
rios feridos até o fechamento 
desta edição.

Soldados do Exército 
da Turquia bloqueiam 
rua em Istambul       

O primeiro-ministro da 
Turquia, Binali Yildirim, afir-
mou em rede nacional que o 
país passa neste momento 
por uma tentativa de golpe 
militar. E o presidente, Re-
cep Tayyip Erdogan, pediu 
para que a população resista 
ao golpe.

“Os autores [do golpe] 
pagarão o preço mais alto”, 
garantiu Binali Yildirim, que 
ainda prometeu usar “força 
contra a força”. Nos últimos 
meses, o presidente Erdogan 
vinha sendo acusado de pro-
mover um governo autoritá-
rio no país, atingindo até al-
guns de seus antigos aliados.

Além disso, o país convi-
ve com a ameaça do terroris-
mo do Estado Islâmico e de 

grupos separatistas curdos. 
O partido AKP, fundado por 
Erdogan, é acusado de inter-
ferir na Justiça para abafar 
casos de corrupção e de cen-
surar a imprensa. Para isso, 
fechou jornais opositores 
e afastou juízes tidos como 
“adversários”.

Erdogan foi primeiro-mi-
nistro até 2014, mas no fim de 
seu mandato foi eleito presi-
dente, mantendo o poder em 
suas mãos, apesar de a Tur-
quia ser parlamentarista. Nos 
últimos meses, vinha tentan-
do emplacar uma mudança 
para o regime presidencialis-
ta, o que lhe daria ainda mais 
força. Segundo a emissora 
“CNN”, apesar do golpe, ele se 
encontra a salvo.

Presidente Tayyip Erdogan: 
“Os autores pagarão 
o preço mais alto”

O Ministério da Cultura informou 
no início da noite de ontem que a co-
mitiva brasileira que acompanha a 
40a Reunião do Comitê do Patrimônio 
Mundial da Unesco, em Istambul, esta-
va bem e aguardava no hotel os des-
dobramentos da situação na Turquia. 
Entre os participantes da comitiva está 
o ministro da pasta, Marcelo Calero. De 
acordo com a pasta, até o momento, 
não havia confirmação do cancelamen-
to da reunião do comitê.

Em nota, o ministério informou que 
“a comitiva brasileira está em constante 
contato com o Ministério das Relações 
Exteriores, em Brasília, e conta com o 
apoio do Consulado Geral do Brasil, 

em Istambul”. A reunião, que avaliaria 
a candidatura do Conjunto Arquitetô-
nico da Pampulha, em Belo Horizonte, 
a Patrimônio Mundial da Humanidade, 
neste sábado (16), foi suspensa em de-
corrência dos conflitos internos do país.

O Itamaraty recomendou aos cida-
dãos brasileiros que estão na Turquia 
que não saiam de casa e procurem tran-
quilizar seus familiares. De acordo com 
o Ministério das Relações Exteriores, o 
governo brasileiro está atento à situa-
ção dos brasileiros no local. Segundo o 
comunicado, a embaixada do Brasil em 
Ancara e o Consulado-Geral do Brasil 
em Istambul funcionam em regime de 
plantão de 24 horas.

Ministro da Cultura está em Istambul

Duas pessoas foram presas em 
mais uma ação da Polícia Civil, por 
meio da Delegacia de Defraudações 
e Falsificações (DDF) de João Pessoa. 
A engenheira mecânica Maria Tere-
sa Carneiro Gonzaga dos Santos, 33 
anos, natural da cidade de Taubaté, 
no Estado de São Paulo, e o assessor 
político da Prefeitura de Conde no Li-
toral Sul da Paraíba, Vailson Oliveira 
do Nascimento, 30 anos, foram presos 
no início da tarde dessa sexta-feira 
(15). Os dois são suspeitos de praticar 
fraudes relacionadas à adulteração 
de contracheques e declaração de li-
beração de margem de funcionários 
públicos lotados na Secretaria de Ad-
ministração do Município.

A polícia chegou até os suspei-
tos depois de receber uma denúncia 
do setor de fraudes da Caixa Econô-
mica Federal do bairro de Cruz das 
Armas. “Maria Teresa tentou con-
trair um empréstimo consignado 
apresentando um contracheque e 
declaração de liberação de margem 
emitidos pela Prefeitura de Conde. 
Os funcionários do banco descon-
fiaram da autenticidade dos docu-
mentos e pediram para ela retornar 
no dia seguinte. Quando a suspei-
ta saiu da agência fomos chamados 

para analisar os documentos e cons-
tatamos que eles eram falsos”, disse 
o delegado de Defraudações e Falsi-
ficações, Lucas Sá.

Foi montada uma campana e 
quando a suspeita entrou no banco 
para concluir o processo do emprés-
timo foi presa em flagrante. Maria 
Teresa foi ouvida e confirmou o cri-
me. Ela disse que os documentos fo-
ram fraudados pelo ex-funcionário 
da prefeitura e atual assessor políti-
co da prefeita de Conde. Maria Te-
resa ainda informou que o homem 
estaria aguardando ela chegar em 
casa. Os policiais da DDF foram até a 
residência da investigada e quando 
chegaram ao local encontraram Vail-
son. Além dos documentos apreen-
didos, a polícia também recolheu os 
celulares dos suspeitos, e nos apare-
lhos foram encontradas várias men-
sagens trocadas entre os dois que 
comprovaram a atuação criminosa.

Os investigados foram enca-
minhados para a Delegacia de De-
fraudações e Falsificações de João 
Pessoa. Os levantamentos policiais 
revelaram que Maria Teresa é filha 
de Vera Lúcia, professora do Municí-
pio de Conde, presa em março desse 
ano por aliciamento de menores.

Preso assessor de prefeitura e 
engenheira suspeitos de fraudes

aplicandO gOlpeS

Em palestra a empre-
sários do setor imobiliário e 
prefeitos de cidades paulistas, 
o ministro das Cidades, Bru-
no Araújo, disse ontem que a 
faixa 1,5 do Programa Minha 
Casa, Minha Vida deve ser re-
lançada até agosto. Segundo 
o ministro, a meta é contratar 
entre 40 mil e 50 mil unidades 
nessa faixa até o fim do ano.

Anunciada em setembro 
de 2015, na gestão de Dilma 
Rousseff, a faixa 1,5 é destina-

da a famílias com renda entre 
R$ 1,8 mil e R$ 2.350 e oferece 
subsídio de até R$ 45 mil para 
financiamento de imóveis que 
custem até R$ 135 mil. Segun-
do o Ministério das Cidades, 
a faixa será reestruturada. O 
subsídio de R$ 45 mil será 
para famílias com renda de 
até R$ 1,6 mil e não de até R$ 
1,8 mil. No evento, o ministro 
adiantou que será reduzido 
em cerca de 9% o subsídio 
para atender mais famílias 

e viabilizar a construção de 
mais unidades habitacionais. 

“A proposta reduzirá o 
subsídio na faixa 1,5 em cerca 
de 9%, permitindo o atendi-
mento de maior número de 
famílias”, disse o ministro na 
sede do Sindicato da Habita-
ção de São Paulo (Secovi-SP).

Já para as faixas 2 e 3 do 
Minha Casa, Minha Vida, a ex-
pectativa de Araújo é chegar a 
400 mil unidades até o fim de 
2016.

Governo Temer vai reformular 
faixa do programa Minha Casa

Campanha contra a inadimplência

 para renda aTé r$ 2,3 mil

O ministro voltou a recla-
mar da gestão do ministério 
e dos programas da pasta no 
governo da presidente afastada 
Dima Rousseff.

“O Minha Casa, Minha Vida 
precisa ser salvo, porque o go-
verno afastado deixou o pro-
grama com menos da metade 
dos recursos de 2015. Nossa 
missão é salvar o programa. 
E como vamos salvá-lo? Com 
zelo na gestão, mudando o que 
é preciso mudar para dar mais 
eficiência, garantindo a reto-
mada das obras paralisadas, a 
normalidade da faixa 2 e 3 do 

programa, o relançamento da 
faixa 1,5 com 40 mil unidades 
este ano.”

Durante a apresentação 
aos empresários, o ministro 
disse que a inadimplência na 
faixa 1 do programa habitacio-
nal chegou a 25%, considera-
da por ele “muito alta”. Araújo 
disse que o ministério fará uma 
campanha em parceria com a 
Caixa Econômica Federal para 
combater a falta de pagamento. 

“No momento em que a 
sociedade brasileira entrega 
um imóvel praticamente subsi-
diado a uma família enquadra-

da no Minha Casa,Minha Vida e 
que precisa daquela residência, 
cobra uma prestação absoluta-
mente compatível com aquela 
renda. Mas a inadimplência é 
de quase 25%, o que o siste-
ma não comporta. De forma 
educativa e didática é preciso 
fazer uma campanha de escla-
recimento inclusive sobre as 
consequências legais do não 
pagamento”, disse.

Segundo o ministro, inicial-
mente, a campanha será apenas 
educativa. “Neste momento não 
é um movimento de repressão 
[aos inadimplentes].”



Phelipe Caldas lançará 
livro sobre futebol 
amanhã, em Campina
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Trajetória de vida de
Antônio Gomes Barbosa
é tema de obra     
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Veteranos do rock
Duas bandas antigas serão as atrações de amanhã do 

Music From Paraíba, no Espaço Cultural, em João Pessoa   

Depois de uma década 
de ausência dos pal-
cos da cidade, a ve-
terana banda de rock 
Heavy Metal Shock 
voltará a se apresen-
tar em João Pessoa 
amanhã, a partir das 

20h30, na área externa do Teatro de 
Arena Leonardo Nóbrega, instala-
do no Espaço Cultural José Lins do 
Rego, localizado no bairro de Tam-
bauzinho, dentro da edição de julho 
do Projeto Music From Paraíba, que 
é realizado pelo Governo do Estado, 
por meio da Funesc (Fundação Espa-
ço Cultural da Paraíba), com apoio da 
Cerâmica Elizabeth. A outra atração 
do evento será a banda Metacrose, 
que também é paraibana e “das an-
tigas”, do mesmo gênero, mas da ver-
tente Death Metal. A entrada é gra-
tuita para o público.

A Shock se apresentará no Mu-
sic From Paraíba pela primeira vez. 
“Acho uma iniciativa interessante, 
pois divulga o trabalho que as bandas 
existentes no Estado vêm realizando. 
Será uma oportunidade para matar as 
saudades dos fãs, que já vinham co-
brando nosso show em João Pessoa”, 
disse para o jornal A União o bateris-
ta do grupo, Carlos Roque, ao falar da 
expectativa de, depois de tanto tem-
po, voltar a tocar na cidade. 

A propósito, Carlos Roque anteci-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

pou que o repertório é composto pe-
las 11 músicas integrantes do álbum 
denominado Shadows, inclusive a 
canção homônima que intitula o disco, 
lançado em 2014, ano em que o Music 
From Paraíba surgiu e incluiu a músi-
ca - uma balada - no projeto. Criada 
em João Pessoa em 1979, a Shock foi 
a segunda, no Brasil, a se dedicar ao 
heavy metal. A primeira foi a Stress, 
de Belém (PA), em 1977. Hoje, ainda 
compõem o grupo o vocalista Américo 
Caldeira (um fã da banda), e os irmãos 
Paulo Roque (baixo) e Edgard Roque 
(guitarra). Ao longo de 36 anos de 
carreira, a banda já lançou um vinil e 
quatro CDs. Já o grupo Metacrose foi 
formado em 1998.

Sobre o projeto
O Music From Paraíba tem, por ob-

jetivo, divulgar a música dos artistas 
paraibanos no Brasil e, inclusive, em 
âmbito internacional. Na sua segunda 
edição, o Projeto traz 71 músicas de 
artistas paraibanos ou radicados no 
Estado. As faixas estão distribuídas em 
quatro CDs, organizados em um box 
que lembra o formato capa de LP de vi-
nil, cuja arte é assinada pelo designer 
Silvio Sá. Na coletânea há representan-
tes de diversos gêneros, a exemplo do 
rock, forró, samba, músicas eletrônica e 
instrumental, além de jazz, funk, blues, 
brega e reggae. E, ao longo do ano, é re-
alizada uma temporada de shows com 
artistas contemplados na coletânea.

A propósito, será divulgado no dia 
1 de agosto, por meio das redes sociais 
e a imprensa, o resultado da seleção 
do material que integrará a coletânea 
Music From Paraíba III. O prazo de 
inscrição, por Edital, para a seleção 
do material foi encerrado no último 
dia 8. Neste ano, 50 canções serão es-
colhidas por uma comissão formada 
por três profissionais, cada um repre-
sentando a Coordenação de Música da 
Funesc, o Conselho Estadual de Cultu-
ra e a Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult). Eles observarão os seguintes 
itens: qualidade estética, pertinência 
artística, potencial para circulação no 
mercado internacional e currículo do 
artista/grupo.

Além de participar do Projeto pela primeira vez, a Shock vai marcar seu retorno ao palco, na capital, depois de uma década de ausência

Uma das atrações do 
evento é o grupo 
Metacrose, de vertente 
Death Metal
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Um convite de
casamento

Ramalho
LeiteDER, velho de guerra (*)

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
A data, lembro muito bem. Era 16 de novembro de 1952. No 

dia anterior, feriado nacional, dia da Proclamação da República, 
eu tinha completado 14 anos, ou seja estava no limiar da adoles-
cência (naquele tempo essa fase da vida começava mais tarde) e 
terminando a 3a série ginasial no Liceu Paraibano, de tantas e tão 
saudosas recordações.

A situação em casa estava difícil, eram muitas bocas para 
um humilde funcionário público sustentar e, “completou 14 anos, 
tem que sair atrás de emprego, já é idade pra trabalhar, seja aon-
de for”. Assim foi comigo e com tantos outros.

Pois bem, ao meio-dia do dia 16, subi, pela primeira vez, 
a escada de entrada do velho prédio do Departamento de Es-
tradas de Rodagem, na Maximiano de Figueiredo, n0 311. Ti-
nham-me dito que o porteiro chamava-se “Seu Liberato” e 
que eu deveria dirigir-me a ele 
para que fosse encaminhado 
ao chefe de pessoal, a fim de 
preencher uma ficha e candida-
tar-me a uma vaga de contínuo 
que era o cargo próprio para 
estudante pobre que desejava 
trabalhar. Assim o fiz e recordo 
que subi o lance de escada com 
exatos 13 batentes e chegan-
do ao patamar perguntei pelo 
“Seu Liberato” e um senhor de 
idade (para mim, naquela épo-
ca uma pessoa de 40 anos era 
um senhor de idade), com uma 
cabeça já meio branca respon-
deu-me: 

- Suba, Liberato sou eu, o 
quê o menino deseja?

Fiquei  meio  atônito  porque  já  havia  subido  todos  os 
degraus e  chateado porque ele me chamou de menino, eu que 
já estava usando calça comprida desde que entrei no Liceu, aos 
onze anos e já me dava ao luxo de ler Zé Lins do Rego e Charles 
Dickens.

Disse-lhe que procurava o chefe de pessoal e ele, gentilmen-
te, me levou a uma sala, lá dentro da casa antiga, onde havia na 
porta uma placa pendurada com os dizeres “DP” que, depois eu 
viria a saber,  significava Divisão de Pessoal e que era chefiada 
por Wilson Barreto Diniz de saudosa memória,  a quem  devo e 
sempre  agradeci o meu primeiro emprego.

Fiz a ficha, ela foi aprovada pelo diretor administrativo, à 
época o Dr. Enaldo Ferreira Soares e, posteriormente, pelo dire-
tor geral do DER, engenheiro Paulo Amaro Maia Cassundé que o 
Gov. José Américo havia trazido de Pernambuco para organizar 
o DER então com 6 anos de criação.

Foram tempos inesquecíveis. Os primeiros trabalhos, as 
primeiras obrigações, o cuidado com o ponto para não atrasar, 
saber servir a todos com respeito sem perder a dignidade da fun-
ção humilde de contínuo e tantas outras lições que embasaram a 
minha vida pública durante todos os anos que se seguiram aque-
le novembro de 1952.

Essa é uma ligeira passagem que guardo do velho DER de 
guerra, escola de tanta gente boa e decente que serviu (e ainda 
serve) com honestidade e competência a nossa Paraíba. E recordo, 
mais uma vez,  a figura do velho porteiro Liberato, cuja vida du-
rante muito tempo se confundiu com a própria vida do DER.

Quando, por circunstância que somente o destino nos 
reserva, me vi  de volta ao querido DER e, pelas mãos do Gov. 
Ricardo Coutinho, agora  como  diretor superintendente. Reen-

contrei velhos amigos, colegas e 
camaradas e dou graças a Deus 
por viver estes momentos de 
encantamento e regozijo. 

Aqui voltei  para ser mais 
um de vocês, talvez para en-
cerrar a minha carreira de 
servidor público, com mais 
idade, é certo, porém com uma 
energia que se renovou e que  
até a mim surpreende.

E com o desejo de servir 
cada vez mais  e melhor, jun-
tando  a experiência adquiri-
da ao longo de tantos e tantos 
anos com boas e novas por-
ções de entusiasmo, de von-
tade e, sobretudo, de paixão 

pelo fazer. Fazer bem e, principalmente, fazer o bem.
A todos os companheiros de agora, lembrando os que já 

se foram e que tanto honraram esta Casa, o meu  reconheci-
mento pelo que conseguimos realizar nestes 5 anos e meio de 
administração sob o lúcido comando do governador Ricardo 
Coutinho.

 Que Deus nos dê força e nos ilumine para que possamos   
realizar mais e mais pelo nosso querido DER, o que significa di-
zer trabalhar cada vez com mais determinação  para engrande-
cer a nossa Paraíba.

Parabéns ao DER pelos seus setenta anos. Parabéns 
à  Paraíba por ter no seu organograma uma repartição de 
tamanha competência que, nos envaidece a todos os parai-
banos.

      
(*) Texto lido quando do evento comemorativo dos 70 anos 

de criação do DER, na sexta-feira da semana retrasada.

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Aproximam-se as eleições para a 
diretoria do Instituto Histórico e Geo-
gráfico. Coloquei um pedido na caixa 
das almas, caso a chapa de Guilherme 
Gomes seja eleita: a instalação de um 
elevador no vetusto prédio. O IHGP 
é a instituição antiga da Paraíba: 
só esse detalhe já faz jus para que a 
velha casa tenha direito a um eleva-
dor, equipamento há muito solicitado 
por seus associados e frequentado-
res.

O Instituto não 
só é uma casa antiga, 
mas é frequentada 
por antigos, entre os 
quais me incluo como 
velho na forma da lei. 
Há muito pertenço ao 
bravo time dos anciãos. 
Qualquer dia desses 
vou candidatar-me a um 
lugar naquela orquestra 
de músicos centenários 
da Géorgia. Ter mais 
de cem anos é condição 
sine qua non para se ter 
acesso a um lugar entre 
os velhos músicos da 
banda, entre os conter-
râneos dos georgianos 
Kruschev e de Stálin. 

Enquanto esse dia não chega, vou 
tomando minha coalhada com azeite 
e sal. É a minha receita de iogurte, a 
iguaria inventada pelos georgianos 
há alguns milênios. Há quem atribua 
a longevidade daqueles músicos ao 
consumo do iorgute. Eles são quase 
vegetarianos: jamais comem carne, 
mas comem proteína animal na forma 
de leite e seus derivados, a exemplo 
do iogurte. Por isso digo “quase”.

O pai do soldado

Rebuscando os papéis que meu pai guardava em 
uma pasta, adicionada com peças que minha mãe achava 
que mereciam arquivo, encontrei um atencioso convite 
que fora enviado para o meu avô, tenente José Rodrigues 
da Costa Neto, senhor do engenho Poço Escuro, pelo 
coronel da Guarda Nacional e comendador da Ordem da 
Rosa, Felinto Florentino da Rocha. A missiva estava assim 
redigida: “Bananeiras, 20 de novembro de 1902: Illmo.
Snr. Tendo de effetuar-se o casamento de minha filha 
Maria Engrácia da Rocha Ferreira com meo sobrinho 
José Antonio da Rocha Ferreira no dia 18 de dezembro p. 
vindouro, devendo ter lugar o acto religioso de 4 horas 
da tarde na matriz desta cidade e logo depois o acto civil 
em minha casa a rua do Livramento, tenho a h onra de 
convidar V.S.  e a Exma. família para assistirem a esses 
actos; e confiando que o meo convite será acceito, desde 
já antecipo os meus agradecimentos. Att°.Am° e Crº Obr°, 
Felinto Florentino da Rocha”.(grafia da época)

O comendador Felinto Rocha foi por longo período 
chefe partidário e senhor do baraço e cutelo em toda a 
região do Brejo. Nunca aceitou sair dos seus domínios 
para voos mais altos. Mas se elegia quem ele botasse a 
mão. Sua força eleitoral fez dois genros deputados: Celso 
Cirne, em 1912 e José Antonio da Rocha, já depois de sua 
morte. Ao falecer deixou aos herdeiros cerca de noventa 
propriedades espalhadas pela Paraíba e Rio Grande do 
Norte. Foi ele que na feira de Moreno, proclamou: “aqui 
eu quero, posso e mando”. Era filho de Estevam José da 
Rocha, o Barão de Araruna e sobrinho de José Ferreira da 
Rocha, o  Coronel Camporra.

O noivo a que se refere o convite acima transcrito foi 
prefeito de Bananeiras e deputado à Assembléia Constitu-
inte paraibana em 1934. Eu o conheci e estive em sua casa 
à Duque de Caxias, na capital, acompanhando o deputado 
Clovis Bezerra. Era filho do capitão João Antônio Ferreira, 
que foi deputado provincial em 1882 e 1983 e de Ana da 
Conceição Ferreira Rocha, esta filha do Barão de Araruna, 
portanto, irmã do coronel Felinto. O casal residiu até o 
fim da vida em Guarabira em condições financeiras con-
fortáveis. Zé Antonio era sobrinho do seu sogro.

 No auge da febre cafeeira, quando a produção da 
rubiácea rivalizava com São Paulo e Minas, uma verdadei-
ra civilização do café nasceria em Bananeiras. Em 1914 
coronel Zé Antônio construiu sua residência em Bananei-
ras - aquele belíssimo sobrado que fica na curva de quem 
sobe para a Igreja. Outros cafeicultores fizeram o mesmo 
e hoje a cidade conserva essas relíquias da arquitetura 
do século passado. Para chegar até esse resultado, muitos 
anos foram vencidos desde que um sujeito chamado 
Tomé Barbosa plantou por aquelas bandas os primeiros 
pés de café. As mudas vieram de Mamanguape onde não 
se adaptaram aos tabuleiros costeiros. As terras férteis 
do Brejo serviram de primeira para a cultura e, dotaram 
a Paraíba de uma “zona privilegiada, mais feliz que as 
outras pela existência de um produto mais rico do que os 
outros”, como disse Celso Mariz. Não fosse a praga do ce-
rococus parahybensis dizimar as plantações antes que 
chegasse o ano de 1925.

Os barões do café ajudaram a construir o exu-
berante tempo à Virgem do Livramento mas sua con-
tribuição era retribuída no tratamento diferenciado 
que lhes era reservado nas solenidades religiosas. Os 
maiores contribuintes tinham direito a adorar a Virgem 
e gozar o espetáculo das solenidades do alto das tribu-
nas. Passo a palavra a Celso Mariz, que pelos idos de 
1944, em palestra no Bananeiras Clube descreveu o 
apogeu dos novos ricos: “Para elas (as tribunas) subiam 
nos dias de N. S. do Livramento os doutos dignatários da 
Corte Celeste, as famílias granfinas da época. A tribu-
na dos Rocha, a tribuna dos Neves, a tribuna dos Maia, 
a dos Bezerra, a dos Guedes Pereira, a dos Pinto... até 
quando o vigário Zé Diniz, desejando moderniza r o tem-
po, tapou aquele genuflexório da elite”. Isto é, acabou 
com as tribunas e o privilégio.

A praga cafeeira arrefeceu o ânimo desses produ-
tores esbanjadores que costumavam, segundo a lenda, 
dar banho de cerveja nos seus cavalos e acender charutos 
com nota de mil de réis.“O velho Targino, por exemplo, diz 
Celso Mariz, “ é mesmo lembrado aqui como um exem-
plo de homem gozador, que esbanjava dinheiro de suas 
safras em viagens e hospedagens fidalgas, de mesa sempre 
variada e fina. Em suas porcelanas de monogramas de ouro 
serviram-se as comitivas de Álvaro Machado e do nosso 
primeiro bispo”.

O  comendador Felinto, todavia, ampliou a fortuna que 
lhe deixou o Barão e legou aos filhos um grande patrimônio. 
Competiu a esses, com raras exceções conservar o rece-
bido. Se não era de esbanjar, também não fugia à osten-
tação, quando necessário. Casar a filha era uma dessas 
ocasiões. Quando fez constar do convite de casamento, 
sua confiança de que o “meo convite será aceito”,é por 
que sabia que nem o  tenente Zé Rodrigues, lá de Poço 
Escuro,  perderia essa festança.

Quem quiser ter uma 
ideia da longevidade e 
da higidez dos georgia-
nos queira ver o filme “O 
pai do soldado”. Trata-se 
de uma película sobre a 
Segunda Guerra Mundial, 
retratando os artifícios 
que um ancião georgiano 
empregou para conseguir 
ser recrutado pelo Exérci-

to Vermelho. Ele 
queria chegar até 
a linha de frente, 
onde seu filho 
estava ferido num hospital 
de campanha, baleado que 
foi combatendo os invasores 
nazistas. 

Não queriam recrutar o 
velho, e ele teve que provar 
que tinha saúde e força para 
ganhar a guerra. Desafiou o 
comando a escalar três ou 
quatro soldados jovens para 
um episódio de pugilato com 
ele. O velho ganhou a bulha; 
dava para subir ao octógono 
do MMA. Era duro na queda, 
subindo ou descendo. O velho 
campeão pôde, enfim, entrar 
na zona de guerra para ver o 

filho ferido e querido. 
Enquanto isso, os nazistas recru-

tavam os veteranos sexagenários para 
lutar, pois não tinham mais homens 
jovens para o sacrifício. Hitler já estava 
recrutando adolescentes para mor-
rerem na frente oriental. Eu bem que 
avisei, mas não me ouviram. Recru-
tavam meninos de catorze anos para 
serem imolados por uma pátria que 
não era mais deles. Não era mãe, era 

 

A União 
Soviética 
preferia botar 
as mulheres 
para lutar. Elas 
fizeram parte 
da força aérea, 
onde deram 
excelentes 
pilotas

uma fera cruel que devorava seus filhos 
vivos.

A União Soviética preferia botar as 
mulheres para lutar. Elas fizeram parte 
da força aérea, onde deram excelentes 
pilotas dos aviões de caça. Formaram, 
ainda, nas unidades de atiradoras de 
elite. Dizia-se que as mulheres tinham 
mais calma e paciência para esperar 
pelo momento oportuno para o tiro. E 
assim liquidaram muitos alemães na 
frente russa. Os super-homens alemães 
nem imaginavam que estavam sendo 
mortos por valentes guerreiras.

Está chegando a hora da eleição do 
IHGP. Se você tiver mais de 60 (sessenta), 
peça a Guilherme Gomes para instalar o 
elevador. É um equipamento da maior valia 
para os anciãos. Os brasileiros não têm a hi-
gidez dos georgianos, mesmo os brasileiros 
pais de soldados. Eu sou pai de delegado, e 
tenho uma filha faixa preta de karatê, mas 
isso não me credencia a escalar as escadas 
do Instituto. São muitos degraus para um 
velho. E para descer é pior.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado) 

Cronicartigo
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Ricardo Coutinho e Carlos Pereira celebram com os funcionários



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Literatura

FM

0h -Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Depois de reunir um grande número de 
leitores no lançamento da Usina Cultural Energi-
sa, na noite de terça-feira (12), o jornalista Phe-
lipe Caldas promove neste domingo, às 11h30, 
n’O Boteco, em Campina Grande, a segunda ses-
são de autógrafos do seu novo livro, “Além do 
Futebol: paixões, dores e memórias sobre um 
jogo de bola”, publicado pela Ideia Editora. 

