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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

28o Máx.
21o  Mín.

34o  Máx.
18o Mín.

36o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,258  (compra) R$ 3,258  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,120  (compra) R$ 3,350  (venda)
EURO   R$ 3,580  (compra) R$ 3,585   (venda)

l Mantida condenação de homem por calúnia ao governador. Página 3

l Polícia prende mais dois acusados de morte de empresário. Página 6

l Cunha teria intermediado encontro de Temer com empreiteiro. Página 14

l Presidente do STF derruba decisão que bloqueava o WhatsApp. Página 17

Nublado com 
chuvas ocasionais

Projeto do Governo do Estado em parceria com a ONG Círculo do Coração levou atendimento médico especia-
lizado a gestantes e a crianças com problemas cardíacos ou com microcefalia no interior do Estado. PÁGInA 7

Caravana do Coração 
atende 1.908 pessoas

O espetáculo “Os Homens 
do Triângulo Rosa” estreia 
amanhã no Teatro Paulo Pon-
tes, em João Pessoa. PÁGInA 9

Apenas três paraibanos 
já subiram ao pódio nos Jogos 
Olímpicos. Este ano, seis atletas 
estão na disputa. PÁGInA 24

Peça revela ódio do
nazismo aos gays

Paraíba na disputa 
da medalha olímpica

Governo do Estado 
prevê a entrega da obra 
para o início do mês de 
setembro. PÁGInA 5

Duplicação da 
Avenida Cruz 
das Armas está
em fase final

FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

FOTO: Ortilo Antônio

Mobilidade urbana

Avenida ganhará duas novas 
pistas de 7 metros de largura

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

2o Caderno Rio 2016

Montagem venceu prêmios nacionais Zé Marco (E) levou a prata em 2000

baixa

baixa

03h51

16h15

2.4m

2.3m

ALTA

ALTA

22h11

10h00

0.4m

0.3m

Entidades realizaram uma manifestação contra o projeto da Prefeitura da capital para conter a erosão na barreira do 
Cabo Branco. Eles dizem que a proposta é ineficaz e pedem uma audiência pública para debater o problema. PÁGInA 6

Ativistas criticaram o valor do projeto
apresentado pela PMJP e avaliado em R$ 80 mi

FOTO: Evandro Pereira

Amigos da Barreira

Copa do Brasil

O Belo pode alcançar hoje um feito inédito na história do
clube: classificar-se para a 4a fase da Copa do Brasil. Pág 21

Ceará Botafogo-PB
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O governo interino de Michel Te-
mer não consegue livra-se da pro-
ximidade que tem com fichas-sujas. 
Pelo contrário, parece afeito a man-
tê-los sempre por perto, quando 
não dentro do próprio governo. O 
caso do deputado Marx Beltrão, do 
PMDB de Alagoas, que já foi anun-
ciado como o novo titular da pasta 
de Turismo e deverá ser nomeado 
ainda esta semana, é ilustrativo. 
Beltrão responde a processo no Su-
premo Tribunal Federal (STF) por 
falsidade ideológica. De acordo com 
a denúncia, o parlamentar e futuro 
ministro, quando prefeito do muni-
cípio de Coruripe (AL), teria apre-
sentado ao Ministério da Previdên-
cia Social comprovantes de repasse 
e recolhimento contendo informa-
ções falsas.

Na pasta do Turismo, o titular 
de plantão parece que somente pas-
sa por lá em passeio rápido, justa-
mente por que a sua idoneidade é 
posta em xeque, quando denúncias 
pululam na imprensa. Em junho, o 
também peemedebista Henrique 
Eduardo Alves pediu demissão do 
cargo após delação do ex-presiden-
te da Transpetro, Sérgio Machado, 
que o ligava a atos de corrupção. 
Posteriormente, surgiram indícios 
de que Henrique Alves teria uma 
conta na Suíça, recheada por depó-
sitos de uma empreiteira.

Transparência e idoneidade aci-
ma de qualquer suspeita não pare-
cem ser o forte do governo Temer. 
Lembremos que o senador Romero 
Jucá não chegou a esquentar mui-
to tempo a cadeira no Ministério 
do Planejamento, pasta para a qual 
havia sido escolhido pelo próprio 

presidente interino. Também pediu 
demissão após ter conversas com 
Sérgio Machado vazadas à impren-
sa. Nelas, Jucá insinuava que a Ope-
ração Lava Jato deveria ser barrada. 
Afora isso, o senador responde por 
falsidade ideológica e é acusado de 
desviar recursos federais que se-
riam destinados a obras em uma ci-
dade de seu Estado natal, Roraima.