Os textos de abertura de “Além do Fute-
bol...” levam as assinaturas dos professores, poe-
tas e críticos de literatura Sérgio de Castro Pinto 
(“orelhas”) e Hildeberto Barbosa Filho (prefá-
cio), adicionados à apresentação e agradeci-
mento do próprio autor. Já a editoração, capa e 
ilustrações da obra são de autoria do designer e 
cartunista William Medeiros. 

“Além do Futebol...” está dividido em qua-
tro partes, a saber: “Obrigado, futebol!”, “Um 
passeio pela Copa de 2014”, “Gols da Alemanha” 
e “Um outro futebol jogado na minha cidade”. 
No total, o autor reuniu setenta crônicas sobre 
futebol e uma sobre futebol americano. Há tex-
tos inéditos e um mais antigo, de 2012, mas a 
maioria das crônicas foi escrita no período entre 
2014 e 2016.  

Em sua carreira jornalística, Phelipe des-
tacou-se, no impresso, com um texto que segue 
o padrão referencial do “jornalismo clássico”, ou 
seja, crítico, opinativo, investigativo. Neste, cla-
reza, concisão e objetividade oferecem pouca 
margem para o lúdico e o poético, ou seja, para 
os exercícios de subjetividade, muito comuns, 
por exemplo, no chamado “jornalismo literário”. 

Este viés narrativo se daria em seguida a 
um acontecimento que elevaria ao primeiro pla-
no o corpo emocional de Phelipe: a morte do pai, 
em 2012, dez anos após o falecimento da mãe. 
“Depois que ele morreu eu fiquei muito devasta-
do, emocionalmente, então comecei a me arris-
car mais nas crônicas; a escrever de forma mais 
leve, mais poética, mais romântica até”, explica 
o autor. 

Phelipe chama essa fase de “experimen-
tal”. Uma espécie de antítese de tudo o que ele 
representava como jornalista, até então. Isso, no 
entanto, lhe fazia bem. “Quando comecei a es-
crever as crônicas, ainda sem pretensão de pu-
blicá-las em livro, eu as divulgava nas redes so-
ciais. E a receptividade era excelente. As pessoas 
começaram então a sugerir que eu publicasse 
um livro”, relembra.

Apesar da aceitação dos leitores, Phelipe 
permanecia meio descrente. Até que Sérgio de 
Castro Pinto e Hildeberto Barbosa Filho tam-
bém elogiaram os textos, referendaram o mate-
rial, e “mandaram” ele publicar o livro. “Obedeci 
e, em abril deste ano, conversei com Hildeberto, 

 

Música dos Nonatos é gravada 
por Zezé Di Camargo & Luciano

A semana é de estreia da nova música de Zezé di 
Camargo e Luciano. Lançada recentemente e em come-
moração aos 25 anos de carreira, a dupla sertaneja está 
contente com o sucesso da gravação da música “Eu e 
você”. Com autoria dos cantores Os Nonatos, a canção é 
sucesso em todas as rádios do Brasil. O sertanejo Lucia-
no comentou que gravou com muito orgulho a música.

Nacional

Mal-educados urbanos

O assunto repercutiu nas mídias sociais a partir de uma 
veiculação no mais tradicional meio de comunicação dos 
dias atuais, que é o jornal impresso. Foi quando se noticiou 
que as vagas de estacionamento reservadas para pessoas 
idosas ou deficientes serão melhor fiscalizadas e controladas 
pelos agentes da Prefeitura Municipal de João Pessoa/Secre-
taria de Mobilização Urbana (PMJP/Semob).

Pelo que foi escrito, dito e mostrado (rádio e televisão 
entraram na onda), os agentes da Semob vão estender as 
suas ações além dos limites das vias urbanas, agindo inclu-
sive nos estacionamentos de estabelecimentos comerciais 
privados, com o propósito de evitar que pessoas tidas como 
normais tomem os lugares reservados aos deficientes e 
idosos. Não se tem notícia sobre a extensão desse privilégio 
para gestantes e quem esteja conduzindo crianças de colo. 

Para que a pessoa tenha direito a esse tratamento dife-
renciado, no entanto, não basta exibir a sua deficiência física 
(não vou descrever para não causar constrangimento) ou as 
rugas da face e os cabelos brancos. Nem mesmo que apre-
sente atestado médico, no caso dos deficientes, ou carteira 
de identidade quando se trata de idosos. Nada disso vale 
para que seja reconhecida a deficiência física ou a condição 
de idoso do condutor do veículo. 

A exigência é que o deficiente físico ou o idoso conduza 
uma credencial exclusiva, individual e intransferível, que 
é fornecida por um órgão da PMJP, e que só pode ser reti-
rada pelo próprio interessado. Certamente, a ideia é que o 
“privilegiado” deixe tal credencial sobre o painel (tabelier) 
do carro, quando o estacionar num shopping, por exemplo, 
e ter que sair às compras. Ora, qualquer pessoa que esteja 
conduzindo o veículo pode assim proceder, sem necessa-
riamente ser deficiente físico ou idoso. A mulher/o marido, 
filhos etc. podem estar usando o veículo.

Tais circunstâncias levaram três filhos meus a opera-
rem o milagre da tecnologia moderna: Íracles (advogada, 
funcionária da Justiça do Estado do Pará, em Gurupá, Ilha de 
Marajó), Tiê (microempresário do pub/cervejaria e dancing 
Casarão 39, em João Pessoa) e Alarico Filho (microempreen-
dedor na área de construção civil, em Lowell, Massachusetts, 
EUA), entraram em discussão direta e simultaneamente dos 
seus longínquos locais de residência, utilizando o aplicativo 
WhatApp.

Um acha que a exigência procede, porque não custa 
muito esforço ao deficiente/idoso deslocar-se ao local 
indicado pela PMJP para obter a tal credencial, mesmo 
que tenha de sofrer um trânsito quase pandemônico, um 
atendimento demorado e desconfortável... Afinal, vai obter 
um privilégio! Mas aí foi lembrado que talvez a Semob esteja 
exacerbando a sua competência, quando interfere direta-
mente no controle dos estacionamentos dos estabelecimen-
tos privados. Ou não? Isso merece ser verificado.

Por fim, o terceiro sugere que tais estabelecimentos 
disponham funcionários nos seus estacionamentos para que 
apliquem nos veículos conduzidos por deficientes ou idosos 
um adesivo, ticket ou coisa semelhante, que sirva para os 
carros serem identificados por agentes da Semob, mas que 
sejam devolvidos à saída. Outra solução apontada é que o 
público, de modo geral, se reeduque e não ocupe vagas em 
estacionamentos que não lhe sejam destinadas. Sob pena 
de ser mandado à Corte por ser um mal-educado urbano 
infrator. Infelizmente isso não existe no Brasil.

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

Mídias em destaque
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Segundo tempo
O jornalista Phelipe Caldas lança neste domingo, em Campina 

Grande, “Além do Futebol”, livro que marca sua estreia na crônica

A ERA DO GELO: O BIG BANG (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 134 min. Classificação: 
livre. Direção: Mike Thurmeier e Galen T. Chu. 
Com Diogo Vilela, Márcio Garcia, Tadeu Mello. 
Sinopse: Após uma nova trapalhada de Scrat, 
uma catástrofe cósmica ameaça a vida na 
Terra, obrigando Manny, Ellie, Diego, Shira e 
Sid a deixarem seus lares. Eles encontram o 
abrigo ideal em uma caverna ocupada pelo 
excêntrico líder espiritual Shangri Lhama e 
seus seguidores. CinEspaço2: 13h50, 15h40, 
17h30 e 21h20 (DUB). Manaíra6/3D: 12h45, 
15h, 17h20 e 19h40 (DUB). Manaíra8: 14h, 
16h20 e 18h40 (DUB). Manaíra9/3D: 13h30, 
15h50 e 18h10 (DUB). Manaíra10/3D: 14h25 
e 19h20 (DUB). Mangabeira1/3D: 13h30, 
16h55, 19h15 e 21h35 (DUB). Mangabeira2: 
18h30 (DUB). Tambiá2: 16h20 e 20h20 (DUB). 
Tambiá6/3D:14h30 e 18h30 (DUB).

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 hu-
manos. CinEspaço4:  16h, 18h, 20h e 22h (DUB). 
Manaíra1: 14h05 e 16h50 (DUB).Manaíra5/3D: 
14h30, 17h, 19h30 e 22h (DUB). Manaíra11: 
12h30, 15h10 e 17h30 (DUB). Mangabeira2: 21h 
(DUB). Mangabeira5/3D: 12h45, 15h45, 18h15 e 
20h45 (DUB). Tambiá2: 14h20 e 18h20 (DUB). 
Tambiá6/3D: 16h30 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. Manaíra4: 22h20 (LEG). Manaíra6/3D: 
21h50 (LEG). Manaíra8: 21h (DUB). Tambiá1: 
14h35 (DUB).  

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). 
Gênero: Romance. Duração: 109 min. Clas-
sificção: 12 anos. Direção:  Thea Sharrock. 
Com Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. 
Sinopse: Will é um garoto rico e bem-su-
cedido, 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.  
Manaíra9: 20h30 (LEG). Manaíra11: 20h e 
22h30 (LEG). Mangabeira3: 22h10. Tambiá3: 
14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 (DUB). 

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

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

que aceitou ler os originais. A partir daí as 
coisas aconteceram de forma rápida”, es-
clarece.

Depois de acatar a sugestão para 
reuni-las em livro, Phelipe enfrentou ou-
tra dúvida: que tipo de crônica publicar, 
haja vista que o leque temático dos textos 
até então escritos era muito amplo. Foi aí 
que Hildeberto entrou de novo em campo, 
aconselhando-o a publicar exclusivamen-
te crônicas sobre futebol, área em que o 
autor atua de forma mais acentuada, como 
jornalista.

Ocorre que, pelo “filtro futebolísti-
co”, só passaram 64 crônicas, número que 
Phelipe considerou “aleatório demais”. 
Queria chegar a um “número fechado”. 
Deu-se, então, ao desafio de reescrever e 
finalizar cinco que estavam incompletas e 
incorporar ao calhamaço uma novinha em 
folha, arredondando assim a conta para 
um “setenta de rombo”. 

Eis que entra em cena o lado perfec-
cionista de Phelipe. Uma das crônicas era 
sobre futebol americano e ele achou que 
ela destoaria das 69 que falavam de fute-
bol. Então escreveu mais uma, só para po-
der dizer que o livro tem 70 crônicas sobre 
futebol e uma “faixa bônus” sobre futebol 
americano. “Foi assim que cheguei ao nú-
mero, sem romantismo ou superstição” 
(risos).

A magia da crônica
Phelipe Caldas assume a paixão pela 

crônica, destacando a liberdade que o gê-
nero concede ao escritor. “É algo, realmen-

te, mágico, poderoso. Eu sempre tive uma 
escrita muito formal. E, de repente, numa 
crônica, eu, que nasci 32 anos depois, 
posso dizer que assisti à final da Copa de 
1950, dentro do Maracanã, atrás da meta 
do goleiro Máspoli, do Uruguai”, exempli-
fica.

“Na crônica – prossegue Phelipe – eu 
posso tratar a bola como sendo uma Lo-
lita provocadora, chamar de mulher um 
objeto que até ontem era inanimado para 
mim”. Para ele, a crônica tem esse poder 
incrível. “Ela é liberdade. E percebo que 
com o tempo eu estou dominando um 
pouco mais o estilo, porque vou me acos-
tumando a ousar mais, a brincar mais, a 
transgredir mais”, completa.

Entre os cronistas esportivos que 
estão inseridos no rol de influências jor-
nalísticas e literárias de Phelipe figura, 
em primeiro lugar, o acreano Arman-
do Nogueira (1927-2010), autor de “O 
homem e a bola” e “A chama que não se 
apaga”. “Sem dúvida, ele foi o cronista 
da minha geração, ao menos no quesito 
futebol, embora tenham existido outros, 
claro”, sublinha.

Entre os “outros” Phelipe cita o 
pernambucano Nelson Rodrigues (1912-
1980), autor de “À sombra das chuteiras 
imortais”. Armando Nogueira, porém, foi 
o cronista que o fez correr atrás de jornal, 
na infância, para ler o texto do dia; que ele 
reconhecia na TV e cuja morte lamentou. 
“Lembrei-me dele quando comecei a es-
crever crônica e o sinto mais próximo, do 
ponto de vista afetivo”, declara.

O lançamento da obra na última terça-feira na capital atraiu um grande público 



“Estamos preparando um 
grande show de samba pra 
você, sempre buscando levar 
a boa música levantando a 
bandeira do samba”, disse o 
integrante do grupo Clube do 
Samba Leonardo Fernandes 
sobre a apresentação que 
acontece hoje na Vila do Por-
to, às 22h. Entrando em seu 
quinto ano, o grupo traz para 
a apresentação, além de seu 
samba tradicional, o sambista 
e artista versátil Xandy Black 
que abre a noite de perfor-
mances. Os interessados em 
desfrutar de um bom samba 
podem adquirir seus ingres-
sos na bilheteria do evento 
sendo R$ 20 inteira e R$ 10 
meia-entrada. 

Dando início a apresen-
tação, Xandy Black, que é 
artista versátil, é dono de um 
grande talento musical. Em 
seu repertório o artista busca 
mesclar samba tradicional 
com o contemporâneo fazen-
do assim uma junção com o 
seguido Clube do Samba que, 
logo após a apresentação de 
Black, toma conta do palco. 

Na apresentação do 
grupo, o público presente irá 
encontrar clássicos do samba 
que são o alicerce musical 
do coletivo, como Noel Rosa, 
Cartola, Candeia, Clara Nunes, 
Adoniran Barbosa, Paulinho 
da Viola, João Nogueira, 
Arlindo Cruz, Jorge Aragão, e 
a madrinha do samba, Beth 
Carvalho, entre outros, além 
de enaltecer os mestres do 
ritmo, o paraibano Jackson do 
Pandeiro e o pernambucano 
Luiz Gonzaga.

Com uma proposta de 
trazer o autêntico samba 
para as rodas da capital 
paraibana, o Clube do Samba 
nasceu em 2006 unindo 
amigos e amantes do sam-
ba de raiz. Já passou por 
algumas formações em sua 
trajetória, mas sempre tendo 
artistas que agregam valores 
ao projeto, que busca sempre 
desenvolver um trabalho 
voltado para valorização do 
celeiro do bom samba, numa 
busca incessante pela pes-
quisa e multiparticularidades 
que esse ritmo proporciona, 
como o samba de terreiro, 
de breque, de roda, rasgado, 
partido alto e afins. 

Ainda em entrevista, o 
instrumentista e integrante 
do grupo Leandro Fernandes 
afirma que, profissional-
mente, sua vida se divide 
em antes e depois do Clube 
do Samba. “Toda evolução e 
aperfeiçoamento por mim 
apresentado eu obtive no clu-
be, sem contar com o espírito 
de pertencimento, a capa-
cidade de unir forças para 
vencer os desafios, e fazer o 
samba com profissionalismo 
e acima de tudo, paixão”, 
afirmou convicto sobre sua 
experiência adquirida e apre-
ço sobre como é participar do 
grupo.

Biografia que o historiador Marconi Vieira lançará nesta segunda, na capital, 
ressalta contribuição de Antônio Barbosa para São José de Piranhas

Além da sua época

Se vivo fosse, na próxi-
ma segunda-feira, dia 
18 de julho, o saudoso 
comerciante, industrial e 
agropecuarista Antônio 
Gomes Barbosa (1901 - 
1961) - considerado uma 
das personalidades mais 

importantes de São José de Pira-
nhas, cidade localizada na região do 
Alto Sertão da Paraíba - completaria 
115 anos de idade. No intuito de 
marcar essa homenagem póstuma, o 
historiador piranhense José Marconi 
Gomes Vieira lançará, naquela mes-
ma data, a partir das 18h, no Centro 
de Estudos Jurídicos e Sociais “José 
Fernandes de Andrade”, localizado 
em João Pessoa, um livro de cunho 
biográfico, publicado pela Mídia 
Gráfica e Editora Ltda. Na ocasião, a 
obra será apresentada pela própria 
filha do homenageado, a professora 
Maria Pia Palitot Gomes de Araújo, 
cujo marido, o advogado e promotor 
público José Ewerton Nóbrega Araú-
jo, assina o prefácio. 

Escrita a pedido da própria fa-
mília e intitulada de Antônio Gomes 
Barbosa: A Biografia, a obra relata 
em cinco capítulos - distribuídos 
ao longo de 216 páginas, que são 
recheadas de fotos iconográficas e 

orais - a bem-sucedida trajetória 
de vida do saudoso empreendedor 
e político, filho de Valdevino Al-
ves Fernandes e Generosa Gomes 
Barbosa e que nasceu no dia 18 
de julho de 1901, no Município de 
Brejo do Cruz, também localizado 
no Alto Sertão da Paraíba, e morreu 
em 29 de julho de 1961. “Ele deixou 
um legado muito importante para 
a cidade de São José de Piranhas na 
cultura, como amante das artes, mas 
também gostava muito de ajudar 
aos pobres, dando-lhes trabalho, 
principalmente nos períodos de 
seca”, ressaltou para o jornal A 
União o autor do livro, o historiador 
José Marconi Gomes Vieira.

Nesta nova obra literária, a sex-
ta que o historiador lançará, Mar-
coni Vieira relata, por exemplo, que 
Antônio Gomes Barbosa deixou a 
cidade natal, Brejo do Cruz aos oito 
anos de idade, levado que foi pelo 
tio, Malaquias Gomes Barbosa, para 
estudar e trabalhar em São José de 
Piranhas. O garoto não demorou 
para se empregar em uma loja de 
tecidos, onde também havia, conju-
gada, uma drogaria, ambas integran-
tes do estabelecimento denominado 
de Casa Barbosa. 

“Ele construiu uma vida de su-
cesso. Aos 21 anos de idade, Antônio 
Gomes Barbosa tornou-se sócio do 
comércio de tecidos Casa Barbosa. 

em, 1935, com a aposentadoria do 
seu tio Malaquias, aos 70 anos de 
idade, tornou-se o sócio majoritá-
rio, ou seja, o dono da firma e dono. 
Em 1937, Antônio Gomes Barbosa 
se transfere, com a família, para a 
cidade de Jatobá, na Paraíba, onde 
constrói uma grande fortuna como 
empresário do ramo agropecuário, 
comercial e industrial, na área de 
algodão em pluma. Em Jatobá, ele 
também foi, em 1947, vereador pela 
UDN (União Democrática Nacional) 
e prefeito do Município em 1939, 
tendo administrado a cidade du-
rante 18 meses. Em 1940, ele pediu 
exoneração do cargo. E, em 1958, 
acometido por grave doença, o cân-
cer, veio a falecer em 29 de julho de 
1961”, disse o historiador Marconi 
Vieira, lembrando, ainda, que, no 
dia 8 de maio de 1924, em Bonito 
de Santa Fé, Barbosa casou com a 
professora Delfina Batista Palitot 
Gomes, com quem teve 14 filhos.               

Ao destacar, particularmente, 
a faceta de empreendedor do seu 
biografado, o autor do livro lem-
brou que Antônio Gomes Barbosa 
montou uma usina de beneficia-
mento de algodão, denominada 
Tibagi. “Ele vendia o produto para a 
cidade de Campina Grande, de onde 
se exportava para a Europa, princi-
palmente para a Inglaterra”, disse o 
escritor.  

Diversidade
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n Show do Clube do Samba e Xandy 
Black
n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 20 inteira e R$ 10 
meia-entrada

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Lucas Silva
Especial para A União

Veterano na arte do humor e um dos mais atuantes 
quadrinistas paraibanos, o humorista Cristovam Tadeu 
é o convidado da 2ª edição da Tertúlia HQ. O evento, 
que acontece hoje, às 16h, é uma realização da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), por meio da 
sua coordenação de Quadrinhos. O objetivo da ativida-
de é apresentar obras da história dos quadrinhos pa-
raibanos com a presença dos autores, além de permitir 
um momento intimista de troca entre os interessados e 
movimentar a Gibiteca Henfil aos finais de semana. O 
acesso é gratuito. 

Durante o evento, o convidado participará de um 
bate-papo sobre sua obra. Na ocasião, também será 
possível adquirir algumas publicações com suas tirinhas, 
editadas pela Marca de Fantasia. O encontro é, tam-
bém, uma oportunidade de apresentar a Gibiteca para 
novos públicos. 

Artista da terra, Cristovam Tadeu começou como 
ator de teatro em 1980 e já em 1982, aos 20 anos, fa-
zia seu primeiro show de humor chamado “Prá Morrer 
de Rir”. Em 1986 iniciou o projeto de humor em bar, se 
apresentando e lançando novos talentos no famoso Bar 
Travessia. Fora dos palcos, ele produz charges, ilustra-
ções e projetos gráficos. 

Com personagens memoráveis, que integram o in-
consciente coletivo do paraibano, Cristovam publica há 
décadas suas criaturas em jornais diários, onde também 
faz charges e ilustrações. Formam seu universo humorís-
tico as personagens Lampirão, com clara influência de 
Henfil, Ostradamos, Herr Fróide, além de Bartolo, sua 
mais conhecida criação. Bartolo é um bebum clássico, 

daqueles que vivem mais no bar que em casa, dando 
opinião sobre tudo e todos, onde Cristovam pode de-
monstrar seu humor hilariante.

Atuou em dezenas de peças de teatro, escreveu e 
dirigiu dois espetáculos de grande sucesso (Vovô Viu a 
Uva e Vovó Viu a Ave), fez cinema (“24 horas”, de Mar-
cus Villar e “Por 30 Dinheiros” de Vânia Perazzo e Ivan 
Herbalov) e na TV, além de ter feito centenas de comer-
ciais, escreveu, dirigiu e produziu o primeiro programa 
de humor da Paraíba chamado ”Sábado de Graça”.

Em 1989, em São Paulo, fez parte do elenco do pro-
grama “Só Riso”, na Rede Band ao lado de Costinha, Zé 
Vasconcelos, Lilico, Zé Bonitinho e participou durante 
anos do programa “Show do Tom”, na Rede Record, 
como Gaetano Velhoso. Seu mais recente trabalho nos 
palcos paraibanos foi o “Movimento Humorial”, uma 
homenagem a Ariano Suassuna. 

Sobre Tertúlia HQ
A primeira edição aconteceu em abril deste ano, 

sendo promovida pelo Grupo de Pesquisa em História 
em Quadrinhos da UFPB e a Gibiteca Henfil da Funesc. 
Na ocasião, o homenageado foi o cartunista Henrique 
Magalhães, ao lado de sua companheira, Maria – per-
sonagem de quadrinhos criada por ele que em 2015 
completou 40 anos. Além do bate-papo sobre as rela-
ções afetivas com a personagem na voz das professoras 
da UFPB Nadja Carvalho (Mídias Digitais), Regina Behar 
(História) e Margarete Almeida (Jornalismo), foi realiza-
da uma exposição comemorativa aos 40 anos da perso-
nagem.

Funesc realiza projeto Tertúlia HQ 
com o cartunista Cristovam Tadeu

FOTOS: Divulgação

O escritor José 
Marconi Gomes 
Vieira (principal) e 
a capa de seu livro 
(lado) que será 
lançado na próxima 
segunda-feira (18)

A primeira edição da Tertúlia HQ teve a participação de professores e ilustradores; hoje, o convidado é Cristovam Tadeu

Samba do Clube e Xandy Black 
fazem show hoje na Vila do Porto 

Serviço



A Justiça do Rio di-
vulgou na quinta-feira 
(14) ter rejeitado recur-
so e mantido a conde-
nação por improbida-
de administrativa do 
prefeito do Rio, Edu-
ardo Paes (PMDB), do 
secretário especial de 
Turismo, Antonio Pe-
dro Figueira de Mello, 
do ex-subsecretário de 
Comunicação Social da 
Casa Civil Ricardo Luiz 
Rocha Cota e de outros 
agentes públicos pelo 
prejuízo de R$ 3,37 mi-
lhões causado aos co-
fres públicos em função 
do evento “Bailes do 
Rio”, realizado durante 
o Carnaval de 2012, en-
tre 16 e 21 de fevereiro 
daquele ano.

Uma ação civil pú-
blica foi proposta em 
2014 pela 5ª Promoto-
ria de Justiça de Tutela 
Coletiva de Defesa da 
Cidadania. Dos R$ 3,37 
milhões, R$ 2,95 mi-
lhões foram repassados 
pela Riotur (empresa 
municipal de turismo) 
à L21 Participações 
Ltda. e outros R$ 420 
mil foram gastos pelo 
Governo do Estado do 
Rio no mesmo evento, 
sob pretexto de publi-
cidade institucional. 

Segundo o Minis-
tério Público, a partici-
pação do município e 
do Estado contrariou o 
interesse público e vol-
tou-se ao incremento 
de negócios de caráter 
privado que, de acor-

do com um dos orga-
nizadores, arrecadou 
R$ 7.509.021,64.

Na ação, argu-
mentou-se que “a 
população não teve 
acesso aos referidos 
bailes, a menos que 
ocorresse a compra de 
ingressos, cujos pre-
ços foram fixados em 
valor significativo, de 
modo a selecionar os 
participantes em vir-
tude das possibilida-
des econômicas que 
ostentam. Por muito 
esforço que se faça, 
não se consegue con-
ceber que o cofinan-
ciamento de bailes 
de carnaval fechados 
cujos ingressos foram 
vendidos a R$ 250,00 
e R$ 500,00 represen-
te incentivo à cultura 
popular e tradições 
históricas da cidade, 
ao contrário, eviden-
cia a garantia do in-
vestidor privado de 
lucro subsidiado pelos 
cofres públicos. Não 
minimiza a situação o 
fato de ter havido um 
único baile a preços 
populares: R$ 50,00”, 
destacou a sentença.

Defesas
Consultada pela 

reportagem, a asses-
soria de Eduardo Paes 
não havia se manifes-
tado até a publicação 
desta notícia. Os ou-
tros envolvidos não fo-
ram localizados. O es-
paço está aberto para 
as manifestações dos 
citados.

Justiça-RJ mantém a
condenação de Paes

RECURSO REJEITADO

França reforça controle 
na fronteira com a Itália
após o atentado em Nice
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Petrobras vai atuar contra Cunha

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu ontem 
aceitar o pedido da Petro-
bras para atuar como assis-
tente de acusação na ação 
penal que o deputado fede-
ral afastado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) responde na Cor-
te pelo suposto recebimento 
de US$ 5 milhões de propina 
em um contrato de navios-
sondas da estatal.

Em função do período 
de recesso no tribunal, a de-
cisão foi assinada pelo juiz 
Paulo Marcos de Farias, au-
xiliar do ministro Teori Za-
vascki, relator da Lava Jato 
no Supremo. Segundo Farias, 
a estatal pode atuar no caso 
por ter sido vítima do esque-
ma de corrupção.

No pedido feito ao Su-
premo para atuar no caso, os 
advogados da empresa ale-
gam que Eduardo Cunha “en-
riqueceu ilegalmente” com 

valores vindos da Petrobras.
Além de estar afastado 

da atividade parlamentar 
por decisão do Supremo, 
Cunha responde a uma se-
gunda ação penal, na qual é 
acusado de receber propina 
em um contrato de explora-
ção da Petrobras no Benin, 
na África, e de ter contas não 
declaradas na Suíça

Uma terceira denúncia 
contra o parlamentar foi 
protocolada pelo procura-
dor-geral da República, Ro-
drigo Janot, no mês passado. 
Eduardo Cunha foi citado 
nos depoimentos de delação 
premiada de Fábio Cleto, ex-
vice-presidente de Fundos 
de Governo e Loterias da 
Caixa. Após a denúncia ter 
sido protocolada, Cunha ne-
gou ter recebido vantagens 
indevidas.

Recurso
Em documento enviado 

ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), a Petrobras pediu 
para ser assistente de acu-
sação em uma das ações pe-
nais que tramitam na Corte 
contra o presidente afastado 

RECEbImENTO DE PROPINA

Supremo aceitou pedido da 
estatal para atuar como 
assistente de acusação
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André Richter
Da Agência Brasil

da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 
No documento, os advoga-
dos da empresa alegam que o 
deputado “enriqueceu ilegal-
mente” com valores vindos 

da empresa e lembram o caso 
relatado na denúncia feita ao 
STF.

O documento foi enviado 
à Corte no dia 21 de junho e 
tornado público apenas esta 

semana. No texto, a defesa 
da empresa recordou ainda 
que o Ministério Público Fe-
deral (MPF), ao acrescentar 
fatos à denúncia que apre-
sentou ao STF, “evidenciou 

de maneira irrefutável a for-
ma como o  primeiro denun-
ciado [Cunha] locupletou-se 
[enriqueceu] do esquema de 
pagamentos de propina com 
recursos da requerente.”

Da Agência Estado

Da Agência Estado

O deputado federal Cel-
so Russomano (PRB) lidera 
a disputa pela Prefeitura de 
São Paulo, de acordo com 
pesquisa Datafolha divulga-
da nessa sexta-feira, 15. Se 
a eleição fosse hoje, ele teria 
25% das intenções de voto. 
Na sequência aparecem Mar-
ta Suplicy (PMDB), com 16% 
da intenção dos votos; Luiza 
Erundina (PSOL), com 10%; 
Fernando Haddad (PT), com 
8%; João Doria (PSDB), com 
6% e Marco Feliciano (PSC), 
com 4%. A margem de erro 
do levantamento é de três 
pontos porcentuais, para 
mais ou para menos.

Em um segundo cenário, 
este sem a participação de Rus-
somano na disputa, a sequên-
cia seria mantida. Marta Supli-

cy teria 21% das intenções de 
votos, seguida por Erundina 
(13%), Haddad (11%), Doria 
(7%) e Marco Feliciano (5%). 
Neste caso, Andrea Matarazzo, 
do PSD, também estaria entre 
os mais votados, com 5% do 
eleitorado.

No primeiro cenário, 
a fatia de votos em branco, 
nulo ou nenhum ficaria em 
19%. O total de entrevista-
dos que dizem não saber em 
quem votariam representam 
4%. No segundo cenário, os 
votos em brancos, nulos ou 
que não sabem sobem para 
25%. Entre aqueles que não 
sabem, a participação fica 
em 5%. A pesquisa ouviu 
1.092 pessoas entre os dias 
12 e 13 de julho.

Segundo turno
Russomano também 

sai vitorioso em todas as si-
mulações de segundo turno 
feitas pelo Datafolha. Contra 
Marta Suplicy, a vitória seria 
por 48% a 31% dos votos. 
Contra Erundina, a diferen-
ça seria maior: 54% a 29%. 
Russomano também vence-
ria Haddad (58% a 19%) e 
Doria (58% a 18%).

Sem Russomano no se-
gundo turno, a vantagem 
seria da ex-prefeita Marta 
Suplicy. Contra a também 
ex-prefeita Erundina, a pee-
medebista venceria por 39% 
a 33% da intenção dos votos. 
Contra Haddad, a vitória se-
ria por 44% a 24%. Contra 
Doria, a vantagem está em 
48% a 24%.

Erundina, por sua vez, 
venceria o atual prefeito de 
São Paulo, Fernando Haddad, 
por 42% a 25%. Contra Do-

ria, a vitória seria de 44% a 
24%. Em um décimo cená-
rio cogitado, na disputa de 
segundo turno entre Doria 
e Haddad, a vitória seria do 
novato em eleições, por 34% 
contra 30% de Haddad.

Rejeição
A derrota de Haddad em 

todos os cenários cogitados 
para segundo turno reflete 
o nível de rejeição ao nome 
do atual prefeito. Segundo o 
Datafolha, 45% dos entrevis-
tados disseram que não vota-
riam em Haddad de maneira 
alguma. Feliciano, com 32%, 
e Marta Suplicy, com 31%, 
também aparecem entre os 
mais rejeitados pelos paulis-
tanos. Na sequência apare-
cem Erundina (24%), Russo-
mano (22%), Doria (19%) e 
Matarazzo (14%).

Da Agência Estado

 O presidente em exercí-
cio, Michel Temer, autorizou 
ontem o aumento nas diá-
rias dos servidores públicos 
que tiverem que se deslocar 
durante a Olimpíada do Rio 
de Janeiro. 

O decreto, publicado na 
tarde de ontem em edição 
extra do Diário Oficial da 
União (DOU), foi anuncia-
do pelo ministro da Justiça 
substituto, José Amaral Jú-
nior. Alexandre de Moraes 
está fora durante toda a se-
mana para realizar uma via-
gem pessoal.

A majoração das diárias 
será de 150%, com aumento 
de até R$ 220 para até R$ 
550. O ministro substituto 
não quis divulgar o núme-

ro de servidores que serão 
beneficiados com o ajuste, 
alegando razões de segu-
rança, porém afirmou que 
cada servidor receberá até 
R$ 16.500 durante o período 
dos Jogos Olímpicos, entre 
24 de julho e 22 de agosto. 
Interlocutores do ministro, 
contudo, afirmam que a esti-
mativa é de que pelo menos 
cinco mil servidores rece-
bam a quantia.

Segundo o Ministério 
da Justiça, nem todos os 
servidores vão trabalhar 
durante os 30 dias, e assim 
os valores podem variar de 
acordo com cada funcioná-
rio. A pasta também consi-
dera que ao longo dos Jogos 
Olímpicos diversos servi-
dores podem ser chamados 
por urgência, o que também 

implicaria em mudanças no 
valor total. A quantia, se-
gundo Amaral Júnior, já es-
tava prevista no orçamento 
e não foi uma medida toma-
da de “supetão”.

Apesar de o decreto ter 
sido publicado em edição 
extra um dia após os ata-
ques em Nice, na França, 
Amaral Júnior negou que o 
anúncio tenha alguma liga-
ção com o fato. Há dois dias, 
agentes da Força Nacional 
fizeram um protesto contra 
o atraso de pagamentos e 
por melhoras nas condições 
dos alojamentos no Rio. Se-
gundo o ministro substituto, 
Moraes irá “in loco” à cidade 
na próxima semana para ver 
as necessidades dos servi-
dores de segurança.

“Essa é a medida que se 

tomou para atender a con-
tento os servidores públi-
cos que estarão no Rio de 
Janeiro. De maneira espe-
cial, os servidores policiais 
que lá estarão, aí incluídos 
os colaboradores eventuais 
da Força Nacional”, afirmou. 
De acordo com Júnior, o au-
mento se deve porque, no 
período olímpico, os gastos 
no Rio de Janeiro são “sen-
sivelmente superiores e o 
Estado precisa estar ao lado 
dos seus servidores”

No texto publicado 
nessa sexta-feira no DOU, 
a majoração é destinada a 
servidores da administração 
pública federal direta, autár-
quica e fundacional; servi-
dores, militares e colabora-
dores eventuais; e militares 
das Forças Armadas.

Russomano lidera disputa em São Paulo

Ministério reajusta diárias de servidores 
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SEgURANÇA NA OLImPíADA

Foto: Antônio Cruz

O deputado afastado Eduardo Cunha é acusado de receber R$ 5 milhões de propina em contrato de navios-sondas da Petrobras
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Ataque na França impõe ao Brasil 
revisão na segurança da Rio 2016 
País fará auditoria sobre
o atual planejamento para
ver se sobraram lacunas
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Geral

O excesso da burocracia estatal contribuiu para a 
debilidade das instituições no Brasil. A fragilidade do 
Estado foi e continua sendo um fator preponderante 
para que tanto o liberalismo como o retro liberalismo 
(neoliberalismo) tenha se espraiado em nossa terra feito 
fogo em rastilho de pólvora, no dizer do historiador José 
Murilo de Carvalho quando escreveu sobre os tortuosos 
caminhos da cidadania no Brasil.

O Brasil sempre foi o paraíso dos liberais por uma 
série de razões. Uma delas, a premeditada separação 
entre a política e a economia. Os liberais clássicos, na 
Europa, contaram com a obra de Adam Smith, marco 
da velha economia política britânica, escrita em 1776, 
sob o título de a Riqueza das Nações, como base no 
argumento de que todas as liberdades se fundem numa 
só, ou seja, a liberdade individual. A partir de então 
a igualdade passou a ser considerada somente nos 
campos civil e político, afirmando-se as desigualdades 
econômicas como algo normal e justificável pelo 
conceito econômico da “mão invisível”.

O senso de justiça para os burgueses liberais deveria 
ser buscado no direito e não na liberdade. O filósofo Hegel 
idealizou e sintetizou o pensamento liberal levando em 
conta a apresentação das esferas de vivência da sociedade 
burguesa, como sendo a família, a sociedade civil e o 
Estado. Tal síntese fora criticada pelo pensamento social 
de Marx, em meados do século XIX.

Entretanto, a síntese hegeliana favoreceu a 
separação entre sociedade civil e Estado. Este último 
ente, com a sua idealidade neutra deveria se portar como 
mínimo (legado de Locke) para que não interferisse nos 
interesses econômicos das classes dirigentes, qual seja 
o Estado como instância política máxima não poderia de 
forma alguma interferir na economia.

Ao tempo em que se consolidava este pensamento 
nas sociedades dos países centrais do Ocidente 
(Inglaterra, França e EUA), o Brasil era um país 
escravocrata, com economia agroexportadora com bases 
assentadas no latifúndio e de sistema político monárquico 
já precocemente caduco e incapaz de cortar os privilégios 
das classes dominantes patriarcais que se apropriavam 
da coisa pública em nome de um liberalismo tupiniquim 
voraz e concentrador de renda e riqueza.

Neste diapasão, a sociedade brasileira se 
manteve até Revolução Liberal de 1930. Com efeito, 
a marca da distinção entre a política e a economia 
se mantém até os dias atuais. A estrutura partidária 
bipolarizada no Império, entre conservadores e 
liberais, continuou na República com o mesmo 
agravante: a instituição partidária sempre esteve 
aquém do nome do político. Ou seja, a pessoa do 
político (agente) sobrepõe-se ao do sistema partidário 
ou do partido ao qual pertence como se está vendo 
ainda hoje no panorama político contemporâneo. 

A sociedade brasileira ao dissociar a política da 
economia criou dois reinos: o reino da felicidade e do 
pode tudo da política e o reino das adversidades alheias 
da economia, este sendo um inferno para os menos 
favorecidos, produzindo um verdadeiro darwinismo 
socioeconômico. Ora, mas podemos indagar se tal 
comportamento não é comum nas economias de 
mercado da grande maioria dos países democráticos. 
Por certo que a essência é a mesma, a desejabilidade de 
manter intacta a ideologia da primazia dos mercados 
também. Acontece que estes países também avançaram 
pelos ditames do pensamento social. Neles, houve a 
construção de “feios e contrapesos” que puderam barrar 
a fúria dos interesses meramente econômicos, mesmo 
com guerras e tudo o mais o Estado de Bem-estar social 
foi criado. Com a queda do Estado de Bem-estar social e 
do socialismo real (anos 1980/90) – que substantivaram 
o final das ilusões utópicas, no dizer de Habermas – 
as falhas de Estado foram demonstradas e a Teoria 
da Escolha Pública providenciou o fortalecimento do 
Constitucionalismo Financeiro.

Com a evidência das falhas de governo, na condução 
das políticas orçamentária, fiscal e financeira do Estado, 
instrumentos como a Lei de Responsabilidade Fiscal 
foram criados nos países civilizados. Porém, quem opera 
estes instrumentos são os tribunais de conta, como 
órgãos auxiliares do Poder Legislativo. 

No Brasil, o Poder Legislativo, nas três esferas, 
passou a ser o castelo encantado do reino da política 
em total isolamento da economia e, sobretudo, das 
finanças públicas. 

Céu da política:
inferno econômico

alberto.madeira@hotmail.com

Neto
Acilino Madeira
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O ministro-chefe do 
Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI) da Pre-
sidência da República, ge-
neral Sergio Etchegoyen, 
disse ontem que o governo 
vai revisar as medidas de 
segurança no País para a 
Olimpíada Rio 2016 após o 
atentado de ontem à noite 
em Nice, na França, que dei-
xou ao menos 84 mortos e 
100 feridos.

 “Estamos ainda sob o 
efeito do choque da tragé-
dia que atingiu a França. 
Desde aquele momento, o 
Ministério da Justiça, Minis-
tério da Defesa e o Gabinete 
de Segurança Institucional 
estão trabalhando para que 
se possa garantir que con-
tinuemos no mesmo nível 
de segurança para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. Isso 
exige uma série de revisões, 
de novas providências e tra-
balho intenso daqui para a 
frente para que mantenha-
mos o nível de segurança. 
Obviamente, nossas preo-
cupações subiram de pata-
mar”, disse Etchegoyen, em 
entrevista coletiva no Palá-
cio do Planalto.

Segundo Etchegoyen, 
os ministros da área de se-
gurança e defesa estão revi-
sando todo o dispositivo de 
segurança para identificar 
eventuais lacunas. Como 
essa revisão, identificadas 
as lacunas, haverá incre-
mento de algumas medidas, 
como mais postos de contro-
le e barreiras, além de inter-
dições no trânsito, explicou.

“É importante que a 
população entenda que vai 
trocar um pouco de con-
forto por muita segurança. 
Estamos prontos para os Jo-
gos 2016, apenas vamos re-
visar nossos procedimentos 
[ ]. Temos o dever, a partir 
do que aconteceu [atentado 
na França], de revisar todos 
os nossos procedimentos 
para checar se há lacunas. 
Necessitamos fazer uma au-
ditoria sobre nosso planeja-
mento para ver se sobra al-
guma lacuna que tenhamos, 
por alguma razão, negligen-
ciado”, acrescentou.

Reunião
Etchegoyen informou 

que o presidente interino 
Michel Temer vai coorde-
nar hoje, às 16h, no Palácio 
do Planalto, reunião com 
os ministros da Defesa, da 
Justiça e do GSI para tratar 
da segurança na Olimpíada 
após o atentado na França.

Possibilidade de ataque
Perguntado sobre amea-

ças terroristas no Brasil, o 
ministro do GSI disse que há 
“possibilidades” de ocorrên-
cia de atentados no País como 
em qualquer lugar. “Conside-
rando as circunstâncias, eu 
falo em possibilidades da 
ocorrência de eventos ter-
roristas. [ ] Quando chegar 
a informação de que have-
ria uma tentativa concreta, 
a gente muda a palavra para 
probabilidade”, afirmou Et-
chegoyen.

Ana Cristina Campos
Repórter da Agência Brasil

O ministro da Defesa, Raul Jung-
mann, disse ontem que cresce a preocu-
pação do governo brasileiro com a se-
gurança dos Jogos Olímpicos no Rio de 
Janeiro após o ataque ocorrido na cida-
de de Nice, na França. “Evidentemente 
que existem fatos que preocupam. Não 
tenha dúvida, cresce a nossa preocupa-
ção com a segurança”, disse.

Em entrevista à Rádio Nacional de 
Brasília, Jungmann informou que todos 
os procedimentos de segurança rela-
cionados à competição serão revisados. 
“Vamos intensificar aquilo que já vinha 
sendo feito – ampliar os esquemas de 
controle de barreira, de check point, de 
uso de detectores de metais”, detalhou 
o ministro.

“Trabalhamos com quase uma cen-
tena de serviços de inteligência no mun-
do, a exemplo de Israel, Estados Unidos, 
Inglaterra, Russa e França. Não tivemos, 
até agora, nenhuma informação de 
ameaça concreta ou potencial de ter-
rorismo durante as Olimpíadas aqui no 
Brasil”, acrescentou.

Segundo ele, delegações como a 
dos Estados Unidos e a da própria Fran-
ça foram classificadas como de alto 
risco pelo governo brasileiro. Isso sig-
nifica, por exemplo, que o alojamento 
dos atletas será instalado em locais de 
menor circulação e de maior controle, 
como a Escola Naval. “Obviamente, há 
segurança reforçada, redobrada e com-
patível com o nível de risco que a gente 
atribui.”

Ainda de acordo com o ministro, 
22.850 homens das Forças Armadas vão 
trabalhar durante os jogos no Rio de Ja-
neiro. O número inicial, 18 mil homens, 
foi alterado após pedido de reforço por 
parte do governo do Estado. Se soma-
das as demais praças que vão receber 
competições – Manaus, Brasília, Belo 
Horizonte e Salvador –, cerca de 40 mil 
homens da pasta participam da segu-
rança de todo o evento.

“No Brasil, teremos a primeira 
Olimpíada com um centro internacional 
de inteligência e informação. Esse cen-
tro vai reunir representantes de inteli-
gência, serviço secreto e informações de 
106 países que vão atuar conosco. Além 
disso, criamos um centro integrado de 
contraterrorismo, que vai funcionar 
durante todo o período de Olimpíada 
e Paraolimpíada e que terá subcentros 
em todos os locais onde estiverem ocor-
rendo jogos.”

Questionado se é possível assegurar 
tranquilidade em meio aos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos no Brasil este ano, 
Jungmann respondeu que 100% dos 
encargos e compromissos encaminha-
dos ao País pelo Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) foram cumpridos. “Sem 
atraso e sem falhas”, disse. “A gente 
pode dizer que tudo o que nos foi co-
brado está sendo devidamente cumpri-
do”, completou.

“Durante os Jogos Olímpicos, 
com a soma de homens do Exército, 
da Força Nacional, da PM, da Polícia 
Civil, da PRF, vamos ter 47 mil ho-
mens, ou seja, sete vezes mais segu-
rança do que se tem em dias normais 
no Rio de Janeiro”, acrescentou.

Cresce preocupação com os jogos 

FOTO: Reprodução/Internet

Raul Julgman, ministro da Defesa: “Vamos intensificar aquilo que já vinha sendo feito”

Da Agência Brasil  

A embaixada da França 
no Brasil anunciou ontem que 
há um brasileiro ferido no ata-
que dessa quinta-feira (14), 
em Nice. O nome dele não foi 
revelado, nem o seu estado de 
saúde. As informações cons-
tam de pronunciamento feito 
pelo embaixador Laurent Bili 
sobre o atentado. 

Durante a cerimônia de 
comemoração de quinta-feira 
14 de julho, na Embaixada da 
França, em Brasília, o embai-
xador Laurent Bili foi informa-
do do atentado em Nice.

Na manhã de ontem, o 
diplomata agradeceu o apoio 
e a solidariedade do Brasil 
diante do ataque. “Agradeço 
de coração as inúmeras men-
sagens de condolências e de 
solidariedade recebidas pela 
Embaixada da França [exter-
nadas pelo] governo brasi-
leiro ou cidadãos brasileiros 

chocados como nós com esse 
ato bárbaro cometido em 
Nice. Essas mensagens mos-
tram a profunda amizade 
que une os povos francês e 
brasileiro, amizade fundada 
nos valores partilhados de 
liberdade, igualdade e frater-
nidade e de recusa ao ódio e 
à intolerância”.

A embaixada disponibi-
lizou um número de telefone 
para famílias brasileiras ou 
francesas sem notícias de seus 
familiares que estiverem em 
Nice. O contato é feito pelo 
centro de ajuda às vítimas do 
Ministério das Relações Exte-
riores e do Desenvolvimento 
Internacional da França pelo 
número +33 1 43 17 56 46.

O site da embaixada tam-
bém divulgou que o presidente 
da França, François Hollande, 
declarou que “faremos tudo 
para lutarmos contra o avanço 
do terrorismo”. Ele expressou 
solidariedade às vítimas do 

ataque  na cidade de Nice. Pelo 
menos 80 pessoas morreram.

Hollande informou que 
todos os meios estão sendo 
disponibilizados para o socor-
ro das vítimas e que todos os 
hospitais estão mobilizados. 
Anunciou, também, que 10 mil 
militares serão mobilizados 
para garantir a segurança. O 
ataque de ontem foi o terceiro.

o atentado contra a Fran-
ça desde 2015. O primeiro foi 
em Paris, em janeiro de 2015. 
O segundo, em novembro do 
mesmo ano, em Saint-Denis 
(nos arredores de Paris), e 
agora em Nice. 

O presidente francês 
disse que “nada enfraque-
cerá nossa vontade de lutar 
contra o terrorismo e nós 
iremos, mais uma vez, forta-
lecer nossas ações na Síria e 
no Iraque. Nós continuare-
mos a enfrentar justamente 
os que nos atacam em nosso 
solo, em seus esconderijos”.

Embaixada diz que há brasileiro ferido em Nice

Paula Laboissière e 
Danyele Soares
Repórteres da EBC 
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Governo italiano reforça controle 
na fronteira após atentado em Nice
Há informações de que os
suspeitos poderiam fugir da 
França para o país vizinho

Autoridades italianas 
reforçaram o controle na 
fronteira com a França, 
após os trágicos aconte-
cimentos de quinta-feira 
(14), em Nice. Segundo a 
agência de notícias Ansa, 
a polícia recebeu o apoio 
de militares nos postos de 
fronteira perto da cidade 
de Ventimiglia.

“Recebemos informa-
ções de que os suspeitos 
poderiam fugir para Itália, 
mas neste momento não te-
mos nenhuma evidência con-
creta” disse um porta-voz da 
polícia.

Imediatamente após o 
incidente em Nice, a polí-
cia italiana começou a veri-
ficar todos os veículos que 
cruzam a fronteira italiana 
com a França em estradas 

secundárias e passagens 
de montanha.

Ontem, o Ministério 
dos Assuntos Internos da 
Itália realizou uma reunião 
de emergência do Comitê 
Nacional Antiterrorista, 
convocado à noite em co-
nexão com o ataque em 
Nice.

Na quinta-feira (14), 
um motorista de cami-
nhão atropelou uma mul-
tidão que presenciava 
show de fogos de artifício 
em homenagem ao feriado 
nacional da França – o Dia 
da Tomada de Bastilha. 
Segundo as testemunhas, 
o caminhão fazia zigueza-
gues sem parar.

O motorista também 
disparou contra as pessoas, 
tendo sido morto pela po-
lícia. O atentado matou 84 
pessoas. 

O presidente  François 
Hollande, da França, classi-
ficou o incidente de ataque 
terrorista. 
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Da Agência Sputnik

Nice (AE) - O motorista 
do caminhão que atropelou 
dezenas de pessoas durante 
as comemorações do Dia da 
Bastilha residia em Nice e não 
constava das listas de pessoas 
suspeitas de terrorismo, afir-
maram autoridades ontem.

O franco-tunisiano de 31 
anos foi morto pela polícia 
após o ataque, que aconteceu 
no fim da quinta-feira. Moha-
med Bouhlel foi rapidamente 
identificado pelos documen-
tos que portava, mas não pa-
rece ter conexão com grupos 
terroristas, incluindo o Forsa-
ne Alizza, que foi desmantela-
do em 2012.

O perfil pouco chamativo 
do motorista complica a in-
vestigação do terceiro maior 

atentado terrorista da França 
nos últimos 18 meses, dando 
às autoridades menos pistas 
sobre quais seriam os motivos 
do atentado.

Os atropelamentos tam-
bém contrastam com outros 
ataques recentes, que foram 
todos conduzidos por pessoas 
que tinham sido identificadas 
pela inteligência como poten-
cialmente “radicalizadas”.

Para alguns oficiais fran-
ceses, o incidente guarda se-
melhança com o atentado à 
bomba de 1995, em Oklaho-
ma City, que foi conduzido 
por um Timothy McVeigh 
apenas com a ajuda de um 
pequeno grupo de ajudantes 
e sem conexões maiores. (Da 
Agência Estado).

O motorista Mohamed Bouhlel foi morto pela polícia após jogar um caminhão contra uma multidão em Nice, matando 84 pessoas

50 pessoas correm risco de morrer

Motorista não era radical suspeito

O presidente da França, 
François Hollande, disse on-
tem que 50 feridos do ataque 
em Nice estão em condições 
graves e correm risco de 
morrer. Isso pode elevar nos 
próximos dias o número de 
óbitos no ataque, que neste 
momento é de 84 mortos. 
Mais de 100 pessoas estão 
hospitalizadas, sendo 54 
crianças.

Todas ficaram feridas 
na Promenade des Anglais, 
a principal avenida de Nice, 
quando um caminhão avan-
çou no público, a 80 km/h. O 
veículo percorreu quase dois 
quilômetros em zigue-zague 
e era conduzido pelo francês 
de origem tunisiana Moha-
med Lahouaiej Bouhlel, de 31 
anos, que foi morto pela po-
lícia. “Há muitos estrangeiros 
que vieram de todos os con-

tinentes, e tantas crianças, 
que estavam para assistir à 
queima de fogos de artifício. 
Foram mortos só para satis-
fazer a vontade de um indiví-
duo ou talvez de um grupo”, 
disse Hollande durante uma 
coletiva de imprensa. O pre-
sidente viajou em caráter 
de emergência a Nice para 
acompanhar a situação do 
que já é o segundo maior ata-
que no país.

Em 13 de novembro do 
ano passado, a França foi ví-
tima do maior atentado ter-
rorista de sua história, com 
130 mortos, organizado pelo 
grupo extremista Estado Islâ-
mico. Nenhum grupo, porém, 
assumiu autoria da ação em 
Nice ainda. Mas Hollande já 
declarou que o ato tem in-
dícios de origem terrorista. 
(Da Ansa Brasil).

Obama fala em “ataque à liberdade e à paz”
Um dia depois que um 

caminhão dirigido por um 
franco-tunisiano matou pelo 
menos 84 pessoas em Nice, 
no Sul da França, o presiden-
te dos Estados Unidos, Barack 
Obama, afirmou que a tragé-
dia foi um “ataque terrível à 
liberdade e à paz”.

“Os corações dos ame-
ricanos estão com o povo da 
França”, disse Obama durante 
uma cerimônia na Casa Bran-
ca, em homenagem a mem-
bros do corpo diplomático. A 
cerimônia estava programada 
para ser privada, mas pos-
teriormente foi aberta à im-
prensa.

A dois dias da conven-
ção nacional que deve indicar 
o bilionário Donald Trump 
como candidato do Partido 

Republicano à Presidência 
dos Estados Unidos, marca-
das para novembro, Obama 
fez questão de dizer que con-
versou com o presidente da 
França. François Hollande, e 
que este o lembrou que o país 
europeu é o aliado mais anti-
go dos norte-americanos em 
todo o mundo.

“Nós devemos a nossa 
liberdade um ao outro”, disse 
Obama. “Comprometemo-nos 
a nos juntar a nossos amigos 
franceses e defendermos nos-
sas nações contra o flagelo 
do terrorismo e da violência. 
Esta é uma ameaça para todos 
nós”, afirmou o chefe do go-
verno americano.

O terrorismo foi um dos 
temas mais citados durante 
toda a campanha dos pré-

candidatos republicanos e 
democratas. Donald Trump, 
que venceu a disputa entre 
os republicanos, costumava 
atacar a política externa de 
Obama por entender que não 
era dura o suficiente contra o 
terrorismo.

Os constantes ataques do 
terrorismo ocorridos nos últi-
mos meses, em vários países, 
devem ser mencionados no-
vamente por Trump durante 
a convenção nacional do Par-
tido Republicano, que começa 
na segunda-feira (18) e vai até 
quinta-feira (21).

A convenção será realiza-
da na arena de Quicken Loans, 
em Cleveland, estado de Ohio. 
Além de aprovar os nomes 
dos candidatos a presidente 
e a vice-presidente, a conven-

ção vai ratificar a plataforma 
de propostas a ser executada 
por um possível futuro gover-
no republicano.

Trump informou, em sua 
conta no Twitter, que o gover-
nador do estado da Indiana, 
Mike Pence, será o candidato a 
vice-presidente em sua chapa, 
na eleição de novembro deste 
ano. “Tenho o prazer de anun-
ciar que eu escolhi governa-
dor Mike Pence como meu 
candidato vice-presidencial”, 
disse Trump na mensagem.

Falando das organizações 
terroristas que agem em vá-
rios países, Obama disse que 
os Estados Unidos não vão 
ceder às ameaças de grupos 
como o Estado Islâmico. “Va-
mos destruir essa organização 
terrorista vil”, afirmou Obama.

Papa Francisco envia mensagem aos franceses
O papa Francisco en-

viou ontem mensagem às 
autoridades católicas de 
Nice condenando o ataque 
ocorrido na quinta-feira 
(14), na riviera francesa 
que provocou a morte de 
84 pessoas e deixou 100 
feridos, sendo 54 crianças.

“Enquanto a França ce-
lebrava sua festa nacional, 
a violência cega atingiu a 
cidade de Nice, fazendo nu-
merosas vítimas, entre elas, 
crianças. Condenando mais 
uma vez esses atos, Sua 
Santidade exprime profun-
da tristeza e proximidade 
espiritual ao povo francês”, 

disse Francisco, em uma 
mensagem assinada pelo 
secretário de Estado do 
Vaticano, cardeal Pietro Pa-
rolin, e enviada ao bispo de 
Nice, André Marceau.

“Ele confia a miseri-
cória de Deus àqueles que 
perderam a vida e se une 
fortemente à dor das famí-
lias em luto. Expressa sua 
proximidade aos feridos, 
como a todos que contribuí-
ram com o resgate, pedindo 
para o Senhor apoiá-los em 
toda prova”, diz a carta.

O porta-voz do Vatica-
no, padre Federico Lom-
bardi, também disse que o 

papa “condena em todo o 
mundo qualquer manifes-
tação homicida, de ódio, 
de terrorismo e qualquer 
ataque contra a paz”. Um 
caminhão partiu para cima 
de uma multidão que cele-
brava o Dia da Bastilha na 
quinta-feira (14), em Nice, 
considerado o principal 
feriado do calendário fran-
cês. Até o momento, foram 
registrados 84 mortos. O 
motorista do veículo foi 
identificado como Moha-
med Lahouaiej Bouhlel, um 
francês de 31 anos com ori-
gem tunisiana.

Nascido em Nice, ele 

trabalhava como motorista 
de uma empresa de entre-
gas e havia sido condenado 
em março por violência. 
Ele já tinha passagem pela 
polícia na França, mas não 
por terrorismo. Bouhlel 
“era conhecido por vio-
lência, uso de armas, mas 
nenhum fato ligado a ter-
rorismo”, disseram fontes 
locais. As autoridades ga-
rantem que o motorista es-
tava sozinho no caminhão, 
mas, como o veículo levava 
armas e granadas, acre-
dita-se que o atentado te-
nha sido premeditado. (Da 
Ansa Brasil).

Foto: Luca Bruno-Associated Press-Estadão Conteúdo

A Federação das Associações 
Muçulmanas do Brasil (Fambras) 
repudiou, de forma veemente, o 
ataque às pessoas que assistiam, 
na noite de anteontem, em Nice, à 
queima de fogos em comemoração 
à queda da Bastilha, principal feria-
do na França. No ataque, um cami-
nhão atingiu a multidão concentra-
da no Passeio dos Ingleses para ver 
a festa, provocando a morte de 84 
pessoas e ferimentos em dezenas.

Em nota, a Fambras diz que 

repudia “quaisquer atos violentos 
em nome de uma causa, religião 
ou qualquer outra bandeira, pois 
o Islam é uma religião baseada no 
amor, na fé em Deus, na compai-
xão com os semelhantes e na bon-
dade, e jamais será representado 
por formas de extremismo ou vi-
sões distorcidas”.

Segundo a federação, o isla-
mismo repudia a morte violenta 
em qualquer solo e valoriza a vida 
onde quer que ela esteja. "Quem 

mata em nome de Deus o faz falsa-
mente", afirma a entidade, citando 
o Alcorão:  “(...) E se alguém mata 
uma pessoa, será como se tives-
se matado toda a humanidade. E 
quem salva uma vida é como se ti-
vesse salvado toda a humanidade”.

“Todos os religiosos do Islam 
elevam os pensamentos e orações 
pelas vítimas do terror e suas fa-
mílias, rogando a Deus pela saúde 
dos sobreviventes e pela paz na 
Terra”, conclui a nota.

Muçulmanos repudiam ações terroristas
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Inscrições estaduais 
fecham 1 semestre com 
106 mil empresas ativas

CNBB diz que mais de 160 mil famílias são vítimas de violações 
Direitos humanos
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Grande e universal Babenco
Michel de Nostradamus teria feito a 

previsão do sensacionalismo, das distor-
ções, das insanidades que vêm desde o 
século passado em torno de suas profecias?

No Ocidente inteiro, há um excesso de 
gente por aí falando em nome de Deus. No 
Oriente, o nome é Alá. 

Tanta gente que dá medo; não um 
medo de Deus, mas o de que milhares e mi-
lhares de pessoas embarquem nas “arcas-
de-Noé” das superstições. Vale lembrar que 
os fanáticos cometeram, em Paris, o aten-
tado à redação do jornal satírico “Charlie 
Hebdo”. Terrorismo puro.

Nunca vi algo para ter tantos porta-
vozes nomeados (pelas igrejas) ou autono-
meados: o algo chamado Deus. É demais. 
Piores ainda são os que se dizem constan-
temente salvos, “em nome de Deus”, que 
outros mortais estão condenados “ao fogo 
do inferno”.

nnnnnnnnnn

Há maior absurdo do que condena-
ções feitas por humanos, mortais, em 
nome de Deus? Esses padres e pastores 
que proliferam por aí e, vez em quando, 
envolvem-se em escândalos financeiros ou 

sexuais, podem falar em nome de Deus? 
Mas, quem é que realmente pode falar em 
nome de Deus, a não ser o próprio Deus e 
seu conceito? O fato é que cada vez mais 
hipocritamente  falam em seu nome. São 
os contemporâneos sepulcros caiados.
         Voltando a Nostradamus. Não sou 
muito amante da ciência oficial, como ela 
aparece por aí - categórica, rançosa, autori-
tária e sem humor -. mas não ando também 
a querer extrair sangue ou leite das páginas 
de Nostradamus.
         Acho que nessas coisas de astrologia, 
ocultismo, etc., deve haver rigor na separa-
ção do joio do trigo. Há uma leva de astró-
logos despreparados, seguindo métodos 
incorretos ou incompletos, no Brasil do 
século 21. Tenho lido e ouvido tanta bestei-
ra por aí...
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         Deus é outra história.
         Deus é, ao mesmo tempo, pai e mãe, 
como disse João Paulo I na única vez em 
que se dirigiu ao mundo a partir da sacada 
do Vaticano. O primeiro João Paulo amanhe-
ceu com seu corpo estranhamente morto, 
tendo ao lado a “Imitação de Cristo”.

      “Contento-me em ser uma pessoa 
não resolvida, pois acho que apesar das 
minhas perfeições ainda sairão coisas 
interessantes”. A frase - postada por Gil-
berto Gil em sua conta no Twitter - é do 
cineasta argentino (radicado há muito 
tempo no Brasil) Hector Babenco (foto), 
que morreu na noite de quarta-feira 
passada (dia 13), em São Paulo.
      Por sua vez, o ator Lázaro Ramos 
colocou no Instagram a definição de que 
Babenco foi um cineasta que “desafiava 
o ator a fazer sempre o seu melhor. Um 
homem de personalidade forte, respon-
sável por produções fundamentais para 
o nosso cinema”.
       O primeiro filme de Babenco que assisti 
foi “Lúcio Flávio, o passageiro da agonia”, 
em 1977, no inesquecível Cine Municipal. 
Os que mais gosto dele são “Pixote - A lei 
do mais fraco” e “Carandiru”. Além desses, 
a crítica dá muita importância a “O beijo da 
Mulher-Aranha” e “O passado”.
        Há algo bem importante na análise 
de sua obra e acompanhamento da sua 
vida: ele representava uma simbiose 
artística entre a Argentina e o Brasil. 
Onde muitos enxergavam rivalidade (e 
assim continuam), o diretor provava existir 

complementaridade com sua própria arte e 
o modo de pensá-la. Isso ficou bem expres-
so em seu quarto filme, realizado em 1984, 
“O beijo da Mulher-Aranha”. Foi seu filme 
de maior sucesso internacional, no qual 
a brasileiríssima Sônia Braga embarcava 
na história criada pelo argentino Manuel 
Puig. A mistura deu certo, tanto que Hector 
Babenco foi o primeiro cineasta latino-a-
mericano a ser indicado ao Oscar. Tamanho 
reconhecimento foi suficiente para que di-
rigisse, em 1987, os lendários Jack Nichol-
son e Meryl Streep, em “Ironweed”.
    Em tempo: Babenco era contra a tal “cul-
tura dos editais”, fazendo severas críticas 
à forma de se produzir cinema no Brasil. 
Grande Babenco!

Separando o joio do trigo
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Mariana Tokarnia 
Repórter da Agência Brasil

Mais de 160 mil famílias 
no Brasil são vítimas de con-
flitos e violações de direitos 
humanos em comunidades 
tradicionais pesqueiras, de 
acordo com o relatório Con-
flitos Socioambientais e Vio-
lações de Direitos Humanos 
em Comunidades Tradicio-
nais Pesqueiras no Brasil, fei-
to pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB).

O levantamento, feito 
em 150 comunidades em 
14 estados, identificou vio-
lações de direitos humanos, 
que vão desde falta de repa-
ração, condições desumanas 
de trabalho, despejos com-
pulsórios e criminalização 
de lideranças a ameaças de 
morte e assassinatos. O estu-
do foi lançado ontem (13).

De acordo com o estudo, 
161.545 famílias são impac-
tadas principalmente pela 
degradação ambiental, res-
ponsável por 18% dos confli-
tos analisados, por privatiza-
ção de terras públicas (17%) 
e por despejos e restrições 
de acesso à água (17%). O 
agronegócio é tido como um 
dos principais causadores 
desses conflitos, que ocor-
rem também em decorrência 
de especulação imobiliária, 
empreendimentos turísticos, 
construções de barragens, 
portos e outros empreendi-
mentos de empresas públi-
cas e privadas.

“As mundanças estão 
acontecendo de forma ve-
loz no nosso País e isso está 
afetando as comunidades 
pesqueiras”, diz Alzení de 
Freitas Tomáz, que integra a 
equipe de organização e sis-
tematização do estudo. “En-
tre as violações de direitos 
humanos estão as ameaças 
de morte, que parecem pou-
cas, representam 1% das vio-
lações, mas possuem grande 
significação entre todos os 
estágios de violação contra 
a pessoa humana”. De acordo 
com Alzení, parte das viola-

ções foi levada à Justiça e aos 
Ministérios Públicos esta-
duais e federal. Algumas che-
garam ao final da tamitação e 
tiveram resultados positivos 
para as comunidades.  O rela-
tório mapeia os conflitos que 
ocorrem nessas comunida-
des a partir dos relatos dos 
próprios moradores e iden-
tifica os agentes causadores 
e as vítimas dos conflitos. 
O levantamento foi feito no 
Ceará, Maranhão, Piauí, em 
Pernambuco, no Rio Grande 
do Norte, em Alagoas, Sergi-
pe, na Bahia, em Minas Ge-
rais, no Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Pará, Amazonas e em 
Santa Catarina. Os conflitos 
ocorrem nessas comunida-
des há pelo menos 50 anos.

Pescadores
O relatório foi lançado 

em Brasília e teve a presen-
ça de lideranças e de pesca-
dores. A angústia se repete 
também às margens do Rio 
São Francisco, em Pedras de 
Maria da Cruz (MG). Segun-
do Alzení Tomáz, falta um 
marco regulário que proteja 
a atividade pesqueira nessas 
pequenas comunidades. 

Com o objetivo de ter 
uma lei que garanta os di-
reitos dessas comunidades, 
o Movimento de Pescadores 
e Pescadoras Artesanais do 
Brasil, em parceria com igre-
jas, pastorais e movimentos 
sociais lançou a Campanha 
pela Regularização dos Ter-
ritórios, que visa colher 1,5 
milhão de assinaturas para 
envio de projeto de lei de 
iniciativa popular ao Con-
gresso Nacional. 

De acordo com dados 
disponíveis na página da 
Campanha, cerca de 70% do 
pescado produzido no País 
são provenientes da pesca 
artesanal, o que a  garan-
te a segurança alimentar 
e nutricional da sociedade 
brasileira. Procurado pela 
reportagem, o Ministério da 
Agricultura não se manifes-
tou sobre o estudo até a pu-
blicação da reportagem.

Remígio, no Brejo pa-
raibano, é a terceira cidade a 
receber a 11ª edição da Rota 
Cultural Caminhos do Frio, 
a partir desta segunda-feira 
(18).  Na programação, que 
vai até domingo (24), estão 
previstas apresentações cul-
turais, festivais expositivos 
de gastronomia, artesanato e 
artes plásticas, além de apre-
sentações de cantores como 
Chico César e Assissão.

A 150 km de João Pes-
soa, Remígio é um dos nove 
municípios (Areia, Pilões, 
Solânea, Serraria, Bananei-
ras, Matinhas, Alagoa Nova e 
Alagoa Grande) que integra a 
rota Caminhos do Frio. Este 
ano o evento foi aberto no dia 
4 de julho, em Areia, e se es-
tenderá até 4 de setembro, na 
cidade de Alagoa Nova.  “Cada 
uma das cidades que integra 
o festival sedia por uma se-
mana uma programação cul-
tural diversificada. Este ano, a 

rota cultural já aconteceu em 
duas cidades: Areia e Pilões”, 
explicou Sergeston Silvestre, 
presidente do Fórum de De-
senvolvimento Turístico Sus-
tentável do Brejo Paraibano, 
entidade responsável pela 
organização da Rota Cultural.

O festival conta com o 
apoio do Governo do Estado, 
por intermédio da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), Funesc, Sebrae, Asso-
ciação Turística Cultural e 
Rural de Areia (Atura) e pre-
feituras dos municípios par-
ticipantes do evento. Serges-
ton Silvestre  informou que 
na abertura do evento, em 
Remígio, estão programadas 
as apresentações da Filarmô-
nica Municipal, às 20h, segui-
da a da  Orquestra Sanfonina 
de Remígio, Duedo. Estão 
previstas também apresen-
tações de Mané da Paraíba e 
Contadora de História Josi-
cleide Cabral, no Centro Pas-

toral João XXIII, além de ofi-
cinas e feira de gastronomia 
e artesanato na Vila Cultural. 

Sergeston Silvestre disse 
que nos últimos anos, a Rota 
Cultural vem se firmando 
como um produto turístico. Na 
avaliação da presidente da PB-
Tur, Ruth Avelino, o Caminhos 
do Frio tem apresentado como 
uma ferramenta importante 
para disseminar a cultura e 
fomentar o turismo da região.

A programação do even-
to pode ser acessada pelos 
turistas por meio do site 
www.brejoparaibano.com, 
além do aplicativo Caminhos 
do Frio para o sistema  An-
droid. O interessado poderá 
baixar gratuitamente no Play 
Store e conferir todas as in-
formações e serviços, como a 
programação do evento, pon-
tos turísticos, onde comer e 
dormir e muitas outras novi-
dades durante o período do 
projeto cultural.

Casamentos 
homoafetivos 
chegam a mais 
de 8,5 mil

Mais de 8,5 mil casa-
mentos homoafetivos foram 
realizados em todo o País até 
o fim de 2014, após a entra-
da em vigor de uma resolu-
ção do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) que proíbe 
os cartórios de se recusarem 
a converter uniões estáveis 
homoafetivas em casamento 
civil. Os dados são do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE).

“Desde a vigência da 
resolução [maio de 2013] 
até o final de 2014, 8.555 
casamentos entre cônjuges 
do mesmo sexo já foram re-
gistrados em cartórios em 
todo o País”, informou hoje 
(13) o CNJ. Os dados refe-
rentes a 2015 devem ser 
divulgados pelo IBGE até o 
fim deste ano.

Em 2016, a resolução 
completou três anos e, de 
acordo com o CNJ, vem 
dando impulso para que 
casais homoafetivos oficia-
lizem as uniões.

Mais mulheres
A maioria dos casamen-

tos homoafetivos realizados 
em 2014 foram de casais 
formados por mulheres. Elas 
representaram 50,3% dos 
mais de 4,8 mil casamentos 
realizados naquele ano.

Na divisão por regiões, 
o Sudeste teve maior per-
centual de uniões homoafe-
tivas registradas. Foram 
60,7% sendo que a maioria 
deles aconteceu no estado 
de São Paulo. Logo depois 
está a região Sul com 15,4%, 
seguida do Nordeste, com 
13,6%; Centro-Oeste (6,9%) 
e Norte (3,4%).

Michèlle Canes 
Repórter da Agência Brasil

Remígio oferece shows, gastronomia, artesanato e artes plásticas, além de Chico César e Assisão

Terceira etapa da Rota 
Cultural chega a Remígio

CAmInhoS Do FrIo
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Cresce número de empresas na PB
pRimEiRo sEmEstRE

Aumento no número de 
inscrições ativas foi de 1,6%, 
revela Secretaria da Receita
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Rihanna estava em 
Nice durante atentado

Rede realiza curso 
para refugiadas

pesquisa traça 
perfil de jovens

1o Feirão envolve 
agricultores no CE

A Procuradoria da República 
no Distrito Federal investiga a 
suspeita de irregularidades na 
construção dos estaleiros onde 
estão sendo fabricados os cinco 
submarinos da Marinha do Brasil, 
em Itaguaí, Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. Segundo a as-
sessoria do órgão, o processo foi 
instaurado a pedido do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e tramita 
em segredo de Justiça desde ja-
neiro deste ano.

Rihanna estava em Nice 
no momento do atentado ter-
rorista dessa quinta-feira, 14, 
durante as comemorações do Dia 
da Bastilha. Ao menos 77 pes-
soas morreram após um homem 
dirigir um caminhão contra uma 
multidão que participava dos fes-
tejos na Promenade des Anglais, 
coração do balneário turístico. 
Rihanna está na França para um 
show nesta sexta-feira, 15, no 
estádio Allianz Riviera, localizado 
em Nice.  De acordo com infor-
mações do site TMZ, a cantora 
passa bem e seu estafe tenta 
tirá-la da cidade o mais rápido 
possível.

Aos 25 anos, a angolana Mam-
bo Beatriz Lenda trocou seu país natal 
pelo Brasil para escapar da violência 
doméstica. Consigo, trouxe apenas a 
filha de seis anos. Em São Paulo, en-
controu mulheres em situação seme-
lhante, como Viviana Sebastião, 36 
anos, também de Angola, que mudou 
de país quando o marido, perseguido 
político, desapareceu. Pelos próximos 
dois meses, todas as noites, as duas 
vão frequentar aulas sobre a cadeia 
produtiva de moda junto com outros 
13 refugiados africanos em um colé-
gio em Santana, na zona norte de São 
Paulo. 

Rixas e conflitos territoriais, 
abandono da escola, trabalhos 
precários e famílias econômica e 
psicologicamente frágeis são algu-
mas das marcas que envolvem ado-
lescentes que foram assassinados 
ou que cometeram homicídios em 
Fortaleza. As informações estão 
nos dados preliminares de pesquisa 
feita pelo Comitê Cearense de Pre-
venção de Homicídios, apresentada 
hoje (15). O colegiado reúne par-
lamentares da Assembleia Legis-
lativa do Ceará, representantes do 
governo estadual, da prefeitura de 
Fortaleza e organizações da socie-
dade civil.Pesquisadores visitaram 
bairros de várias regiões da capital 
cearense.

Na manhã do último dia 13, 
o município de Limoeiro do Norte, 
no Vale do Jaguaribe, acolheu agri-
cultoras e agricultores familiares de 
Pereiro, Russas e do próprio município, 
no 1º Feirão Agroecológico e solidário. 
O evento, que visa fortalecer a agri-
cultura familiar através da promoção 
da agroecologia e do bem viver, ac-
onteceu em frente ao Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
da cidade (STTRLN), onde já ocorre a 
feira agroecológica todas as quartas. 
Foram mais de cinquenta pessoas en-
volvidas nesse histórico momento, em 
que o vai e vem de caixas mais parecia 
um balé, embalado pelo forró do Edil-
son do Acordeon. 

Comércio varejista e o de serviços tiveram destaques no crescimento de novas inscrições no 10 semestre em relação a dezembro de 2015

Apesar do cenário de re-
cessão econômica, o número 
de inscrições estaduais en-
cerrou o primeiro semestre 
com mais de 106 mil empre-
sas ativas. Dados do Núcleo 
de Manutenção Cadastral 
da Secretaria de Estado da 
Receita (SER) mostram que 
houve crescimento de 1,60% 
em novas inscrições sobre a 
base de dezembro de 2015 
(104.360 inscrições)

Os setores de varejo e de 
serviços tiveram destaques 
no crescimento de novas ins-
crições no primeiro semes-
tre em relação a dezembro 
de 2015. 

O setor de serviços regis-
trou crescimento de 2,38% 
(de 11.962 para 12.247), en-
quanto o setor de varejo, que 
continua na liderança em 
números absolutos (68,69% 
do total), passou de 71.705, 
em dezembro de 2015, para 
73.001 inscrições, em junho 
de 2016, alta de 1,8% no pri-
meiro semestre deste ano. 
Já o setor da indústria par-
ticipa com 13,40% das ins-
crições do Estado em junho 
(14.213). O setor atacadista 
com 2.193 inscrições ativas 
forma 2,06% das empresas 
do Estado. Por regime de 
apuração, as empresas do 
Microempreendedor Indi-
vidual (MEI) concentram, 
agora, 61,39% das inscrições 

do Estado. O número de ins-
crição cresceu 9,96% no pri-
meiro semestre, passando de 
60.896 para 65.094 empre-
sas. A taxa de concentração 
em dezembro de 2015 era de 
58,35%. 

A segunda maior parti-
cipação é das empresas do 
Simples Nacional (26,51% 
ou 28.105 empresas). O re-
gime Normal registrou alta 

de 9,96% de inscrições no 
primeiro semestre, passando 
de 10.078, em dezembro de 
2015, para 11.82 inscrições, 
em junho de 2016, também 
registrou elevação na partici-
pação do Estado (9,66% para 
10,45%). 

Na distribuição dos es-
tabelecimentos nos cinco 
núcleos da Receita Estadual, 
a 1ª Região, que tem como 

sede João Pessoa, fechou 
o primeiro semestre com 
46.266 empresas ativas, o 
que representa 43,53% do 
número de contribuintes de 
ICMS do Estado. 

Em segundo lugar ficou 
a 3ª Região, que tem sede 
em Campina Grande, com 
26.189 estabelecimentos 
com inscrição estadual, par-
ticipando com 24,64% do 

total. A 2ª Região, que tem 
sede em Guarabira, concen-
tra o terceiro maior volume 
de inscrições ativas no Es-
tado (11.790) com partici-
pação de 11,10%. Já Sousa, 
na 5ª Região com 11.765 
(11,07%), e Patos, na 4ª Re-
gião, que registrou 10.246 
inscrições ativas (9,64% do 
total), fecham as inscrições 
nas cinco regiões. 

Estão abertas as inscri-
ções para o concurso de ví-
deos de 1 minuto: “O Valente 
Não É Violento”. A iniciativa, 
lançada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), é 
voltada para estudantes do 
Ensino Médio e profissionais 
de audiovisual. Os interes-
sados podem se inscrever e 
enviar o material até o dia 30 
de setembro. 

As inscrições estão dis-
poníveis no site da campa-
nha. A proposta é responder 
em um minuto, em qualquer 
formato audiovisual, a ques-
tão: “Como seria o mundo 
sem as imposições sociais 
em relação ao que é espera-
do de homens e mulheres?”.

O objetivo do concurso 
de vídeos é celebrar o direito 
de todas e todos a uma vida 
plena e com dignidade – sem 
discriminações de gênero, 
raça, etnia e orientação se-
xual. A ação busca também 
estimular papeis sociais que 
empoderem as mulheres e 
meninas: nas escolas, na vida 
profissional, na política, nos 
esportes, entre outros.

Os vídeos devem ter a 
duração máxima de 1 minuto 
e podem ser realizados nos 
mais diferentes formatos: 
minidocumentário, ficção, 
animação, sequência de fotos, 
textos ou desenhos, matéria 
jornalística, entre outros.

Os vencedores do con-

curso terão seu vídeo exibi-
do por canais da ONU Brasil 
durante os “16 Dias de Ati-
vismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres”, celebra-
dos mundialmente de 25 de 
novembro a 10 de dezembro.

Campanha
“O Valente não é Violen-

to” é uma iniciativa da ONU, 
vinculada à campanha “UNA-
-SE Pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres”, que tem 
como objetivo estimular a 
mudança de atitudes e com-
portamentos dos homens, 
enfatizando a responsabili-
dade que devem assumir na 
eliminação da violência con-
tra as mulheres e meninas.

ONU Brasil abre inscrição para 
concurso de vídeos de 1 minuto

Governo libera R$ 13,2 mi 
para recuperar cidades na PB

iGUALDADE DE GÊNERo

Nesta quarta-feira (13), 
o Ministério da Integração 
Nacional disponibilizou cer-
ca de R$ 18,5 milhões para 
ações de enfrentamento à 
seca na Paraíba e para re-
construção de áreas atingi-
das por fortes chuvas nos 
Estados do Acre, São Paulo, 
Paraná e Rio Grande do Sul. 
Os recursos são da Secretaria 
Nacional de Proteção e Defe-
sa Civil (Sedec).

Seca
Do total, R$ 13,2 milhões 

serão repassados para a Pa-
raíba. Os recursos destinam-
-se à construção de adutoras 

de engate rápido. Essas es-
truturas captam e conduzem 
a água até o sistema de abas-
tecimento dos municípios. 
As adutoras terão papel fun-
damental no abastecimento 
das cidades paraibanas com 
restrição hídrica.

Chuvas
Para reconstrução de 

áreas atingidas por chuvas, 
a Defesa Civil nacional auto-
rizou o empenho e a trans-
ferência de R$ 3,6 milhões 
para o município de Pedro 
de Toledo (SP) e R$ 272 mil 
para Loanda (PR). O Estado 
do Acre receberá R$ 995 mil 

para obras de pavimentação 
e recuperação de redes de 
drenagem danificadas pelas 
chuvas no ano passado.

No Rio Grande do Sul, 
os danos causados por en-
xurradas no município Dona 
Francisca serão recuperados 
com o aporte de R$ 627,4 
mil. Em outubro de 2015, a 
cidade, que fica a 260 quilô-
metros da capital, Porto Ale-
gre, foi atingida por fortes 
chuvas. Os recursos serão 
utilizados na reconstrução 
da ponte na linha do Moinho 
e na recuperação da cabe-
ceira e do aterro da ponte do 
Trombudo.

O Instituto Federal 
de Educação Ciência e 
Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) prorrogou, até dia 
20 de julho, o prazo para 
entrega da documenta-
ção dos inscritos no Pro-
cesso Seletivo dos Cursos 
Técnicos (PSCT 2016.2). 
O preenchimento do 
formulário de inscrição 
e do questionário conti-
nuou com o mesmo pra-
zo final: 17h dessa sexta, 
15 de julho. Mas, é preci-
so protocolar no campus 
a documentação exigida 
para concorrer a uma 
das 350 vagas em cursos 
técnicos subsequentes 
(para quem terminou o 
Ensino Médio).

Curso presencial
As vagas são em 

cursos presenciais e a 
inscrição é gratuita. A 
novidade desse PSCT 
é que a seleção é pela 
análise das notas do 
Ensino Médio. Os apro-
vados vão ingressar no 
segundo semestre letivo 
desse ano. Estão sendo 
ofertadas vagas em Ca-
bedelo, Cabedelo Cen-
tro, Campina Grande, 
Esperança, Mangabeira, 
Patos e Picuí. São vagas 
para Técnico em Serviços 
Jurídicos, Informática, 
Meio Ambiente, Edifi-
cações, Eletrotécnica, 
Mineração, Manutenção 
e Suporte em Informá-
tica, Cuidados de Idosos 

e Transporte Aquaviá-
rio. Não há cobrança 
de taxa de inscrição.  A 
documentação obriga-
tória para ser entregue 
no campus inclui a cópia 
da identidade e compro-
vante de inscrição ob-
tido com o formulário 
preenchido online. Se 
fizer só a parte online 
não estará inscrito. Com 
a alteração nessa data 
de entrega, o prazo final 
para resultado da sele-
ção é o dia 1º de agosto. 

Há duas formas de 
seleção: o candidato 
pode protocolar o Histó-
rico Escolar e Certificado 
de Conclusão do Ensino 
Médio ou equivalente 
para que seja analisado 
o desempenho escolar 
em Língua Portuguesa 
e Matemática, ou ainda 
protocolar o resultado 
obtido no Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem), por meio de do-
cumento emitido pelo 
site oficia.

Metade das vagas vai 
para o egresso da esco-
la pública. Dentro desse 
montante, há reserva de 
50% para quem tem ren-
da familiar bruta per ca-
pita de até 1,5 salário mí-
nimo. Nesse universo, há 
cota de 50% para pessoas 
que se autodeclaram pre-
tos, pardos ou indígenas. 
O IFPB reserva ainda 5% 
do total de vagas para 
pessoas com deficiência.

IFPB prorroga até 
o dia 20 a entrega

DoCUmENtAÇÃo Do psCt
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Economia

BC recebe mais de 2,7 mil reclamações contra bancos 

Clientes insatisfeitos
Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil

Clientes bancários regis-
traram 2.792 reclamações no 
Banco Central (BC) contra as 
instituições financeiras em 
junho. Segundo informações 
divulgadas ontem pelo BC, 
a principal reclamação, com 
349 casos, envolve a oferta 
ou prestação de informação a 
respeito de produtos e servi-
ços de forma inadequada.

Em segundo lugar, 294 
queixas consideradas pro-
cedentes pelo BC foram re-
lacionadas a irregularidades 
relativas a integridade, confia-
bilidade, segurança, sigilo ou 
legitimidade das operações e 
serviços relacionados a car-
tões de crédito.

Em terceiro lugar, com 
267 casos, situam-se as re-
clamações classificadas como 
“outras irregularidades rela-
tivas à integridade, confiabi-
lidade, segurança, sigilo ou 
legitimidade das operações e 
serviços”.

Entre as instituições com 
mais de 2 milhões de clientes, 
o Banco BMG segue liderando 
o ranking de reclamações des-
de janeiro deste ano. No início 
do ano, o banco passou a ter 
mais de 2 milhões de clientes 
e desde então lidera a lista.

Para fazer o ranking, as 
reclamações são divididas 
pelo número de clientes da 
instituição financeira que ori-
ginou a demanda e multipli-
cadas por 1 milhão. Assim, é 
gerado o índice, que represen-
ta o número de reclamações 
de cada instituição financeira 
para cada grupo de 1 milhão 
de clientes.

No caso do BMG, o índice 
ficou em 45,96, com 120 recla-
mações procedentes. O banco 
tem 2.610 milhões de clientes.

Em segundo lugar, vem 
o Banco Pan, com índice de 
37,92, 78 queixas e 2.056 
clientes. Até maio, o Banco 
Pan tinha menos de 2 milhões 
de clientes. Naquele mês, o 
Pan ficou em quarto lugar no 
ranking de instituições com 
menos de 2 milhões de clien-
tes.

O Banco Itaú-Unibanco fi-
cou em terceiro lugar, com ín-
dice de 9,45, 572 reclamações 
e 60,486 milhões de clientes 
em junho.

A insatisfação com servi-
ços e produtos oferecidos por 
instituições financeiras pode 
ser registrada no BC e as re-
clamações ajudam na fiscali-
zação e regulação do Sistema 
Financeiro Nacional. Entre-
tanto, o BC recomenda que a 
reclamação seja registrada, 
primeiramente, nos locais 
onde o atendimento foi pres-
tado ou no serviço de atendi-
mento ao consumidor (SAC) 
da instituição financeira.
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Aposentado tem 
nova opção de saque

RF paga R$ 2,7 bi 
em restituições 

Governo estuda 
venda de dívidas

Produção de 
biodiesel cai 2,4%

Novas vagas de 
emprego crescem 

Cerca de 3,7 milhões de 
aposentados e pensionistas que 
recebem pelo Banco do Brasil agora 
podem sacar o benefício pelo Banco 
24 Horas, caixas eletrônicos compar-
tilhados por vários bancos. Os porta-
dores do cartão da Previdência Social 
emitido pelo Banco do Brasil só podi-
am receber o dinheiro pelos terminais 
próprios do banco e nos guichês de 
caixa da instituição. Para esclarecer 
dúvidas, o banco dá orientações pelo 
Serviço de Atendimento ao Consu-
midor (SAC), no telefone 0800 729 
0722. O atendimento funciona 24 
horas, em todos os dias da semana.

Mais de 1,5 milhão de 
contribuintes começou a pagar, 
desde ontem, a restituição do Im-
posto de Renda. Foram creditados 
R$ 2,7 bilhões. O lote multiexer-
cício de restituição do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física 
contempla restituições de 2016 e 
também dos exercícios de 2008 a 
2015. No segundo lote deste ano, 
foram atendidos 1.490 milhão de 
contribuintes, totalizando mais 
de R$ 2,5 bilhões. Do valor total 
dos lotes, R$ 951,6 milhões se 
referem aos  contribuintes que, 
por lei, têm preferência no rece-
bimento da restituição. 

O governo pretende apoiar 
um projeto de lei que permite a 
venda no mercado de parte de 
dívidas tributárias e de débitos 
inscritos na dívida ativa parce-
lados por contribuintes. Os 
ministros da Fazenda, Henrique 
Meirelles, e do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, trataram do 
tema nessa quinta-feira à tarde, 
em reunião com o ministro Rai-
mundo Carreiro, do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

A produção nacional de bio-
diesel somou 1,6 bilhão de litros 
nos primeiros cinco meses de 
2016, queda de 2,4% em relação 
a igual período de 2015, informou 
nessa sexta-feira, 15, a Associa-
ção Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais (Abiove) com base 
em dados da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). Em nota, a Abiove 
afirmou que esse resultado refle-
te, principalmente, a retração na 
atividade econômica do País, que 
é sentida de forma direta no con-
sumo de combustíveis, especial-
mente o de diesel B (mistura de 
diesel mineral e biodiesel), usado 
no transporte de cargas. 

O índice Catho-Fipe de 
novas vagas de emprego subiu 
9,3% em junho, na comparação 
com o mesmo mês de 2015, re-
gistrando a segunda alta conse-
cutiva nessa base de comparação. 
Com isso, o índice voltou ao maior 
patamar de geração de vagas 
desde julho de 2014. O indica-
dor avançou 0,5% em junho ante 
maio. No acumulado do primeiro 
semestre, no entanto, houve bai-
xa de 4,8% sobre igual intervalo 
do ano anterior.

Pesquisa realizada entre os dias 
11 e 13 de julho de 2016, pela Se-
cretaria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon-JP) 
constatou que os preços, à vista, 
cobrados pelas autoescolas da ca-
pital, apresentam uma diferença 
de até R$ 400,00 pelo pacote para 
a habilitação carro/moto AB, com 
valores entre R$ 1.400,00 (autoesco-
las Abrantes – Bairro dos Estados,  e 
Bela Vista - Centro) e R$ 1.800 (Vitó-
ria – Cruz das Armas), uma variação 
de 28,6%.

O levantamento de preços do 
Procon-JP foi realizado em oito 
estabelecimentos e pesquisou va-
lores para pacotes nas seguintes 
categorias: habilitação para motos 
A, carros B e AB, caminhões/ônibus 
D e para aulas práticas para pesso-
as já habilitadas, tanto para paga-
mentos a prazo quanto à vista.  No 
pagamento à vista, foram encon-

tradas outras altas diferenças no 
preço para o mesmo pacote de ser-
viço: habilitação carro AB, com pre-
ços entre R$ 1.100,00 e R$ 1.450,00, 
diferença de R$ 350,00; adição de 
categoria – A acrescenta B, com 
preços entre 900,00 e R$ 1.250; 
habilitação carro/ônibus D, com 
preços entre R$ 1.000,00, diferen-
ça de R$ 300,00; habilitação moto 
A, com preços entre R$ R$ 800,00 
e  R$ 1.100,00, diferença de R$ 300,00. 

Taxas 
O secretário Marcos Santos, do 

Procon-JP, aconselha aos consumi-
dores para ficarem atentos, porque 
as diferenças nos preços pode signi-
ficar uma grande economia, além 
dos serviços que devem ser inclusos 
nos pacotes: “Toda autoescola já 
deve incluir no pacote o valor do 
simulador, que é obrigatório para 
a obtenção da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), como também 
deve ter os preços referentes às ta-
xas do Detran-PB”, informou.

Nos preços praticados para 
pagamento a prazo, a habilitação 
para carros/moto AB tem a maior 
diferença, R$ 700,00, com preços 
entre R$ 1.800,00 (autoescola Vitó-
ria – Cruz das Armas) e, o menor, R$ 
1.100,00 (Livramento – Bancários, e 
Rainha da Paz – Epitácio Pessoa). Os 
valores dos pacotes em pagamentos 
parcelados têm planos que vão até 
12 meses. 

A pesquisa foi realizada em 
oito autoescolas: Abrantes (Bairro 
dos Estados); Bela Vista (Centro); 
Santa Terezinha (Ernesto Geisel); 
Liderança (Centro); Rainha da Paz 
(Epitácio Pessoa); Vitória (Cruz das 
Armas); Livramento (Bancários) e 
Junior (Mangabeira). Para acessar a 
pesquisa completa acesse o site do 
Procon-JP – proconjp.pb.gov.br 

Diferença nos preços das 
autoescolas chega a R$ 400

PesquisA dO PROCON

Rachel Gamarski
Agência Estado

 A confiança dos 
empresários aumentou 
pelo terceiro mês conse-
cutivo, levando o índice 
de Confiança do Empre-
sário Industrial (ICEI)aos 
47,3 pontos em julho, 
segundo divulgou nessa 
sexta-feira, 15, a Con-
federação Nacional da 
Indústria (CNI). O novo 
patamar está 10,1 pon-
tos acima dos 37,2 pon-
tos registrados em julho 
de 2015. Mesmo assim, o 
indicador continua abai-
xo da média histórica, de 
54,3 pontos, e segue in-
ferior à linha divisória de 
50 pontos, que separa a 
percepção entre otimis-

mo e pessimismo colhida 
entre os entrevistados. A 
pesquisa mostrou ainda 
que a confiança é menor 
nas pequenas indústrias 
e maior nas empresas de 
grande porte. De acor-
do com os dados, o ICEI 
ficou em 44,7 pontos 
nas pequenas empresas 
e, nas grandes, em 48,8 
pontos.

Segundo o índice, o 
setor mais pessimista é a 
indústria da construção, 
com 44,4 pontos. Nas in-
dústrias extrativas e de 
transformação, o indica-
dor ficou em 48 pontos. 
“As perspectivas dos em-
presários para os próxi-
mos seis meses também 
melhoraram”, afirmou a 
confederação.

Índice aumenta pelo 
30 mês consecutivo

CONFiANÇA dOs eMPesÁRiOs

A Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) liberou, nessa 
quinta-feira (14), a contra-
tação de linhas de crédi-
to para produtores rurais, 
agroindústrias e cooperati-
vas para a safra 2016/2017.  

O banco pretende levar 
em 28% o saldo da sua car-
teira agrícola no período, 
saltando de R$ 7,8 bilhões 
para R$ 10 bilhões. Com 
isso, deve haver um aumen-
to de 28% nas linhas de cus-
teio, investimento e comer-
cialização. 

Projeção
O agronegócio brasi-

leiro deve colher mais de 
200 milhões de toneladas 
de grãos nesta safra, frente 
a uma produção de 189 mi-
lhões no ciclo anterior, se-
gundo dados da Conab. “As 
expectativas são de cresci-

mento de produção dos prin-
cipais produtos, como milho, 
soja e arroz”, diz Márcio Viei-
ra Recalde, superintendente 
nacional de Agronegócio da 
Caixa. “Além disso, o preço 
do café voltou a melhorar e 
o mercado sucroalcooleiro 
mostra sinais de recupera-
ção. Tudo isso é muito bom 
para a economia.”

Pequenos produtores
Por conta desse mer-

cado crescente, o banco 
aposta em segmentos como 
os de cooperativas e agroin-
dústrias e na simplificação 
de processos. A Caixa tam-
bém possui uma rede de 
1,6 mil agências habilitadas 
a operar linhas de crédito 
rural em todo o País, locali-
zadas nas capitais e cidades 
de interior com atuação no 
agronegócio.

CEF libera contratação 
de linhas de crédito

PROduTORes RuRAis

Queixas são 
relacionadas 
a integridade, 
confiabilidade, 
segurança, 
a sigilo e 
legitimidade

Pacote que inclui habilitação carro e moto AB apresenta uma variação de até R$ 28,6%, conforme aponta pesquisa do Procon

FOTO: Reprodução internet



Encontro 
de amigos 
de longas 
datas: poeta 
e compositor 
Gustavo 
Magno, 
escritor e 
jornalista 
Carlos 
Aranha, 
artista 
plástico Cacá 
Santa Cruz. O 
ano era 2009 
na solenidade 
de posse de 
Carlos Aranha 
na APL 
realizada 
no secular 
Theatro Santa 
Roza.

Velhos tempos, belos dias
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Sras. Carmen Benevides, So-
lange Ribeiro Coutinho, Ma-
ria do Carmo Silva Barbosa, 
Carol Meira Bastos Primo e 
Tereza Madruga, apresen-
tador de TV Aldo Schuller, 
agropecuarista Fernando 
Furtado, Cel. José Gomes de 
Lima Irmão, empresário 
Absalão Alves de Morais 
Filho, médico Aníbal Marcolino.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   A Domus Hall será palco hoje para o show da banda carioca Planta & Raiz e da 
banda brasiliense Natiruts que vai trazer clássicos do raggae.

FOTOS: Goretti Zenaide

Lúcia Padilha, Roberta Aquino, Adroaldo Gomes, Roziane Coelho, Eurides Batista e Socorro Motta

 Com uma trajetória musical 
de 20 anos que vai do coco ao 
blues, passando pela embolada, 
rock, drum´s bass, flamenco, samba, 
tango e salsa. o artista Robson Bas 
faz  show hoje em Campina Grande.
 Será a partir das 20h no Cine 
Teatro São José, 

   Já começou a ser montada a 22a Brasil Mostra Brasil que será aberta no 
próximo dia 22 no Centro de Convenções de João Pessoa. A feira vai ocupar um espaço 
de 14.000 metros quadrados com mais de 350 estandes.

Iesia Dias Cruz, Eurides Batista, Irene Dias e Iapoan Dias no charmoso ambiente do Appetito Trattoria

   A cerveja Itaipava, da cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro e que é hoje uma das 
mais vendidas no País, está de novo visual para reforçar estratégias para seu crescimento.

“A paixão queima, 
o amor enlouquece, 
o desejo trai”

“Liberdade é pouco. 
O que eu desejo ainda
não tem nome”

LUIS FERNANDO VERÍSSIMO CLARICE LISPECTOR

Treinamento

COMEÇA nes-
ta segunda-feira um 
treinamento para 60 
servidores do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, 
indicados por juízes 
para atuarem como 
conciliadores junto as 
suas respectivas uni-
dades judiciárias.

A organização 
é do Núcleo de Con-
ciliação e acontece 
até a quinta-feira no 
auditório do Fórum Cívil 
da capital.

O ARTISTA 
multimídia Cristovam 
Tadeu é o convidado 
de hoje da segunda 
edição do Projeto 
Terúlia HQ, a partir 
das 16h na Gibiteca 
do Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

Cristovam, que 
é humorista, ator, 
quadrinista, além de 
uma querida pessoa, 
vai falar sobre sua 
obra que tem perso-
nagens memoráveis 
seja no teatro, seja 
nos quadrinhos.

Turismo
TOMOU posse na 

última quinta-feira, em 
Brasília, no comando 
da Embratur (Instituto 
Brasileiro de Turismo) o 
executivo Vinicius 
Luemmertz, com propos-
tas de alavancar o turis-
mo e romper as barreiras 
burocráticas. 

A Abih/PB foi re-
presentada na solenidade 
pelo gerente do Hotel 
Caiçara, Rodrigo Pinto.
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Stella Barros, Tereza Neuman Vaz, Terezinha Vaz, Conceição 
Imperiano e Socorro Brito

Festejos no Appetito
SOB O COMANDO de Roberta Aquino e Roziane Coelho 40 

mulheres da sociedade paraibana tomaram conta do charmoso e 
requintado ambiente do Appetito Trattoria, no bairro de Tambaú.

O encontro festivo foi para todas conhecerem o espaço 
ampliado daquela casa, projetado pela arquiteta Rejane Dantas 
e decorado com muito bom gosto por Adroaldo Gomes que 
utilizou raras peças de antiquário e também da sua antiga 
residência na Fazenda Boi Só.

Solange Ribeiro Coutinho é a festejada aniversariante de hoje

Tertúlia

Na volta ninguém se perde...

A BOA NOVA para os paraibanos que frequentam o 
Grand Mercure Atlante Plaza, o Gran Mercure Mar Hotel 
e o Grand Mercure Summerville Resort, em Pernambuco, 
é que o executivo Sérgio Paraíso está de volta a Rede 
Accors Hotels para comandar a gerência de Marketing e 
Vendas.

Sérgio é um velho conhecido da colunista e do Kubi 
Pinheiro e a sua volta nos deixou muito felizes.

Cinema
A PARTIR deste 

domingo estreiam no-
vos filmes no Cine Ban-
guê do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, cuja 
programação vai até 
o dia 31 deste mês. 
O primeiro será “Meu 
nome é Jacque”, um 
documentário de An-
gela Zoé que conta a 
história de Jacqueline 
Rocha Côrtes, mulher 
transexual brasileira 
e militante na luta 
contra a Aids e direitos 
dos que vivem com 
HIV.

Fauna da Fazenda Tamanduá
EM NOSSAS mãos convite Centro Cultural Ariano Suas-

suna do TCE, do Instituto Fazenda Tamanduá e do Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano para o lançamento do livro 
“Fauna Ilustrada da Fazenda Tamanduá” que será no próximo 
dia 28 naquele Centro Cultural.

A obra, que será apresentada pelo imortal Flávio Sátiro 
Fernandes, é um trabalho realizado pelos biólogos Paulo de 
Barros Passos Filho, Leonardo da Silva Chaves, Rafael de 
Albuquerque Carvalho, Patrícia Pilatti Alves, Mariana Miranda 
D´Assunção e João Gomes do Prado Neto.
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BRASILEIRO DA SÉRIE C

Belo segue para Fortaleza
Botafogo faz amanhã 
partida querendo se 
manter na liderança

Página 20

Sai hoje o campeão da 
1a fase do Campeonato 
Brasileiro de Kart na PB

O Fortaleza deve mes-
mo atuar desfalcado no con-
fronto com o Botafogo-PB, 
amanhã, às 19 horas, no Cas-
telão. A partida é tida como 
de suma importância para 
o Leão do Pici, que vem de 
uma derrota para o Remo, 
fora de casa, e precisa vencer 

o Belo da Paraíba para reas-
sumir a liderança do Grupo 
A do Campeonato Brasileiro 
da Série C, hoje em poder 
justamente do adversário 
deste domingo.

No último treino cole-
tivo do Fortaleza, o técni-
co Marquinhos Santos não 

pôde contar com muitos 
titulares, e esboçou o time 
que pode ir a campo cheio 
de dúvidas. O lateral esquer-
do Willian Simões e o lateral 
direito Felipe treinaram à 
parte, mas têm boas chan-
ces de irem para o jogo. O 
meia Éverton ainda faz tra-

tamento intensivo para ten-
tar ficar à disposição para a 
partida. Daniel Sobralense 
nem treinou e deve ficar de 
fora, assim como Rosinei. O 
volante Pio já é desfalque 
pelo terceiro cartão amare-
lo. Guto também está fora 
por contusão.

No treino, Marquinhos 
Santos escalou uma equi-
pe e variou o esquema tá-
tico, do 4-4-2 para o 4-3-3. 
O time foi: Ricardo Berna; 
Railan, Lima, Edimar e Bru-
no; Juliano, Corrêa, Leozi-
nho e Clebinho; Anselmo e 
Juninho.

O Botafogo segue hoje, nas 
primeiras horas da manhã, para 
Fortaleza, onde enfrenta ama-
nhã, o time do mesmo nome, às 
19 horas, na Arena Castelão. A 
partida será válida pela nona ro-
dada da fase de classificação do 
Campeonato Brasileiro da Série 
C. O Belo segue de ônibus até 
Recife, onde embarcará do Aero-
porto Internacional dos Guarara-
pes, para a capital cearense.

Após a vitória sobre o Cea-
rá, pela Copa do Brasil, na última 
quarta-feira, e de goleada, o am-
biente no Belo é de total confian-
ça para esta partida contra o For-
taleza. Todos acreditam no clube 
que é possível se manter na lide-
rança do Grupo A, mesmo tendo 
pela frente um adversário de 
peso, com um investimento bem 
maior do que o time paraibano, e 
com jogadores de renome. 

“Nós vamos para lá dar se-
quência ao bom trabalho que es-
tamos fazendo. Sabemos que va-
mos enfrentar um grande time, 
mas o nosso grupo está entro-
sando e melhorando a cada dia 
que passa, e temos condições de 
fazer uma grande partida saindo 
de lá com um resultado positivo”, 
disse o zagueiro Plínio, que foi o 
grande destaque na vitória sobre 
o Ceará, marcando dois gols.

Para este jogo, Itamar 
Schulle só terá um desfalque 
certo, o volante Val, que ainda 
se recupera de uma contusão. O 
atacante Muller Fernandes, que 
aguarda sua transferência para o 
futebol do Catar, também está à 
disposição para esta partida. 

Adversário entra em campo com vários desfalques
Na última oportunidade em João Pessoa, os jogadores botafoguenses treinaram firme visando o compromisso contra o Fortaleza e a manutenção no topo da tabela

O Tribunal de Justiça Desporti-
va de Futebol da Paraíba (TJDF-PB), 
tem nova composição em sua direto-
ria. É que na noite da última quin-
ta-feira, foi reconduzido ao cargo de 
presidente para um mandato de dois 
anos, o auditor Lionaldo Santos Silva. 
Para vice-presidente, foi eleito por 
unanimidade o auditor e pré-candi-
dato a vereador pela cidade de João 
Pessoa, Heraldo Teixeira do Egito. 

Marinaldo Barros, procurador geral e 
Donato Henriques, corregedor, tam-
bém foram escolhidos em eleição. 

Foram eleitos e empossados ain-
da para um mandato de quatro anos, 
outros seis auditores que formam 
aquela Corte: Francisco de Assis Di 
Lorenzo Serpa, José Bonifácio Lobo, 
Anne Corrêa dos Santos, Augusto 
Ullysses Pereira Marques, Paulo Cris-
tovão Alves Freire e Ricardo José Cos-
ta Souza Barros.

A eleição, disputada, foi para o 
cargo de presidente, diferente dos 

outros cargos, que tiveram o aval de 
todos os auditores presentes. No caso 
do corregedor geral, procurador ge-
ral e vice-presidente, os candidatos, 
respectivamente, Dontato Henri-
ques, Heraldo Teixeira de Carvalho 
e Marinaldo Roberto de Barros, não 
tiveram concorrentes e foram eleitos 
por unanimidade. No caso da Presi-
dência, Lionaldo Santos Silva e Ricar-
do José Costa Souza bateram chapa e 
foram às urnas.

No final da votação, Lionaldo 
Santos Silva obteve 7 votos, contra 

1 do seu oponente. Houve ainda um 
voto nulo. “Só tenho a agradecer a 
confiança a mim depositada. O reco-
nhecimento é fruto de um trabalho 
que há dois anos iniciei neste Tribu-
nal de Justiça Desportiva e que, ao 
longo dos próximos dois anos, irei 
procurar honrar ainda mais com se-
riedade e muito profissionalismo”, 
garantiu o auditor Lionaldo Santos 
Silva, que foi reconduzido ao cargo.

A posse no TJDF-PB ocorreu logo 
após o escrutíneo, que teve ainda a 
presença de um grande público.

TJDF-PB vai às urnas e elege seus novos auditores 
JUSTIÇA DESPORTIVA

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Reprodução/Internet

FOTOS: Marcos Lima

Lionaldo Santos Silva foi reconduzido para um mandato de mais dois anos à frente do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba, que tem Heraldo Teixeira como vice-presidente



Judocas recebem quimonos 
que serão usados nos Jogos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de julho de 2016

Cerimônia de entrega 
emocionou vários 
atletas estreantes

Foram quatro anos de 
treinamentos, ippons, derro-
tas e vitórias até o momento 
simbólico na última semana. 
No tatame central do Centro 
Pan-Americano de Judô, em 
Lauro de Freitas, na Bahia, os 
14 judocas da Seleção Brasi-
leira que disputarão os Jogos 
Olímpicos Rio 2016 forma-
ram duas filas – uma de fren-
te para outra – para receber o 
quimono oficial que será uti-
lizado no Rio de Janeiro, em 
agosto.

Feitos a mão e sob me-
dida, o quimono conta com 
etiquetas personalizadas com 
o nome do atleta e a bandeira 
nacional no peito. “É emocio-
nante receber esse quimono. 
É uma parte da minha histó-
ria que está sendo construída 
até chegar à medalha olímpi-
ca, que é o meu sonho. Ter o 
quimono olímpico em mãos 
é uma motivação a mais, pois 
será a minha armadura para 
fazer bonito”, expressou Rafa-
el Buzacarini (100kg), que ao 
receber o uniforme arriscou 
uma sambadinha em come-
moração.

A entrega dos quimonos 
marcou o início oficial dos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016 para 
os judocas, como explica o 
presidente da Confederação 

Brasileira de Judô (CBJ), Pau-
lo Wanderley. “É um momen-
to simbólico. Ao entregar o 
quimono, que é a veste deles 
para as lutas, estamos sim-
bolicamente saindo de cena 
e eles estão assumindo o pro-
tagonismo olímpico mais do 
que nunca”.

O ministro do Esporte, 
Leonardo Picciani, e o secre-
tário Nacional da Autorida-
de Brasileira de Controle de 
Dopagem (ABCD), Rogério 
Sampaio, campeão olímpico 
de judô nos Jogos de Barce-
lona 1992, participaram da 
cerimônia no Centro Pan-A-

mericano de Judô. Picciani 
aproveitou para conhecer a 
instalação e incentivar os ju-
docas brasileiros.

“Em nome do governo 
brasileiro, estou aqui para pa-
rabenizar vocês. É um orgu-
lho ter vocês representando o 
nosso País nos Jogos Olímpi-

cos. Queria agradecer a cada 
um pelo esforço e desejar mui-
to sucesso nas Olimpíadas. Vi-
vemos um momento em que 
precisamos de bons exemplos 
de superação, de determina-
ção e de compromisso. Cada 
um de vocês representa bem 
isso”, disse o ministro.

Vestidos com os novos quimonos, os judocas prometem honrar as cores do Brasil e trazer para o País as medalhas olímpicas desejadas

Técnico é 
afastado por 
abuso sexual 
contra ginasta

A Confederação Brasileira 
de Ginástica afastou por tem-
po indeterminado o técnico da 
Seleção Masculina Fernando 
de Carvalho Lopes, acusado de 
abuso sexual. O treinador é in-
vestigado pelo Ministério Públi-
co Estadual após denúncia feita 
pelos pais de um ginasta menor 
de 18 anos, cuja identidade foi 
preservada pela Justiça.

Fernando trabalhava com 
Diego Hypolito desde 2013. 
Mas a parceria foi desfeita em 
maio, antes da Copa do Mundo 
de Ginástica, disputada em São 
Paulo. Hypolito passou a treinar 
com Marcos Goto, que também 
treina o campeão mundial e 
olímpico Arthur Zanetti.

“Houve essa decisão [afas-
tamento do treinador] por 
parte da Confederação até que 
seja esclarecido e para que esse 
assunto não tenha qualquer in-
terferência na preparação da 
equipe para a Olimpíada”, infor-
mou o coordenador da Seleção 
Masculina de Ginástica, Leonar-
do Finco.

A reportagem tentou 
contato ontem de manhã com 
Fernando de Carvalho Lopes, 
mas as chamadas não foram 
atendidas. O desligamento de 
Fernando não vai alterar a ro-
tina da Seleção Brasileira, que 
seguirá normalmente com os 
treinamentos em São Bernardo 
do Campo.

“O trabalho segue normal, 
mas é lógico que não gostaría-
mos que ocorresse isso a pou-
cos dias da Olimpíada. Mas foi 
necessário”, complementou o 
coordenador da Seleção de Gi-
nástica.

Segundo Marcus Vinicius 
Freire, diretor-executivo do Co-
mitê Olímpico do Brasil (COB), 
Fernando não fazia parte da de-
legação brasileira credenciada 
para os Jogos Olímpicos e traba-
lhava como um técnico à parte.

Corrida de Rua marca 249 anos do Vale do Paraíba
A Corrida de Rua do ani-

versário de São José dos Cam-
pos será amanhã. A corrida 
marca a abertura das festivi-
dades pelos 249 anos da cida-
de do Vale do Paraíba (o ani-
versário é no dia 27 de julho). 
Os 2.300 corredores inscritos 
largam do estacionamento do 
Paço Municipal (Avenida Te-
otônio Vilela) para as provas 
de 5km e 15km.

 Às 8h30, partem as 
pessoas com deficiência e às 
8h35 os demais corredores. 
Todos os participantes de-
vem retirar o kit das 6h30 às 
8h, mediante apresentação 
de documento de identidade 
original com foto (RG, CNH ou 
cédula de identidade profis-
sional). A retirada do kit não 
pode ser feita por terceiros.

O percurso começa na 
Avenida Teotônio Vilela e vai 
até o Anel Viário (corrida de 
15km). Após o viaduto sobre 
o Córrego Vidoca, os corre-

EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Pernambucano realiza sonho de ser árbitro nos Jogos Olímpicos
Há três semanas do 

início dos Jogos Olím-
picos do Rio, o mundo 
todo está com os olhos 
voltados para o Brasil e 
para o início do maior 
evento esportivo inter-
nacional. Em Petrolina, 
no Sertão de Pernambu-
co, existe alguém ainda 
mais ansioso para o iní-
cio da Olimpíada, o ár-
bitro de atletismo, João 
Vicente Limeira. Ele terá 
a oportunidade de atuar 

em três provas do lança-
mento de disco femini-
no, incluindo a final da 
modalidade. Em setem-
bro, o pernambucano 
também participará das 
Paralímpiadas nas com-
petições de arremessos 
e lançamentos.

“Até ontem sonhei 
atuando. É um sentimen-
to de ansiedade mistu-
rado com um pouco de 
nervosismo. Imagina o 
estádio todo olhando 

para você, sendo que 
você é responsável pela 
vida esportiva de vários 
atletas. Então você é res-
ponsável para que nada 
esteja errado ou saia do 
padrão. Para que tudo 
aconteça conforme as 
regras e aquele resulta-
do daquele atleta seja 
realmente o resultado 
da sua vida para que ele 
tanto se preparou”,ex-
plica João Vicente, que 
também é presidente da 

Associação Brasileira de 
Árbitros de Atletismo 
(Abraat).

Toda a ansiedade 
tem um motivo, a prepa-
ração prolongada para 
o evento. O árbitro, que 
há 20 anos atua na pro-
fissão e já teve a oportu-
nidade de trabalhar nos 
Jogos Panamericano em 
2007, intensificou a par-
ticipação em cursos para 
garantir presença no Rio 
de Janeiro.

RIO 2016

dores voltam para o ponto 
de partida. Já a prova de 5km 
tem retorno na mesma via, 
antes do viaduto da Avenida 
Nelson D’Ávila.

 Para a realização da cor-

rida, a Avenida Florestan Fer-
nandes (Anel Viário) precisa-
rá ser interditada ao trânsito 
no sentido centro, das 8h às 
11h, a partir da Avenida Se-
bastião Gualberto até a altura 

do Viaduto Nadim Rahal (Vi-
doca).

A alternativa para os mo-
toristas que desejarem aces-
sar o centro ou zona sul da 
cidade é utilizar as vias da re-

gião central, evitando o anel 
viário no período. As rotas al-
ternativas estarão sinalizadas 
e agentes de trânsito estarão 
posicionados para orientar os 
condutores no período. Fernando é investigado pelo MP

A exemplo do ano passado, os atletas percorrem as principais ruas da cidade para comemorar o aniversário daquele região paulista

João Vicente conta os dias e as horas para participar dos Jogos

FotoS: Divulgação



Clássico com vários estrangeiros
BRASILEIRO DA SÉRIE A
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Botafogo e Flamengo se 
enfrentam hoje pela 15a 
Rodada do campeonato

O técnico Ricardo Go-
mes pode ter uma opção a 
menos para armar o Botafo-
go contra o Flamengo, hoje, 
às 16h. É o meia Leandrinho, 
que não deve estar recupera-
do das dores que sentiu na 
coxa esquerda no treino da 
última terça-feira. É a mesma 
coxa que lhe fez ficar três se-
manas fora de combate. Ele 
havia retornado no último 
domingo, contra o Coritiba.

O coletivo apronto da úl-
tima sexta-feira, foi fechado 
à imprensa. Na Arena Bota-
fogo, o técnico Ricardo Go-
mes fez os últimos ajustes na 
equipe e avaliou o meia. Em 
enrevista, o treinador se dis-
se confiante na equipe para 
deixar a praça esportiva com 
a vitória diante do Rubro-Ne-
gro.

A primeira lesão em 
Leandrinho havia sido con-
traída contra o Corinthians, 
mês passado. Após o jogo é 
que foi confirmado o diag-
nóstico. Nesta terça, numa 
atividade simples, um pique 
curto resultou em queda e 
dores muito fortes. Ao ponto 
de companheiros e membros 
da comissão técnica não en-
tenderem, a princípio.

Na terça, Leandrinho 
sentiu, levantou e mancou 
pouco, mas ficou no Rio para 
ser reavaliado. Ele seria um 
dos integrantes da equipe 
que empatou com o Bragan-
tino, fora de casa, no dia se-
guinte.

Estrangeiros
O encontro de Botafogo 

As Olimpíadas no Rio de Janeiro vem aí. 
A contagem regressiva está chegando ao fim, 
faltando 19 dias para o início da maior com-
petição esportiva, a qual, assim como a Copa 
do Mundo de Futebol de 2014, será realizada 
aqui no Brasil.

São inúmeros os esportes olímpicos, 
mas, como tema cerne da coluna, o futebol 
atrai nossa atenção, com torneio a ser dispu-
tado por 16 equipes masculinas e 12 femini-
nas. Entre os homens, teremos as seguintes 
seleções: Brasil, Coreia do Sul, Japão, Iraque, 
Nigéria, Argélia, África do Sul, Honduras, Mé-
xico, Argentina, Fiji, Alemanha, Dinamarca, 
Portugal, Suécia e Colômbia.

O torneio olímpico não é organizado 
pela Fifa e tem como limitação os 23 anos, 

salvo três atletas que podem ser utilizados 
acima desta idade, o que torna o campeo-
nato atrativo pelas revelações que surgem e 
surpreendem pela qualidade ainda não vista 
nas equipes principais de suas respectivas 
seleções.

D’outra banda, entre as mulheres não há 
qualquer limitação, e disputarão as olimpía-
das as seleções de Brasil, Austrália, China, 
África do Sul, Zimbábue, Canadá, Estados 
Unidos, Colômbia, Nova Zelândia, Alemanha, 
França e Suécia.

A olimpíada, apesar de ter como cidade-
sede o Rio de Janeiro, terá, no futebol, estádio 
em outros municípios: Brasília, São Paulo, 
Belo Horizonte, Salvador e Manaus. No mas-
culino, as seleções serão divididas em quatro 

grupos com quatro países em cada, avançan-
do apenas dois para as quartas de finais.

Dentre as seleções, as atenções estão 
voltadas para as outrora campeãs olímpi-
cas Nigéria, México, Argentina, Alemanha e 
Suécia, além, por óbvio, da Seleção Brasileira 
que continua sua busca incessante atrás do 
ouro, único título ainda não conquistado 
pela canarinha.

A seleção da argentina vem de uma 
sequência de derrotas seguidas em finais, 
buscando um título para voltar aos tempos 
de glória, assim como a Alemanha, pois após 
o êxito na Copa do Mundo de 2014, contra os 
Hermanos, caíram de produção, ficando nas 
semifinais da Eurocopa após perder para a 
anfitriã França.

Por incrível que pareça, a Hungria e a 
Grã Bretanha são as maiores vencedoras das 
olimpíadas e sequer estarão presentes este 
ano, deixando para a Argentina, dentre as 
classificadas, a melhor classificação dentre 
os países medalhistas olímpicos da modali-
dade, com duas medalhas de ouro e duas de 
prata.

Cabe a nós torcer para que o Brasil vá 
bem em todas as modalidades, em especial 
o futebol, para conquistarmos o título que 
falta no extenso rol de troféus da Seleção 
Brasileira, batendo na trave, com a prata nas 
Olimpíadas de 2012 em Londres, perdendo 
para o México na final. Esperamos que o trei-
nador Rogério Micale possa realizar o que 
tantos outros tentaram sem êxito.

Eduardo Araújo eduardomarceloaraujo@hotmail.com

Olimpíadas

e Flamengo no Brasileirão 
pode ter um forte “sotaque 
gringo”. Ontem, vários  jo-
gadores estrangeiros foram 
confirmados pelas ambas 
equipes para o clássico. Os 
imigrantes do clássico tra-
zem desde expectativa de es-
treia, casos do botafoguense 
Canales e do flamenguista 
Donatti,  passando por tenta-
tiva de redenção, como o ata-
cante rubro-negro Guerrero, 
e o sabor de reencontro com 
os gramados que tem o alvi-
negro Joel Carli.

O confronto se trata de 
um momento em que as duas 
equipes revivem grandes jo-
gos dos últimos anos, prin-
cipalmente em desfavor do 
Flamengo, que já muito tem-
po não vence o Botafogo.

Um dos destaques do 
Grêmio no Campeonato Bra-
sileiro, o meia Giuliano virou 
alvo do Zenit para o Campeo-
nato Russo. A ex-equipe de 
Hulk, negociado com o fute-
bol chinês, entrou em con-
tato com a diretoria tricolor 
para saber a possibilidade 
em negociar com o meia. O 
Tricolor bateu o pé e garan-
tiu que não pretende abrir 
mão de uma de suas peças 
chaves no esquema montado 
por Roger Machado. 

Hulk participou recen-

temente da maior transação 
da China, gerando R$ 200 
milhões ao Zenit. Com os 
bolsos cheio, o clube russo 
promete fazer uma oferta 
para tirar Giuliano do Grê-
mio, que já recusou propos-
tas de até 8 milhões de eu-
ros pelo jogador.

Giuliano vem sendo o 
principal destaque do Grê-
mio no bom Campeonato 
Brasileiro, e tem a confiança 
de Roger Machado. O camisa 
8 é um dos líderes da equipe 
ao lado de Douglas e Marcelo 

Grohe. O meia vem ajudando 
muito a equipe com gols e as-
sistências.

Revelado pelo Paraná, o 
jogador teve uma boa passa-
gem pelo Internacional, an-
tes de acertar com o Dnipro, 
da Ucrânia. Voltou ao Brasil 
em 2014 para atuar pelo 
Grêmio, mas só foi se firmar 
no meio de 2015.

É provável que a dire-
toria gremista negocie o jo-
gador, que caiu na alegria da 
torcida em pouco espaço de 
tempo.

Substituto de Hulk no Zenit 
pode ser meia do Grêmio-RS

GIULIANO

O Flamengo faz uma competição de forma moderada e hoje tem um duelo pela frente contra o arquirrival Botafogo Carioca

O Botafogo 
continua 
otimista 

para mais 
um clássico 
contra o Fla

Série A
16h
Botafogo  x Flamengo
18h30
Santos x Ponte Preta

Série B   
16h
Ceará x Criciúma
Brasil-RS x Vila Nova-GO
16h30
Goiás x  Náutico NAUNáutico
18h30
Luverdense x Vasco
21h
Bragantino x  Joinville 
 
Série C   
16h
 América-RN x Remo  REMRemo  
 Boa Esporte x Guaratinguetá
 19h
 ASA x ABC

Jogos de hoje

Jogador deve 
desembarcar 
no Zenit nos 

próximos meses

fotos: Divulgação
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Escolinha de Hulk e 
Centro Sportivo Emanuel 
disputam o titulo 

Decisão hoje da etapa Campina
COPA PARAÍBA SUB-15

O Governo do Estado 
por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel) homena-
geará, hoje, durante a final 
da Copa Paraíba de Futebol 
Raimundo Braga, o despor-
tista José Santos, que entre 
os anos 60 e 90, trabalhou 
como supervisor de futebol 
nas equipes do Campinense, 
Treze e Botafogo, além do 
futebol amador.

A etapa de Campina 
Grande da Copa Paraíba de 
Futebol Raimundo Braga 
será decidida hoje,  no Es-
tádio Amigão, entre a Es-
colinha do Hulk e o Centro 
Sportivo Emanuel. O jogo 
terá início às 8h30 e apenas 
a arquibancada principal es-
tará disponibilizada ao pú-
blico e o vencedor represen-
tará a região da Borborema, 
na fase decisiva, onde todos 
os campões se confrontarão.

A competição, que é 
destinada para atletas até 
15 anos, é organizada pelo 
Governo do Estado por meio 
da Secretaria de Estado da 

Izaías, o profeta goleador
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Izaías Ferreira da Silva nasceu na 
capital pernambucana, mas foi na Paraíba 
onde começou a sua carreira de atacante 
e goleador. Izaías,  “o Profeta”, como ficou 
conhecido foi um jogador de muita raça e 
disposição e que se posicionava na hora e 
local certos, o que resultava em gols.

Ele surgiu jogando no Santa Cruz da 
cidade de Santa Rita, com vinte e seis 
anos de idade, diferentemente dos de-
mais profissionais que iniciam a carreira 
com dezoito anos. No time tricolor cana-
vieiro, o “Profeta” foi campeão por duas 
vezes, sendo uma da Segunda e outra da 
Primeira Divisão.

Quando foi campeão e artilheiro da 
Segundona  pelo Santa Cruz, em 1994,  o 
“Profeta” marcou vinte vezes em deze-
nove jogos, talento esse  que  sempre 
despertou os grandes times do Estado e 
de fora da Paraíba.

Na Paraíba, ele conquistou a marca de 

cinco títulos estaduais, sendo quatro na 
Primeira Divisão e um na Segundona, sem-
pre sendo o artilheiro de sua equipe. Com 
a camisa do Auto Esporte, Izaíais marcou 
132 gols, sendo até o presente o maior 
artilheiro do clube do povo. Sagrou-se três 
vezes campeão no Alvirrubro e é conside-
rado um dos maiores destaques do clube 
dos motoristas.

O destino reservava ao nosso “Profe-
ta” uma caminhada de sucesso em várias 
equipes do Brasil e também do exterior. 
Izaías também jogou no Botafogo, no 
Treze de Campina Grande e no Ouro Velho, 
todos paraibanos.

Seu futebol veloz e objetivo também 
encantou as torcidas do Asa de Arapi-
raca,do ABC de Natal, do Ferroviário do 
Ceará, da Desportiva Vitória de Pernam-
buco,do Nacional de Manaus e do Santo 
André de São Paulo.

E o nosso “Profeta” também pregou 

o seu belíssimo futebol além mar, quando 
defendeu as cores do Futebol Club Felguei-
ras, time de Portugal.

Hoje, Izaías, o Profeta, reside no 
bairro do Valentina Figueiredo, onde tem 
bons amigos e ainda bate uma peladinha 
em time de veteranos. Recentemente, foi 
um dos que teve o privilégio de carregar 
por João Pessoa a Tocha Olímpica, ho-

menagem que foi bastante justa a esse 
hoje pacato funcionário público da Emlur. 
Outra boa homenagem que o craque 
recebeu, foi o lançamento de uma camisa 
comemorativa do Auto Esporte com o seu 
nome nas costas.

Parabéns, Izaías, você escreveu o seu 
nome com tintas perpétuas e douradas no 
futebol paraibano!

ìdolo por onde 
passou, o ex-joga-
dor Izaías esteve 
conduzido a Tocha 
Olímpica este ano

O Kartódromo Internacio-
nal Paladino, situado na cidade 
de Conde, Litoral Sul do Esta-
do, vai proporcionar hoje aos 
desportistas a grande final da 
primeira fase do 51o Campeona-
to Brasileiro de Kart. Cerca de 
10 mil pessoas são aguardadas 
para prestigiar o espetáculo. As 
competições iniciaram na última 
terça-feira e reuniu mais de 150 
pilotos divididos em sete catego-
rias. Todos os boxes estão cheios 
e dezenas de estruturas extras 
foram montadas no estaciona-
mento do kartódromo onde tra-
balham os mecânicos e técnicos. 

O campeonato se divide em 
duas etapas com diferentes ca-
tegorias e programação similar. 
Essa primeira semana foi dedi-
cada às categorias Mirim (6 a 8 

Brasileiro de Kart chega ao final hoje no Conde-PB
PRIMEIRA ETAPA

Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), está na sua quarta 
edição. “De 2013 pra cá, o 
Governo do Estado não dei-
xou de realizar a Copa em 
nenhum ano, mostrando 
compromisso com o futebol 
de base. Agora, será a vez da 

região de Campina Grande 
conhecer o seu campeão, e 
daqui a três semanas, a etapa 
do Litoral”, disse o coordena-
dor geral, professor Mineiro.

Para o secretário Bru-
no Roberto, titular da Sejel, 
uma grande festa está sen-

do aprontada para a deci-
são de Campina Grande. “A 
equipe do desporto físico 
está aprontando uma gran-
de festa, visando mostrar a 
organização desta Copa tão 
importante e que faz com 
que os garotos que têm até 

15 anos tenham a chance de 
aparecer no cenário, já que 
muitos olheiros de clubes 
profissionais acompanham 
as partidas”, frisou.

Etapa Litoral
Ainda no mesmo dia da 

final de Campina Grande, 
pela etapa do Litoral, que 
está na terceira fase, ape-
nas um jogo será realizado. 
O Esporte Clube Alhandra 
enfrentará o Atlético Clube 
Pessoense, em Alhandra, no 
Litoral Sul paraibano. 

FOTOS: Divylgação

A Escolinha de Hulk, uma das mais conceituadas da Região de Campina Grande, chega novamente a uma final brigando pela vaga para disputar a fase estadual

A decisão será realizada no recém-inaugurado Kartódromo Internacional Paladino

Adrizzia Silva
Especial para A União

anos), Cadete (8 a 11 anos), Jú-
nior Menor (11 e 12 anos), Júnior 
(13 a 15 anos), Sudam (15 anos 
ou mais), F4 Graduados (13 anos 
ou mais – Motores 4 tempos) e F4 
Sênior (25 anos ou mais – Moto-
res 4 tempos). 

Para todas as categorias, as 
finais começam a partir das 7h30 
com a cerimônia de abertura e, a 
premiação aos vencedores, acon-

tecerá às 14h30. Os ingressos cus-
tam R$ 10 e R$ 5 (estudante) para 
a nova arquibancada ao lado do 
parque fechado e R$ 30 e R$ 15 
para o terraço panorâmico (área 
vip com acesso ao restaurante, 
lanchonete e food trucks). 

A partir da próxima terça-
feira, até o sábado (23), acontece 
no mesmo kartódromo, a 2ª eta-
pa com as classes Novato (Pilotos 

que começam no kart com 14 
anos ou mais), Graduado (Pro-
movidos da Júnior ou Novato), 
Sênior “B” (Pilotos que começam 
no kart com 25 anos ou mais), Sê-
nior “A” (Promovidos da Sênior 
“B”), Super Sênior (Pilotos com 
40 anos ou mais) e Shifter (Karts 
com Marcha – Aberta a pilotos 
com 14 anos ou mais). Assim 
como na primeira fase, as terças 
e quartas são dedicadas a duas 
baterias de treinos oficiais.

O evento, que conta com 
participantes de todos os estados 
do País, acontece anualmente e é 
realizado pela Confederação Bra-
sileira de Automobilismo (CBA), 
por meio da Comissão Nacional 
de Kart (CNK). 

Kartódromo Paladino
A Paraíba tem a sua marca 

na história do kartismo no Brasil, 
mas estava há pelo menos oito 

anos sem uma pista para treina-
mentos e competições locais, re-
gionais e nacionais. O Circuito Pa-
ladino trouxe de volta ao Estado 
o contato direto com a velocida-
de, com aparato completo para 
eventos internacionais.

Inaugurado há cerca de 70 
dias, o Kartódromo Paladino foi 
concebido sob os mais rigorosos 
padrões de segurança e infraes-
trutura do esporte e, exatamen-
te por isso, tem sido considerado 
por muitos como o maior kartó-
dromo das Américas.

São dez hectares de área 
total, 1.280 metros de pista com 
nove metros de largura, dois ves-
tuários completos, 40 boxes, res-
taurante, salas de jogos, espaço 
kids, sala de conferência, 12.800 
metros quadrados de estaciona-
mento, quatro baterias de ba-
nheiro e 3.150 metros quadrados 
de parque fechado.



Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS 
DE COM
CPF/CNPJ....: 015811068/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.183,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041214
Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS 
DE COM
CPF/CNPJ....: 015811068/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            823,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041215
Responsavel.: LUCIANO FRANCO
CPF/CNPJ....: 396754754-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.484,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040524
Responsavel.: MANUELLE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 097182364-22
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.649,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039909
Responsavel.: MARCOS BATISTA GOMES
CPF/CNPJ....: 099578416-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.681,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039907
Responsavel.: RAIMUNDA NONATA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 475528164-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.102,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040305
Responsavel.: SOLANGE VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 065838194-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.684,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 039794
Responsavel.: SOLANGE VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 065838194-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.020,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040412
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,  16/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: CARLOS BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 007699895-94
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.735,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040700
Responsavel.: CARLOS BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 911302712-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.765,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040702
Responsavel.: EVANILTON MIGUEL LIMA
CPF/CNPJ....: 273215177-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.915,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040519
Responsavel.: FOCO CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010414278/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.287,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039625
Responsavel.: FRANCISCO ERINALDO DUARTE
CPF/CNPJ....: 018721533/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.036,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039451
Responsavel.: HUMBERTO ALMEIDA DE MEDEI-
ROS -ME
CPF/CNPJ....: 010845568/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            593,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039313
Responsavel.: JOSE ADALBERTO GONCALVES DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 205572054-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.601,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040736
Responsavel.: JOSE JERONIMO DE MELO EDUC
CPF/CNPJ....: 019457550/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            575,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041138
Responsavel.: JOSE JOAQUIM TEOFILO FILHO
CPF/CNPJ....: 978548674-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.174,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 040651

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 069/2014

EXTRATO DE 4° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais seis meses ao contrato original 069/2014 

nos termos do art. 57, § 1, 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 CONSTRUTORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA, inscrito no CNPJ 
sob nº 11.622.715/0001-00.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 25 de Maio de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente nos serviços de mão de obra para 

Construção de Muro de arrimo na Rua Equador no Bairro das Nações, Remoção e Assentamento 
de Equipamentos de Academia de Saúde nos Bairros Santa Terezinha e Conjunto Clóvis Bezerra 
e na Construção de calçadas no acesso a ponte que interliga o Conjunto João Cassimiro e o 
Bairro Santa Terezinha. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2016. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS:  – Dotação consignada no orçamento vigente 2016 
– 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. Prazo para Conclusão: Até 02 (dois) meses. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
ANTONIO MELO DUARTE - R$ 7.621,36 – Sete Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Trinta e 
Seis, assim representados: CT: 00321/2016 – R$ 3.080,00; CT: 10321/2016 – R$ 1.500,00 e CT: 
20321/2016 – R$ 3.041,36 – 22/06/2016

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILÕES

COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 01.2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILÕES, 

CNPJ 12.044.868/0001-72, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, comunica 
a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que fica 
adiado para o dia 05.08.2016, às 08h30min. JUSTIFICATIVA: Divergências de horários para rece-
bimentos e aberturas de envelopes de Documentação e propostas inicialmente informados entre 
avisos publicados e o Edital da referida Licitação. LOCAL: Prédio Sede da Prefeitura Municipal, 
localizado à Praça João Pessoa, 48 - Centro – Pilões – PB, Sala da CPL, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS de n.º 01.2016, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo 
menor preço global, destinada a contratação de empresa do ramo pertinente, devidamente cadas-
trada no ORC, para Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde – Porte I, (Programa de 
Requalificação de Unidades Básicas de Saúde), na Rua Projetada, s/n, nesta. Valor estimado da 
Obra: R$ 512.000,00 – (Quinhentos e Doze Mil Reais). Recursos: do Tesouro Federal – Ministério 
da Saúde, Portaria 1.160, de 17 de Maio de 2014, Proposta nº 12044868000114002. Fundamento 
Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações vigentes. As demais informações permanecem 
inalteradas. O Edital e seus elementos complementares continuam a disposição dos interessados. 
Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro 
mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min, dos dias úteis.

Pilões, 14 de Julho de 2016.
MARCONDES HONORATO DA SILVA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02.2016.

OBJETO: Execução de Reforma do Prédio do CAPS, instalado na ROD PB 063, saída para Ala-
goinha/PB, regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. EMPRESA 
HABILITADA POR ATENDIMENTOS ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS: SALES CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS – ME, CNPJ: 16.896.799/0001-86. EMPRESAS INABILITADAS: RETA CONSTRUTORA 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 19.744.104/0001-39 – Sub Itens: (6.6.6 / 8.2.6 / 8.2.8 / 8.2.11 / 8.2.12 
/ 8.2.13 / 8.2.13.4 e 8.2.15) e COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, 
CNPJ: 23.684.213/0001-85 - Sub Itens: (6.6.1 / 6.6.3 / 6.6.4 / 6.6.6 / 8.2.10 / 8.2.11 / 8.2.12 / 8.2.13.1 
e 8.2.15). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de quaisquer recursos com relação ao julgamento de habilitação, a sessão pública para abertura 
dos envelopes Propostas de Preços será realizada no dia 28/07/2016, às 10h30min, no local da 
primeira reunião. Demais informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço anteriormente informado, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis.  PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:

Mulungu/PB, 15 de Julho de 2016.
ADAILTON JULIÃO DA CUNHA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Comissão Especial do Processo Seletivo

EDITAL n.º. 001/2016
AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

(Processo Administrativo CEPS n.º. 004/2016)
 A Prefeitura de São João do Tigre (PB), por meio de sua Comissão Especial do Processo Se-

letivo Simplificado, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação 
de pessoal, por tempo determinado, em regime especial de Direito Administrativo, consoante às 
normas contidas em Edital, considerando tratar-se de funções relacionadas a serviços essenciais, 
para as seguintes funções: - 02 (duas) vagas para médico, com jornada semanal de 40h (quarenta 
horas); - 01 (uma) vaga para odontólogo, com jornada semanal de 40h (quarenta) horas; uma vaga 
para enfermeiro, com jornada de 40h (quarenta); e - 01 (uma) vaga para assistente social, com 
jornada semanal de 30h (trinta). O candidato deverá efetuar a inscrição comparecendo no período 
de 18 a 22 de julho de 2016, das 08h:00min às 13h:00min, na Prefeitura Municipal de São João do 
Tigre (PB), localizada na Rua Pedro Feitosa, n.º. 06, Centro de São João do Tigre (PB). São João 
do Tigre (PB), em 14 de Julho do ano de 2016.

CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS
Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Capitão 
Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 11:30 horas do dia 29 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de botijão de gás GLP 
e recargas de gás GLP e água mineral (20lt) para atender as diversas secretarias do Município de 
Cacimba de Areia - PB e Fundo Municipal de Assistência Social.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 14 de Julho de 2016
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016

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 14:00 horas do dia 29 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de computa-
dores, notebooks, periféricos, impressoras, toners, cartuchos e fitas de impressoras para as diversas 
secretarias do Município de Cacimba de Areia/PB e para o Fundo Municipal de Assistência Social. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 14 de Julho de 2016
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERALPARA 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBA´TI, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 14 de Julho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA 

AVISO DE CHAMAMENTO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016

A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia/PB – End.: Rua Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 – Centro 
- Cacimba de Areia - PB, CNPJ nº 08.874.984/0001-41, Convoca as empresas GRÁFICA PALMEIRA 
LTDA ME - RUA SOROCABA, 25-A - CORDEIRO - RECIFE - PE, CNPJ nº 01.222.778/0001-08 e 
PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA ME - RUA CLARICE LISPECTOR, 95 - TORROES - RECIFE 
- PE, CNPJ nº 01.496.690/0001-84, as quais tiveram suas propostas homologadas e vencedoras, 
para Contratação de empresa para os serviços gráficos para todas as secretarias e programas do 
município de Cacimba de Areia/PB e Fundo Municipal de Assistência Social para na condição de 
futura contratada que terá um prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data desta 
convocação para assinar o Contrato, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei 
federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação.

Diante do exposto, os representantes legais ou procuradores legalmente constituídos pelas 
empresas, deverão comparecer munidos de documentos comprobatórios, junto ao Departamento 
de Licitações desta Prefeitura, situada à Rua Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 – Centro - Cacimba de 
Areia - PB, para assinar o referido contrato.

Cacimba de Areia/PB, 14 de Julho de 2016.
ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA 

AVISO DE CHAMAMENTO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016

 A Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia/PB – End.: Rua Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 – Cen-
tro - Cacimba de Areia - PB, CNPJ nº 08.874.984/0001-41, Convoca a empresa GRÁFICA PALMEIRA 
LTDA ME - RUA SOROCABA, 25-A - CORDEIRO - RECIFE - PE, CNPJ nº 01.222.778/0001-08, a 
qual teve sua proposta homologada vencedora, para Contratação de empresa para prestação de 
serviços gráficos destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município de Cacimba de Areia-PB 
para na condição de futura contratada que terá um prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data desta convocação para assinar o Contrato, nos termos e condições preconizadas 
pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação.

Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, 
deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios, junto ao Departamento de Licitações 
desta Prefeitura, situada à Rua Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 – Centro - Cacimba de Areia - PB, 
para assinar o referido contrato.

Cacimba de Areia/PB, 14 de Julho de 2016.
ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA

Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE ADIAMENTO

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

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

João Pessoa, 13 de julho de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preçosnº 00029/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: AQ CONSTRUTORA LTDA ME.
OBJETO: Execução dos serviços com a continuação da construção de um campo de futebol, 

neste município de Aguiar, atendendo ao Contrato de Repasse nº 0387534-27/2012. 
VALOR GLOBAL R$: 314.987,52 (trezentos e catorze mil, novecentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos).
PRAZO: Da assinatura do contrato até o dia 31.12.2016.

Aguiar - PB, 15 de Julho de 2016
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO - Prefeito

MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO DE Nº 0115/2015. PARTES: STTP / SI-

GABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL:  “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS 
AUTOMOTORES DA FROTA DA STTP”. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2154/ ELE-
MENTOS DE DESPESA: 33339.39 / 3390.30 / FONTE DE RECURSOS: 000 OBJETO DO ADITIVO: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE 16/07/2016 ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO ART 57, CAPUT, § 1º 
E § 2º, DA LEI 8666/93, PREGÃO PRESENCIAL 0015/2015, SIGNATÁRIOS: FELIX ARAUJO NETO 
E WELSON BARROS VASCONCELOS. DATA DA ASSINARTURA: 14/072016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00005/2016.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para concluir a 

construção da Creche-Escolar/Pró-Infância tipo B, deste município.
ABERTURA: 15/07/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 15/07/2016.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

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 00031/2016 com o seu objeto Contratação de empresa 
para a locação de sinal de internet via rádio, como também, com a manutenção de rede e equipa-
mentos, com a distribuição em diversas secretarias, conforme edital. Com o licitante classificado 
em todas as fases deste certame, a empresa: ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA - ME, CNPJ 
Nº 17.625.463/0001-41, vencedora com o valor mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais) e valor global R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ibiara - PB, 15 de julho de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 012/2016

PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, para 

eventual fornecimento de mobília e equipamentos, destinados a USF Centro I e USF Cupissura I, 
Caaporã-PB. Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação, na 
Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Propostas e 
Documentação: no endereço acima, no dia 02 de agosto de 2016 até às 08:30 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 15 de julho de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 013/2016

PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, 

para eventual fornecimento de veículos tipo populares e utilitário, destinados a USF Centro I, USF 
Cupissura I e Secretaria de Trabalho e Ação Social, Caaporã-PB. Edital e Informações: poderão ser 
obtidos na Comissão Permanente de Licitação, na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Propostas e Documentação: no endereço acima, no dia 02 
de agosto de 2016 até às 08:30 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 15 de julho de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para concluir a construção da 
Creche-Escolar/Pró-Infância tipo B, deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Itapororoca - PB, 15 de Julho de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

 
  TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016 

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços gráficos para todas as secretarias e progra-
mas do município de Cacimba de Areia/PB e Fundo Municipal de Assistência Social. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria, 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 00044/2016, que objetiva: 

Contratação de empresa para os serviços gráficos para todas as secretarias e programas do mu-
nicípio de Cacimba de Areia/PB e Fundo Municipal de Assistência Social; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

 - GRÁFICA PALMEIRA LTDA ME.
CNPJ Nº. 01.222.778/0001-08.
END.: RUA SOROCABA, 25-A - CORDEIRO - RECIFE - PE
Valor: R$ 39.720,00.
- PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA ME.
CNPJ Nº. 01.496.690/0001-84.
END.: RUA CLARICE LISPECTOR, 95 - TORROES - RECIFE - PE
Valor: R$ 39.185,00.

Cacimba de Areia - PB, 13 de Julho de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

  TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos destinado ao Fundo 

Municipal de Saúde do município de Cacimba de Areia-PB.  
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 003, de 15/01/2014, 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 00045/2016, que objetiva: 

Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde do município de Cacimba de Areia-PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- GRÁFICA PALMEIRA LTDA ME.
CNPJ Nº. 01.222.778/0001-08.
END.: RUA SOROCABA, 25-A - CORDEIRO - RECIFE - PE
Valor: R$ 215.820,00. 

Cacimba de Areia - PB, 13 de Julho de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2016
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que foi declarado vencedor e adjudicado na 

citada licitação, cujo objeto é a Aquisição de até 30 (trinta) Servidores do tipo Torre, com garantia 
on-site de 60 (sessenta) meses, para algumas das unidades do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
através do Sistema de Registro de Preços, conforme as especificações constantes do ANEXO I 
do edital, as empresas: DECISION SERV DE TEC DE INFORMAÇÃO LTDA, com o valor de R$ 
429.999,92(Quatrocentos e vinte e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois 
centavos), para o Lote 01, e PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA com o valor de R$ 45.350,00( 
quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais) para o lote 02.

João Pessoa, 15 de julho de 2016.
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS

Pregoeiro TJ-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MARCENARIA E MANUTENÇÃO CORRETICA E PREVENTIVA EM MOBILIARIO DE ESCRI-
TORIO PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATÍ.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 14 de Julho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELETRICO, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 14 de Julho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 15 de Julho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Julho de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DO TIPO INJETAVEIS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 15 de Julho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Julho de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA A FARMACIA BÁSICA, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 15 de Julho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 16:00 horas do dia 27 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSO-
RIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 14 de Julho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviços de Prospecção 
geológica e geofísica usando o método de eletrorresistividade, com seções bidimensionais arranjo 
dipolo-dipolo para marcação de poços tubulares para água subterrânea nas comunidades rurais 
município de Cubati-Pb.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 14 de Julho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
3° CHAMADA

MOTIVO: DESERTO
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 10:30 horas do dia 29 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de molas, 
braçadeiras, para os veículos do município de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no 
horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 14 de Julho de 2016
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR - Pregoeiro Oficial

ESTADO  DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
AVISO REVOGAÇÃO – LOTE II

CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº. 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG
Processo nº 2.08.022//2015/CSL/SECOB/PMCG; Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote.
OBJETO do lote II: locação de software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de 

serviços de manutenção do sistema de iluminação pública do município conforme especificado, 
bem como o levantamento em campo dos ativos de iluminação pública.

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Obras, torna público aos 
interessados a Revogação referente ao lote 02 da licitação em epígrafe, com base no art. 49 da Lei nº 
8.666/1993. A partir desta data, os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, 
conforme art. 109 §5º da Lei nº 8.666/1993.

Campina Grande, 14 de julho de 2016.
Pollyanna Loreto Meira

Comissão de Licitação / SECOB
                  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº  02 DO CONTRATO 104/2014/STTP PARTES: STTP/ 

ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS-ME. OBJETO CONTRATUAL:  LOCAÇÃO DE RÁDIOS 
PORTÁTEIS PARA AUXILIAR DIARIAMENTE NOS TRABALHOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO, 
NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
INICIALMENTE PACTUADO,  OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DE VALOR E PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1029.2153 / 
FONTE DE RECURSOS: 000/ ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.39 VALOR: O VALOR MENSAL 
ORIGINAL DO CONTRATO FOI ALTERADO DE R$ R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS RE-
AIS), PARA R$ 5.610,00(CINCO MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS) COM UM DECRESCIMO DE 
15%.  PRAZO: ATÉ 31/12/2016. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  ARTs. 57, II, E 65, II, § 1º, DA LEI 
Nº 8.666/93 E PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 014/2014/STTP. SIGNATÁRIOS: FELIX ARAUJO 
NETO E ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº 00016/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  Construtora Soares Ltda.
OBJETO: Execução dos serviços com a construção de pavimentação em paralelepípedo em 

diversas ruas, no município de Aguiar, atendendo ao Contrato de Repasse nº 1022694-24/2015.  
VALOR GLOBAL R$: 291.767,09 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e sete 

reais e nove centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 15 de Julho de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº 00017/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI ME.
OBJETO: Execução dos serviços com a reforma e ampliação da escola M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA 

CABRAL DE SOUSA, localizada na Rua Severino Amâncio, s/nº, no município de Aguiar, atendendo 
ao Convênio nº 455/2015. 

VALOR GLOBAL R$: 358.546,48 (trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis 
reais e quarenta e oito centavos)

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 15 de Julho de 2016

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

25A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contração de empresa especializada nos serviços de distribuição de combustível 

e derivados de forma fracionada. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cruz do Espírito Santo: FPM, ICMS, Programa do 
Governo Federal: PNATE- Programa Nacional do Transporte Escolar e Transporte Escolar Estadu-
al; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cruz do Espírito Santo e CT Nº 00002/2016 - 02.03.16 - Comercial de Combustíveis 
Santa Rita Ltda - ME - R$ 1.361.410,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de veículos, de acordo com a 

necessidade desta municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios, FPM, ICMS, Programas do Governo Federal: PNATE - Programa 

Nacional do Transporte Escolar e Transporte Escolar Estadual; VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e 
CT Nº 00003/2016 - 29.02.16 - O& L VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - R$ 860.860,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Fardamentos para atender os programas da ação social, da secretária 

de educação e fardamento escolar. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios;VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016;PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00004/2016 - 02.03.16 
- WILLAMS MEDEIROS JUNIOR - ME - R$ 7.380,20; CT Nº 00005/2016 - 02.03.16 - DISTRIBUI-
DORA MAC BRAZ - R$ 53.872,50; CT Nº 00006/2016 - 02.03.16 - R.L COMERCIO VAREJISTA 
DE MULTI UTILIDADES - R$ 15.694,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcelada de materiais de construção para atender de forma fracionada esta 

municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016. DOTAÇÃO: Programas 
do Governo Federal, Transferências da Saúde e Promoção Social, Transferências dos Fundos de: 
Saúde e Promoção Social e Recursos Próprios; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e:

CT Nº 00021/2016 - 01.03.16 - Jesiel Marques dos Santos - ME - R$ 683.210,85

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Medicamentos da farmácia básica para atender de forma fracionada 

e de acordo com as necessidades. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município, Farmácia Básica, FPM, ICMS; VIGÊNCIA: até 

o final do exercício financeiro de 2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz 
do Espírito Santo e: CT Nº 00018/2016 - 07.04.16 - Lagean Comércio e Representação Ltda - R$ 
84.998,00; CT Nº 00019/2016 - 07.04.16 - Suframed Comércio de Materiais Médicos Hospitalares 
LTDA - R$ 119.518,00; CT Nº 00020/2016 - 07.04.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE 
LTDA - R$ 116.890,00

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para captação de recursos, elaboração de 
planos de trabalho e SICONV. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016; PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00017/2016 - 29.03.16 - MACIANA 
DE AZEVEDO OLIVEIRA - R$ 13.500,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Material Médico, Odontológico, Equipamento Hospitalar e diversos para 

atender as demandas desse município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016; PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00021/2016 - 25.04.16 
- Suframed Comércio de Materiais Médicos Hospitalares LTDA - R$ 64.018,20; CT Nº 00022/2016 
- 25.04.16 - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI - EPP - R$ 31.712,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Água Mineral e Gás de cozinha, para atender as demadas desta edilidade.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 

município; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016; PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00026/2016 - 06.06.16 - TIBIRI GÁS 
LTDA - R$ 60.300,00. 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de expediente e escolar para atender as demandas operacionais 

deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016. DOTAÇÃO: Progra-
mas do Governo Federal, Transferências e programas da Educação,Transferências da Saúde e 
Promoção Social, Transferências dos Fundos de: Saúde e Promoção Social e Recursos Próprios 
do Município. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016; PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00024/2016 - 06.06.16 - LUIS HUMBERTO 
UCHOA TROCOLI JUNIOR - ME - R$ 289.165,60.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de carnes, ovos de galinha e frios diversos, destinados a ma-

nutenção das diversas secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00013/2016. DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Promoção 
Social, Transferências dos Fundos de: Saúde e Promoção Social e Recursos Próprios do Municí-
pio; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00025/2016 - 06.06.16 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC 
LTDA - R$ 272.823,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de arroz parbolizado e peixe tipo corvina para distribuição gratuita as famí-

lias carentes deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 

de 2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 
00023/2016 - 23.03.16 - COMERCIAL ITAMBÉM LTDA - R$ 84.350,00

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos Serviços de Assessoria Jurídica, destinado a Secretaria de Plane-
jamento e Administração do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cruz do Espírito Santo, FPM, ICMS; 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00001/2016 - 10.02.16 - NEWTON NOBEL SOBREIRA 
VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 38.500,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação dos serviços de animação alusivos aos festejos de Emancipação Política 

que ocorrerão em área pública - sede do Município no dia 05 de Março de 2016 com a Banda: 
Forró Bakana.FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Cruz do Espírito Santo: VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e:

CT Nº 00010/2016 - 02.03.16 - Forró Bakana Produções e Eventos LTDA-ME - R$ 20.000,00
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação dos serviços de animação alusivos aos festejos de Emancipação Política 

que ocorrerão em área pública - sede do FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e:

CT Nº 00012/2016 - 02.03.16 - ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - R$ 25.000,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação dos serviços de animação alusivos aos festejos de Emancipação Política 

que ocorrerão em área pública - sede do Município no dia 06 de Março de 2016 com a Banda: Ga-
tinha Manhosa. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016; PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00013/2016 - 02.03.16 
- GM7 Eventos e Produções Ltda - R$ 25.000,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Livros didáticos para estudo da história e cultura afro-brasileira e indí-

gena na educação básica. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 

de 2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 
00015/2016 - 09.03.16 - ABC CULTURAL EDITORA LTDA - R$ 12.987,00;

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Escritório Jurídico especializado em consultoria e auditoria tributária 

para assessoramento ao departamento de tributos, visando levantar tributos junto as instituições 
financeiras localizadas nesse Município, sob a forma de “AD EXITUM”.FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cruz 
do Espírito Santo: 33.90.35.00; VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00016/2016 
- 22.04.16 - GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preço referente a Aquisição de material medico hospitalar..
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro 

de Preços nº 0001/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
00009/2015, realizado pelo Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Cruz do Espírito Santo: FPM, ICM, FUS- 33.90.30; 33.90.39; VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00008/2016 - 16.03.16 - ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - R$ 413.034,82; CT Nº 00009/2016 - 16.03.16 - DISK DRAGO 
COMÉRCIO LTDA - ME - R$ 213.012,20; 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Adesão a ata de registro de preço, referente ao processo administrativo nº082/2015 

- Pregão Presencial nº 062/2015. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº 
AD00002/2016 - Ata de Registro de Preços nº 00027/2015, decorrente do processo licitatório mo-
dalidade Pregão Presencial nº 00062/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Cuité.

DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Promoção Social, 
Transferências dos Fundos de: Saúde e Promoção Social e Recursos Próprios - 33.90.30; VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2016; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cruz do Espírito Santo e: CT Nº 00014/2016 - 22.03.16 - Santa Maria Comercio de Alimentos 
Ltda - R$ 438.602,20

GABINETE DO PREFEITO 
Cacimba de Areia - PB, 13 de Julho de 2016.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00044/2016, que ob-

jetiva: Contratação de empresa para os serviços gráficos para todas as secretarias e programas do 
município de Cacimba de Areia/PB e Fundo Municipal de Assistência Social; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 

- GRÁFICA PALMEIRA LTDA ME.
CNPJ Nº. 01.222.778/0001-08.
END.: RUA SOROCABA, 25-A - CORDEIRO - RECIFE - PE
Valor: R$ 39.720,00.
- PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA ME.
CNPJ Nº. 01.496.690/0001-84.
END.: RUA CLARICE LISPECTOR, 95 - TORROES - RECIFE - PE
Valor: R$ 39.185,00.
Publique-se e cumpra-se.

ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA
Prefeito

GABINETE DO PREFEITO
 Cacimba de Areia - PB, 13 de Julho de 2016.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00045/2016, que ob-

jetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos destinado ao Fundo Municipal 
de Saúde do município de Cacimba de Areia-PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: 

- GRÁFICA PALMEIRA LTDA ME.
CNPJ Nº. 01.222.778/0001-08.
END.: RUA SOROCABA, 25-A - CORDEIRO - RECIFE - PE
Valor: R$ 215.820,00.
Publique-se e cumpra-se.
ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA
Prefeito

A ARTNESS DECORAÇOES LTDA, CNPJ: 04.753.909/0002-52 torna publico que recebeu da 
SEMAPA – Secratria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental Nº 
205/2016 para DEPOSITO FECHADO situado na Rua Santo Antonio, 206, Resnascer, cabedelo-PB 
conforme processo Nº 2016.00836.

A CONCEITO INTERIORES LTDA-ME, CNPJ: 11.011.546/0002-45 torna publico que recebeu da 
SEMAPA – Secratria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental Nº 
0213/2016 para DEPOSITO FECHADO situado na Rua Santo Antonio, 206, Resnascer, cabedelo-
-PB conforme processo Nº 2016.00807.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 11/2016, que objetiva: Aquisições de Equipamentos 
e Materiais Permanentes destinados ao Fundo Municipal de Saúde. HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 21.799,00; 
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP - R$ 27.440,00; DENTALMED COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA - R$ 41.400,00; EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 142.123,00; 
EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - R$ 62.422,00; GERALDO VIDAL DA 
NOBREGA - ME - R$ 3.363,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS 
EIRELI - EP - R$ 26.162,00. PROPOSTA Nº 12044.868000/1140-03 - (Ministério da Saúde). Ficam 
as empresas vencedoras convocadas para assinaturas dos instrumentos contratuais.

Pilões - PB, 14 de Julho de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 12/2016, que objetiva: Aquisições de Equipamentos e 
Materiais Permanentes destinados ao Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 19.453,00; 
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - R$ 6.648,00; BETANIAMED 
COMERCIAL EIRELI - EPP - R$ 18.150,00; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA - R$ 18.044,00; EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 31.239,00; EQUIPACO MOVEIS 
E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - R$ 22.200,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - 
R$ 3.363,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EP - R$ 
8.645,00. PROPOSTA Nº 12044.868000/1140-01 - (Ministério da Saúde). Ficam as empresas 
vencedoras convocadas para assinaturas dos instrumentos contratuais.

Pilões - PB, 14 de Julho de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO N º. 00008/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Manaíra, Estado da Paraíba, torna público 
para conhecimento dos interessados que a sessão de abertura do envelope contendo a Proposta 
de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 20 de julho de 2016 às 
13h00 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra 
- PB. Publique-se e registre-se.

Manaíra/PB, 15 de julho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO N º. 00009/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Manaíra, Estado da Paraíba, torna público 
para conhecimento dos interessados que a sessão de abertura do envelope contendo a Proposta 
de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 20 de julho de 2016 às 
14h00 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra 
- PB. Publique-se e registre-se.

Manaíra/PB, 15 de julho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO N º. 00010/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Manaíra, Estado da Paraíba, torna público 
para conhecimento dos interessados que a sessão de abertura do envelope contendo a Proposta 
de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 20 de julho de 2016 às 
15h00 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra 
- PB. Publique-se e registre-se.

Manaíra/PB, 15 de julho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO N º. 00011/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Manaíra, Estado da Paraíba, torna público 
para conhecimento dos interessados que a sessão de abertura do envelope contendo a Proposta 
de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 20 de julho de 2016 às 
16h00 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra 
- PB. Publique-se e registre-se.

Manaíra/PB, 15 de julho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 28 de 
Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR  E LABORATORIAIS 
PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 15 de Julho de 2016
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33001/2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.750/2016, datada de 04 de julho de 2016, torna público que fará realizar 
a licitação na modalidade Concorrência Nº 33001/2016, em regime de execução de empreitada 
por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprio e 
de Convênio, a ser realizada no dia 22/08/2016, às 09:00 horas, tendo como objeto a contratação 
de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  A REQUALIFICAÇÃO DA AV. JOSÉ 
AMÉRICO DE ALMEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. A cópia do Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio 
Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h, 
podendo ser adquirida mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará 
disponível no sítio da PMJP no endereço:  http://www.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Qualquer 
informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 15 de julho de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000033/2016
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 000033/2016, do tipo menor preço por item, ob-
jetivando a aquisição de uma motocicleta 0km, cuja abertura será no dia 29.07.2016, 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, 15 de julho de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

No Aviso de sob o título: “AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016”, publi-
cado no Diário Oficial do Estado nº 16.163, página 46, de 12/07/2016; Jornal A União Ano CXXII, 
Número 140, página 27, de 12/07/2016. Onde se ler: “PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016”, deve 
se ler “PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016”. 

Bayeux-PB, 15 de julho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.054/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.054/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E  A UNIÃO  SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA. OBJE-
TO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E NO JORNAL A 
UNIÃO. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 
2.05.004/2016/CSL/SEMAS/PMCG, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA E LEI COMPLEMENTAR Nº123, 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1021.2214 ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.39 FONTE DE RECURSOS: 000. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ALBIEGE LEA 
ARAUJO FERNANDES, VALOR GLOBAL: R$ 89.800,00 ( OITENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS  
REAIS ). DATA DE ASSINATURA: 04/07/2016.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – SEPLAN/PMJP

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 33010/2015-SEPLAN
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO pela Prefeitura Municipal de João 

Pessoa como contratante, e a PLURAL CONSULTORIA LTDA, como contratada.
OBJETO: “REALIZAÇÃO DA PESQUISA PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEIS NA 

REGIÃO DO PORTO DO CAPIM E TAMBIÁ, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB”.
LICITAÇÃO: Tomada de Preço Nº 33005/2015.
ALTERAÇÃO DE PRAZO: Prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias corridos, perfazendo 

um total de 135 (cento e trinta e cinco) dias corridos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 15 de julho de 2016.

João Pessoa, 15 de julho de 2016.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda

Secretária Municipal de Planejamento - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na Semana Pedagógica para os 
professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Condado, conforme Termo 
de Referência do edital. Data e Local: 27 de Julho de 2016 às 08:00 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Julho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00030/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de combustíveis destinados ao 
abastecimento de veículos que circulam a localidade de João Pessoa ou BR 230 até aproximada-
mente Km 100. Data e Local: 27 de Julho de 2016 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Julho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00031/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de exames laboratoriais para 
atender as atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 27 de Julho de 2016 às 
09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Julho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00032/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de consultas, exames e procedi-
mentos médicos especializados, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município 
de Condado. Data e Local: 27 de Julho de 2016 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Julho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00033/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de tintas em geral e acessórios, com forne-
cimento parcelado, para manutenção de bens imóveis do município de Condado. Data e Local: 
27 de Julho de 2016 às 11:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 
- Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Julho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00034/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para locação de estrutura para realização dos eventos do 
município de Condado, conforme Termo de Referência do edital. Data e Local: 28 de Julho de 2016 
às 08:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Julho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00035/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha 
de fabricação, com fornecimento parcelado, destinados a manutenção dos veículos pertencentes 
a Prefeitura Municipal. Data e Local: 28 de Julho de 2016 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Julho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00036/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais didáticos, expediente e artesa-
nato (artísticos), com fornecimento parcelado, destinados a manutenção de diversas secretarias 
do município de Condado. Data e Local: 28 de Julho de 2016 às 10:00 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Julho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - R$ 349.500,00.

Remigio - PB, 04 de Julho de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-GABI-

NETE DO PREFEITO 02010.04.122.1001.2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 
02.040-SECRETARIA DE FINANCAS 02040.04.122.1006.2012 - MANUT. DAS ATIVIDADES 
DE CONTABILIDADE E FINANCAS 02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 
02050.12.361.1007.2016 - MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA 02.080-SECRETA-
RIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA 02080.15.122.1010.2052 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.
DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA 02080.15.452.2017.2055 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2067 - MA-
NUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02.120 - SECRETARIA DE OBRAS 
E URBANISMO 02120.15.122.2027.2087 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PÉSSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSOS: 
000 - RECURSOS ORDINARIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 002 - RECEITA 
DE IMPOSTOS - SAUDE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00124/2016 - 04.07.16 - BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - R$ 349.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2016, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; RATIFICO o correspondente procedimento em favor 
de: CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - R$ 193.305,05.

Remigio - PB, 20 de Junho de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00001/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00015/2016, 
realizado pelo PREFEITURA DE JURIPIRANGA.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.030-SE-
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.1003.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.2003.2020 
- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.080-SECRETARIA DE INFRA ESTRU-
TURA E ECONOMIA 02080.15.122.1010.2052 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DEINF.ESTRUTURA E 
ECONOMIA 02080.15.451.2015.2054 - MANUT. DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
3390.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINA-
RIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 015 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 
017 - CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00123/2016 - 20.06.16 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - R$ 

193.305,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
 TRERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 015/2016

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais; Resolve: Homologar o resultado 
da apuração da Inexigibilidade Nº 015/2016. Objeto: Prestar serviço na realização de 01(um) show 
da atração artística “FABIO DINIZ”, no dia 15/07/2016, com duração mínima de 01h:40mn (uma 
horas e quarenta minutos), em via publica, dentro da programação do João Pedro Fora de época 
do município de Desterro/PB, para contratação direta de: Fabio Romero Diniz Santana, CPF Nº 
037.971.254-70, com o valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pela apresentação, no dia 
15/07/2016. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 11 de julho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

  
  TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 015/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Desterro/PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. Nº 040/2016, Inexigibilidade Nº 015/2016, para 
a contratação direta de: Fabio Romero Diniz Santana, CPF Nº 037.971.254-70, com o valor total de 
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pela apresentação, no dia 15/07/2016. Direito a: Prestar serviço 
na realização de 01(um) show da atração artística “FABIO DINIZ”, no dia 15/07/2016, com duração 
mínima de 01h:40mn (uma horas e quarenta minutos), em via publica, dentro da programação do 
João Pedro Fora de época do município de Desterro/PB. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 11 de julho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 063/2016

Inexigibilidade Nº 015/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratado: Fabio Romero 
Diniz Santana, CPF Nº 037.971.254-70. Objeto: Prestar serviço na realização de 01(um) show da 
atração artística “FABIO DINIZ”, no dia 15/07/2016, com duração mínima de 01h:40mn (uma horas 
e quarenta minutos), em via publica, dentro da programação do João Pedro Fora de época do mu-
nicípio de Desterro/PB. Valor contratado: R$ 14.000,00. Fonte de recurso: Próprios. Vigência: Até 
31/12/2016. Dotação: QDD/2016. Data do contrato: 13/07/2016. Partes ass.: Rosângela de Fátima 
Leite (Prefeita) e Fabio Romero Diniz Santana (Pelo Contratado).

Desterro/PB, 13 de julho de 2016
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas para 
o fornecimento de postes de concreto, no sistema menor preço por item, destinados ao atendimento 
das demandas da rede de iluminação pública deste município. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. 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: (083) 32941112.

Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 15 de Julho de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contração de empresas para 
a prestação de serviços de troca ou instalação de postes de concreto, no sistema menor preço 
por item, destinado ao atendimento das demandas da rede de iluminação pública deste município. 
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: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 
15 de Julho de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 16 de julho de 2016Publicidade
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                                                             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

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

Modalidade Data Hora Objeto

CONVITE Nº 02/2016
Registro CGE Nº 16-00554-5

26/07/16 10:00

Obras de recuperação da obra d`arte especial km 4 da PB-238,
trecho: Entroncamento da PB-262 / Desterro com 5 m de 
extensão.
Valor Total estimado: R$ 113.179,76
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, 15 de julho de 2016.

Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EMEPA-PB
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 003/2016

Registro CGE Nº 16-60009-6, de 13/07/2016 – Proc. Nº 862/2016.
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na Ro-

dovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ nº 
09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n 16.078.084-5, Empresa vinculada à Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, TORNA AO CONHECIMENTO PÚBLICO, 
através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL, que realizará Leilão Público nº 
003/2016, objetivando a alienação de 109 (cento e nove) animais, distribuídos em 11 (onze) lotes, 
dentre caprinos e ovinos-(Descarte Seletiva), das raças: Savana, Anglo Nubiana, ½ D x ½ SI, Santa 
Inês, Dorper, Boer, ½ Dorper, Alpina, Mestiço, 7/8 DORPER, avaliados em R$ 16.868,75 (dezesseis 
mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), relacionados individualmente 
e por lotes no Anexo I  do Edital. O presente Leilão Público será regido com base na Lei Federal 
nº 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores e pelas Leis Estaduais n° 8.213/91; 9.697/2012, de 
04.05.2012 e a de n° 9.821/2012, de 06.07.2012, sendo declarado arrematante comprador, aquele 
que ofertar maior lance para o lote que estiver sendo leiloado.

LOCAL, DATA e HORÁRIO: a ser realizado no dia 06 de agosto de 2016 às 10 horas, na Estação 
Experimental Pendência, localizada na zona rural, município de Soledade, PB.

 FORMA DE PAGAMENTO: Para a hipótese de pagamento “a prazo”, deverão ser obedecidos 
os seguintes critérios: O valor do(s) animal(is) arrematado(s) poderá(ão) ser dividido em 02 (duas) 
parcelas iguais, assim distribuídas: 1ª (primeira) parcela a ser paga pelo comprador no ato do 
arremate e a 2ª (segunda) parcela, com  vencimento,  para o dia 05/09/2016.

MAIORES INFORMAÇÕES: site: www.gestaounificada.pb.gov.br  pelos fones: (83) 3218-8100 
(Ramal-244) - 3198-0650 - 3278-1160  - 3278-1060 - 99988-0015 - 99996-1447 -  99115.8127 
-  98822-3603. ou pelo e-mail:gabin@gestaounificada.pb.gov.br  

João Pessoa-PB, 15 de julho de 2016.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO
Presidente da CPL/EMEPA-PB 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 020/2016, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 12 de Julho de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 020/2016, Processo nº 2016.06.028, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: SOLANGE BELTRÃO DE 
ARAÚJO ALBUQUERQUE – ME- CNPJ 01.622.509/0001-39 com o valor total de R$ 21.000,00 
(Vinte e um mil reais).

Araçagi - PB, 13 de Julho de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE – ME 

CNPJ 01.622.509/0001-39  com o valor total de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais).,pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 13 de Julho de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 021/2016, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 12 de Julho de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 021/2016, Processo nº 2016.06.029, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para  MARCELO SABINO DA SILVA CPF: 
032.104.084-83 com o  valor total de R$ 37.465,00(Trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e 
cinco reais) Ref. Item 01 UILSON JOSÉ GONÇALO CPF: 080.528.864-30 com o valor total de R$ 
14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais) Ref. ao item 02 e SEVERINA LEITE DOMINGOS  CPF 
: 237.806.734-87 com o valor total de R$ 10.320,00 (Dez mil trezentos e vinte reais) Ref. ao item 03.

Araçagi - PB, 13  de Julho de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da para   MARCELO SABINO DA SILVA CPF: 032.104.084-83 com 

o  valor total de R$ 37.465,00(Trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais) Ref. Item 
01 UILSON JOSÉ GONÇALO CPF: 080.528.864-30 com o valor total de R$ 14.400,00 (Quatorze 
mil e quatrocentos reais) Ref. ao item 02 e SEVERINA LEITE DOMINGOS  CPF : 237.806.734-87 
com o valor total de R$ 10.320,00 (Dez mil trezentos e vinte reais) Ref. ao item 03, pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 13  de Julho de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

        
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 022/2016, feito pela 

Comissão Permanente de Licitação em 12 de Julho de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 022/2016, Processo nº 2016.06.030, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a JOSÉ CLEONALDO GALDINO DOS 
SANTOS CPF: 030.255.814-41 com o valor total  R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais) 
Ref. Item 01 do Lote II .

Araçagi - PB, 13 de Julho de 2016.

WALBERTO JOSÉ DA SILVA 
PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor do ,JOSÉ CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS CPF: 030.255.814-41 

com o valor total  R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais) Ref. Item 01 do Lote II, pelas 
razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 13 de Julho de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 072 /2016 

Araçagi-PB, 14 de Julho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 020/2016

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, PRÈ-ESCOLA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROGRAMAS MUNICIPAIS 
E DEMAIS SECRETARIA DO MUNICÍPIO.

CONTRATADO: SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME 
CNPJ: 01.622.509/0001-39
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL:  R$ 18.900,00 (Dezoito mil  e novecentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.070 – Secretaria de Educação, Cultura, 

desporto e turismo; 02.050 – Secretaria de Trabalho e Ação Social; 02.080 – SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA; 02070.12.361.0251.219 – Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação 
escolar-PNAE; 02050.08.122.0052.2011 – Manutenção das atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social; 02.080.04.122.0052.2030 – Manutenção das atividades de obras e urbanismo; 
3390.30.0000 - Material de Consumo; 3390.30.9900 - Outros materiais de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO                                                         
PREFEITO/ CONTRATANTE

SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE – ME
CNPJ:01.622.509/0001-39

CONTRATADO

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  074/2016 

Araçagi-PB, 14 de Julho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 021/2016

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO 
DE ARAÇAGI.

CONTRATADO: MARCELO SABINO DA SILVA
CPF: 032.104.084-83 
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL:  o preço unitário R$127,00 (Cento e Vinte sete reais) com o  valor total de R$ 

37.465,00(Trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.070 – SEC. EDUC.CULT.DESPORTOS E 

TURISMO – 02070.12.361.0403.2022 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-
-MDE – 0270.12.361.0403.2024 – MANUT. ATIV. D/PROG. NAC. DE APOIO AO TRASNP. ESCO-
LAR– 339036.000 OUTROS SERVIÇOS.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO                                                         
PREFEITO/ CONTRATANTE

MARCELO SABINO DA SILVA
CPF: 032.104.084-83

CONTRATADO

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  075/2016 

Araçagi-PB, 14 de Julho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 021/2016

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO 
DE ARAÇAGI.

CONTRATADO: UILSON JOSÉ GONÇALO
CPF: 080.528.864-30
PRAZO: 14/07/2017
VALOR TOTAL:  valor  unitário R$1.200,00 (Um mil e duzentos reais)  com o valor total de R$ 

14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.070 – SEC. EDUC.CULT.DESPORTOS E 

TURISMO – 02070.12.361.0403.2022 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-
-MDE – 0270.12.361.0403.2024 – MANUT. ATIV. D/PROG. NAC. DE APOIO AO TRASNP. ESCO-
LAR– 339036.000 OUTROS SERVIÇOS.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO                                                         
PREFEITO/ CONTRATANTE
UILSON JOSÉ GONÇALO

CPF: 080.528.864-30
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  076/2016 

Araçagi-PB, 14 de Julho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 021/2016

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO 
DE ARAÇAGI.

CONTRATADO: SEVERINA LEITE DOMINGOS
CPF : 237.806.734-87
PRAZO: 14/07/2017
VALOR TOTAL:  valor  unitário R$ 860,00 (Oitocentos e sessenta reais) com o  valor total de R$ 

10.320,00 (Dez mil trezentos e vinte reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.070 – SEC. EDUC.CULT.DESPORTOS E 

TURISMO – 02070.12.361.0403.2022 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-
-MDE – 0270.12.361.0403.2024 – MANUT. ATIV. D/PROG. NAC. DE APOIO AO TRASNP. ESCO-
LAR– 339036.000 OUTROS SERVIÇOS.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO                                                         
PREFEITO/ CONTRATANTE

SEVERINA LEITE DOMINGOS
CPF : 237.806.734-87

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 077 /2016 

Araçagi-PB, 14 de Julho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 022/2016
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE.

CONTRATADO: JOSÉ CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS
CPF: 030.255.814-41
VALOR TOTAL:  valor  unitário R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) valor total de R$ 21.600,00 

(Vinte e um mil e seiscentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.050 – SECRETARIA DO TRABALHO E 

AÇÃO SOCIAL 02050.08.244.0125.2061 - MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES VINCULADAS AO 
IGDBF– 3390.36.9900 OUTROS SERVIÇOS -3390.39.9900 

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO                                                         
PREFEITO/ CONTRATANTE

JOSÉ CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS
CPF: 030.255.814-41

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  073/2016 

Araçagi-PB,14 de Julho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 020/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, PRÈ-ESCOLA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROGRAMAS MUNICIPAIS 
E DEMAIS SECRETARIA DO MUNICÍPIO.

CONTRATADO: SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME 
CNPJ: 01.622.509/0001-39
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL:  R$ 2.100,00 ( Dois  mil e cem reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – Fundo municipal de Saúde; 

02140.10.302.0210.2042 – Coord. E manut. Dos serv. Públicos de saúde; 3390.30.0000 - Material 
de Consumo; 3390.30.9900 - Outros materiais de consumo.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO                                                         
SEC.DE SAÚDE                                                                                                        
CONTRATANTE

SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE – ME
CNPJ:01.622.509/0001-39

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento de Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI´S para uso dos agentes de Trânsito da STTP - Superintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos, no desempenho de suas atividades, conforme especificações constantes 
no termo de referência. Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S para uso 
dos agentes de Trânsito da STTP - Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, no 
desempenho de suas atividades, conforme especificações constantes no termo de referência. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33411278.Email: sttpcampina.licita@
gmail.com.Edital: http://sttpcg.com.br/Campina Grande - PB, 14 de Julho de 2016.JOSE AFONSO 
PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
de internet via rádio para diversos pontos do Município de Água Branca/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Água Branca - PB, 15 de Julho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE nº 2.05.004/2016/SEMAS
O Titular da pasta da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Campina Grande, no uso 

das prerrogativas que lhe são conferidas pela Lei Complementar do Município nº 029/05,considerando 
o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Inexigibilidade nº 2.05.004/2016/
CPL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa 
Jurídica: A União Superintendência de Imprensa e Editora, CNPJ/MF nº. 01.518.579/0001-41, para 
“publicação de matérias no Diário Oficial do Estado e Jornal A União”,embasada no art. 25, §1º, 
da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor 
total de R$ 89.800,00 (Oitenta e novemil e oitocentos reais), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 04 122 2001 2214 (Ações Administrativas - FMAS). 
Elemento da Despesa: 33.90.39, Fonte de Recursos: 000. 

Campina Grande, 01 de Julho de 2016
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 020/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 12 de Julho de 
2016 as 9:20 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item, foi  
declarada vencedora a Empresa: SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE – ME- CNPJ 
01.622.509/0001-39,  com o valor total de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais).

Araçagi-PB,  12 de Julho de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 021/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 12 de Julho  
de 2016 as 13:15 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e 
suas alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por 
item, foram  declaradas vencedoras MARCELO SABINO DA SILVA CPF: 032.104.084-83 o preço 
unitário R$127,00 (Cento e Vinte sete reais) com o  valor total de R$ 37.465,00(Trinta e sete mil 
quatrocentos e sessenta e cinco reais) Ref. Item 01 UILSON JOSÉ GONÇALO CPF: 080.528.864-30 
o preço unitário R$1.200,00 (Um mil e duzentos reais)  com o valor total de R$ 14.400,00 (Quatorze 
mil e quatrocentos reais) Ref. ao item 02 e SEVERINA LEITE DOMINGOS  CPF : 237.806.734-87  
o preço unitário R$ 860,00 (Oitocentos e sessenta reais) com o  valor total de R$ 10.320,00 (Dez 
mil trezentos e vinte reais) Ref. ao item 03.

Araçagi-PB,  12  de Julho de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 022/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em  de Julho  
de 2016 as 15:40 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e 
suas alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por 
item, foi  declarada vencedor JOSÉ CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS CPF:030.255.814-41 
preço unitário R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) valor total de R$ 21.600,00 (Vinte e um mil 
e seiscentos reais) Ref. Item 01 do Lote II .

Araçagi-PB, 12 de Julho de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADM. Nº 2016.06.029
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE 

MUNICÍPIO 
VALOR TOTAL REGISTRADO:
LICITANTE:
VALOR TOTAL : R$
MARCELO SABINO DA SILVA CPF: 032.104.084-83 o preço unitário R$127,00 (Cento e Vinte 

sete reais) com o  valor total de R$ 37.465,00(Trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e cinco 
reais) Ref. Item 01

UILSON JOSÉ GONÇALO CPF: 080.528.864-30 o preço unitário R$1.200,00 (Um mil e duzen-
tos reais)  com o valor total de R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais) Ref. ao item 02  

SEVERINA LEITE DOMINGOS  CPF : 237.806.734-87  o preço unitário R$ 860,00 (Oitocentos e 
sessenta reais) com o  valor total de R$ 10.320,00 (Dez mil trezentos e vinte reais) Ref. ao item 03 

VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no 

Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:
Será permitida a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração 

Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de 
Araçagi e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preço.

Araçagi - PB, 14 de Julho  de  2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA- Pregoeiro

José Alexandrino Primo
PREFEITO

CONTRATANTE
MARCELO SABINO DA SILVA 

CPF: 032.104.084-83
CONTRATADO

UILSON JOSÉ GONÇALO 
CPF: 080.528.864-30

CONTRATADO
SEVERINA LEITE DOMINGOS  

CPF : 237.806.734-87
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor das empresas MANUEL ASSIS DO NASCIMENTOCPF 460.924.124-
20 no valor total de R$ 24.000,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 15 de julho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor da empresa MANUEL ASSIS DO NASCIMENTOCPF 460.924.124-20 no 
valor total de R$ 24.000,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do 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 em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 15 de julho de 2016.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor da empresa SPORT’S MAGAZINE LTDA EPP CNPJ 04.826.424/0001-
60 no valor total de R$ 103.988,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 15 de julho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa SPORT’S MAGAZINE LTDA EPP CNPJ 04.826.424/0001-60 no valor 
total de R$ 103.988,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do 
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 em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 15 de julho de 2016.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que 

adjudicou o objeto desta licitação em favor das empresas MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA 
CNPJ 13.577.092/0001-19 no valor total de R$ 73.477,95 e ALBERTO JORGE COSTA ME CNPJ 
13.864.189/0001-02 no valor total de R$ 31.197,90. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 15 de julho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 13.577.092/0001-19 no 
valor total de R$ 73.477,95 e ALBERTO JORGE COSTA ME CNPJ 13.864.189/0001-02 no valor 
total de R$ 31.197,90. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do 
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 em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 15 de julho de 2016.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa no ramo pertinente para executar serviços na Reforma e Manutenção nas 
instalações das salas de aula da E.M.E.F. José Ferreira de Melo e E.M.E.F. Pólo do Araçá; Reforma 
e Ampliação da E.M.E.F. Maria do Carmo Castro; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: N R J CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - R$ 78.800,31.

Arara - PB, 04 de Julho de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para executar serviços na Reforma e 

Manutenção nas instalações das salas de aula da E.M.E.F. José Ferreira de Melo e E.M.E.F. Pólo 
do Araçá; Reforma e Ampliação da E.M.E.F. Maria do Carmo Castro. FUNDAMENTO LEGAL: To-
mada de Preços nº 00003/2016. DOTAÇÃO: Recursos Termo de Convênio n° 400/2015, celebrado 
entre a Secretaria de Estado da Educação e esta Prefeitura: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. 
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: 
CT Nº 00058/2016 - 05.07.16 - N R J CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - R$ 78.800,31.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de tira para glicemia, medidor de glicose e lancetas, destinadas ao Hospital Municipal e aos PSF’s; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENTALMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 33.500,00.

Arara - PB, 07 de Julho de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de tira para glicemia, medidor de glicose e lancetas, destinadas 
ao Hospital Municipal e aos PSF’s. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, SUS, PAB e MAC: 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00059/2016 - 08.07.16 - DENTALMED COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÕES LTDA - R$ 33.500,00.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de peças de reposição, para atender as necessidades da Frota de Veículos Pertencentes e/ou 
Locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: O 
CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP - R$ 85.408,80; RET-IDEAL COMÉRCIO 
DE PEÇAS LTDA - ME - R$ 119.346,00.

Arara - PB, 08 de Julho de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de peças de reposição, para atender as necessidades da Frota 

de Veículos Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00024/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,PDDE,QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO, 
MDE,FUNDEB 40%,QUOTA, PETI,PRO-JOVEM,CRAS,PAB FIXO e FUS: 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00060/2016 - 11.07.16 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA 
DE PEÇAS LTDA - EPP - R$ 85.408,80; CT Nº 00061/2016 - 11.07.16 - RET-IDEAL COMÉRCIO 
DE PEÇAS LTDA - ME - R$ 119.346,00.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisição de Equi-
pamentos e Materiais Permanentes, destinados aos USF III e IV deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 
37.700,00; BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP - R$ 19.260,00; CRM COMERCIAL LTDA - 
R$ 19.429,00; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 3.185,00; EDILANE 
DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 35.391,00; EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 
LTDA - ME - R$ 14.430,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 1.232,00; INTELIGÊNCIA 
COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - R$ 3.470,00; RAFHAEL GONÇALVES 
NICÉSIO - ME - R$ 5.336,00. Ficam desde já convocados os representantes legais das empresas 
vencedoras para assinatura dos contratos objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias 
a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Arara - PB, 13 de Julho de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Aquisição de 
Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados aos USF I e II deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP 
- R$ 22.613,00; BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP - R$ 29.635,00; BS EQUIPAMENTOS 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - R$ 8.085,00; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA - R$ 5.495,00; EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 26.947,00; EQUIPAÇO 
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - R$ 20.815,00; HOSP SERVIÇOS E COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MED.LTDA - R$ 11.613,00. Ficam desde já convocados os 
representantes legais das empresas vencedoras para assinatura dos contratos objeto da presente 
licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 
15.1 do edital da presente licitação.

Arara - PB, 13 de Julho de 2016
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos Psicotrópicos, destinados a secretaria de saúde deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORT. E 
EXPORTAÇÃO DE MED. LTDA - EPP - R$ 40.792,00.

Arara - PB, 12 de Julho de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos Psicotrópicos, destinados a secretaria de 

saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, PAB FIXO e PSF: 3.3.90.30.02 - Me-
dicamentos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00062/2016 - 13.07.16 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORT. 
E EXPORTAÇÃO DE MED. LTDA - EPP - R$ 40.792,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO 

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

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 29 de Julho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada na execução 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, pintura, serviços de 
solda e revisão geral nos equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares das unidades de 
saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

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

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 11h00min do dia 29 de Julho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Medicamentos Injetáveis, 
destinados a secretaria de saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 13 de Julho de 2016
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Assunção/PB, considerando o disposto no art. 21 
da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Lei nº 11.947/2009, torna público que realizará a Chamada 
Pública Nº 001/2016, para aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores e Em-
preendedores de Base Familiar Rural Organizados em Grupo Formal destinada ao preparo das 
refeições oferecidas aos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da 
Rede Pública municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE, para o período de agosto  a 30 dezembro de 2016. O Grupo Formal deverá apresentar 
documentos de habilitação, Projeto de Venda,  até o dia 08 de agosto de 2016, às 15h:00mn. (quinze 
horas). A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala da CPL, situada na Rua Tereza 
Balduino da Nóbrega, S/N, Bairro do Centro, Cidade de Assunção/PB. telefone: (83) 3466-1079. 

Assunção/PB, 13 de julho de 2016.
Vanuza Maria de Oliveira Carvalho

Secretária de Educação

CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA, CNPJ N°41.203.514/0001-21,Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n°1583/2016 em João Pessoa, em 04 de julho de 2016 - Prazo: 365 dias, para a atividade de 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/40 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO) no LOTEAMENTO BELA 
VISTA,QD.21-LOTES 08 E 09- PRAIA DE CAMPINAS Município de CABEDELO-PB. Proces-
so:2016-003666/TEC/LI-4892

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu 
a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em 
João Pessoa, 08 de julho de 2016.  Para atividade de: LI = CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO 
PEDRA LISA = IT: 8.886.550,53 = AC: 4.929.420,00M² = NE: 100 = L/AT: SÍTIO PEDRA LISA ZONA 
RURAL, IMACULADA-PB. Processo: 2016-004424/TEC/LI-4955

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 040/2014

Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ: 77.941.490/0195-06. Fundamento Legal: Este 
Aditivo reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93. Considerando a prestação do serviço objeto da 
avença, ora aditado, fica acrescido por mais 12 (doze) meses o presente contrato, fundamentado na 
cláusula segunda do Contrato n.º 040/2014; Considerando os bons préstimos no fornecimento dos 
equipamentos pela contratada, ainda os motivos que levaram ao atraso do pagamento à Contratada, 
devido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não ter repassado os recursos 
em tempo hábil, fica justificada a prorrogação da vigência em tela. Deste modo a vigência do contrato 
após a assinatura deste Termo Aditivo passou de 23 de julho de 2014 a 23 de julho de 2015, para 
nova vigência que será de 24 de julho de 2015 a 24 de julho de 2016. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais que não foram modificadas. Data da Assinatura: 20/07/2015. Partes 
Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e Eduardo Guimaraes Moreno (Contratada).

Assunção - PB, 20 de julho de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de Móveis e Equipamentos Médicos Hospitalares para uso das diversas Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Natuba.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamen-
to legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (083) 3397-1042. Email: 
natubalicitacao@gmail.com

Edital: www.natuba.pb.gov.br
Natuba - PB, 14 de Julho de 2016

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09h00min do dia 02 de Agosto de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa do ramo 
de construção civil para executar serviços na Conclusão de uma Quadra Coberta com Vestiário, 
no âmbito do PAC 2. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 13 de Julho de 2016.
MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 36/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de empreitada para manutenção 

e conservação de bens públicos, mediante ajuste de mão de obra por tarefa para execução de 
pequenos trabalhos, sem fornecimento de materiais, compreendendo serviços de manutenção em 
redes hidráulicas e de esgotos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Trans-
portes, Obras e Serviços Urbanos do Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 28/07/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 15 de Julho de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 36/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços de especializados de ultras-

sonografia, a serem realizados na sede do Município, compreendendo consultas, exames e elabo-
ração de laudos técnicos, destinados aos pacientes do município. Data e Local, às 09:00 horas do 
dia 27/07/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São 
Francisco - PB. Portal da Transparência: http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 15 de Julho de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

LDR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SPE LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 22.991.682/0001-84. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 1675/2016 em João Pessoa, 14 de julho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Construção de um Edifício Multifamiliar com 04 pavimentos sobre pilotis com 31 Unidades Habi-
tacionais com Sistema de Esgotamento Sanitário, composto de fossa e valas de infiltração. Na(o) 
– RUA MAR AZUL S/N QD. 06 LT. 28-A – LOT. COLINAS DE PITIMBU – PRAIA BELA Município: 
PITIMBU – UF: PB. Processo: 2015-007885/TEC/LP-2623.

O SR. SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 003.598.744-87, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a LO – Licença de 
Operação Nº235/2016, para funcionamento de um Imóvel Residencial    Multifamiliar,situada à Av. 
Max Zaguel, n º 512, Lote 02 Jardim Camboinha,Cabedelo/PB.  (Conforme Resolução CONAMA 
006 de 24/01/1986)
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