A lista de ministros do governo 
interino relacionados a atos ilícitos 
é extensa. O ocupante da pasta de 
Transportes, Maurício Quintella, é 
acusado de desviar mais de R$ 133 
milhões da merenda escolar de Ala-
goas, à época em que foi secretário 
de Educação. Condenado pela Justiça 
desse Estado, em 2014, ele recorreu, 
e ainda responde pelas acusações. Já 
o ministro da Saúde, Ricardo Bar-
ros, é investigado pelo STF por, su-
postamente, ter cometido irregula-
ridades em licitações de publicidade 
da prefeitura de Maringá, cidade da 
qual foi prefeito. Por sua vez, Gilber-
to Kassab, da Ciência e Tecnologia, 
responde a processo de improbida-
de administrativo referente à épo-
ca em que foi prefeito de São Paulo, 
mesmo crime atribuído ao ministro 
das Relações Exteriores, José Serra, 
cujo processo foi ajuizado no Minis-
tério Público Federal.

Obviamente, a presunção de 
inocência deve ser considerada 
sempre que alguém é acusado de 
atos ilícitos. Porém, formar um mi-
nistério com titulares envolvidos 
em processos na Justiça ou investi-
gados pela Polícia Federal é, no mí-
nimo, temerário. Põe sob suspeita 
a legitimidade do governo que aí 
está posto. 

Editorial

Fichas nada exemplares
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PT APOIA PSBEm DEPuRAÇÃOPOSSIBIlIDADE zERO

SAgRES DESmEnTE vERSÃO DA PREfEITuRA

Do deputado Anísio Maia à 
coluna, referindo-se à deci-
são da Comissão Executiva 
Estadual do PT, que proibiu 
alianças da legenda com 
partidos que consideram 
“golpistas”. Na ‘lista negra’ 
dos petistas estão PP, PSDB, 
PPS, PSD, DEM e SD. “Não va-
mos perder nossa identidade 
para eleger alguns vereado-
res ou indicar alguns cargos. 
Começamos uma verdadeira 
depuração”, disse.

Apoios e alianças, o PT só 
aceitará com partidos do 
chamado ‘Campo Demo-
crático e Popular’, entre 
os quais o PC do B, o PDT 
e o PSB. Aliás, os petistas 
decidiram retirar a pré-
-candidatura no Conde, e 
anunciaram, oficialmente, 
apoio à socialista Márcia 
Lucena, em evento que teve 
a presença do governador 
Ricardo Coutinho e da de-
putada Estela Bezerra.

A deputada Camila Toscana 
(PSDB) foi taxativa ontem, 
quando indagada sobre se po-
deria existir uma composição 
do seu partido com o PMDB, 
em Guarabira: “Nenhuma pos-
sibilidade de vir acontecer”. E 
depois que o peemedebista 
Raniery Paulino conseguiu 
cooptar o vereador Inaldo 
Júnior, antes governista, à 
pré-candidatura de sua mãe, 
Fátima Paulino, isso se tornou 
impossível. 

PmDB é BEm-vInDO, mAS nEm TAnTO
Quanto ao PMDB, a direção estadual do PT até admite alianças, mas estas deverão ser analisadas 
previamente. Contudo, a Executiva Estadual proibiu “o provável apoio às candidaturas de peeme-
debistas em Alhandra, Capim, Carrapateira, Cabedelo, Lagoa Seca, Gurinhém, Livramento, Pedras 
de Fogo, Pilõezinho, São josé dos Ramos, Passagem, Sousa e Teixeira”.  

nÃO à lISTA TRíPlIcE
cOnDEnADO à PRISÃO

Estou de freio baixo

Erundina, quando prefeita de São Pau-
lo, andou cobrando um imposto - não me 
lembro qual - que mexeu com a população 
do automóvel. Não pagou mais caro (até a 
Justiça condenou-a) em razão de sua histó-
ria, da biografia que obstinadamente cons-
truiu e assentou na consciência popular. 
Hoje, aos oitenta anos, aparece na lista de 
pré-candidatos às próximas eleições.

Com vida pública que a grande im-
prensa não pode desconsiderar, vincada 
por uma coerência de princípios políticos 
e morais tão definidos quanto a sua cara, 
ainda assim vê-se mencionada pela Folha 
de S. Paulo em razão das baixas sofridas  
nos fins do seu mandato. Ela explica, agora, 
que caiu nas consultas de então por mexer 
com quem tinha automóvel. Clarividente 
para muitas coisas, ela subestimou o poder 
político do homem encarnado no automó-
vel ou vice-versa. 

Homem e automóvel tornaram-se 
uma só pessoa. Muitas vezes ou quase 
sempre o automóvel sendo mais pessoa 
do que o homem. O homem pode per-
der o lugar, pode-se a ele – o homem- 
negar espaço, tomar-lhe a vez, o que                                                                                        
não pode acontecer com o automóvel. Um 
exemplo: o homem podia muito bem tra-
balhar, atuar, exercer funções civis e públi-
cas no edifício do Ipase, rica e belamente 
construído para isso. O lugar do homem-

-funcionário, do homem público estava ali 
garantido. Mas vem um porém: na época 
em que o edifício foi construído, no come-
ço dos 1950: arquitetura e engenharia não 
tinham escolha, só tinham o homem e o 
seu conforto como prioridade. O automó-
vel era ainda artefato, um luxo, objeto de 
desejo ainda restrito, mas artefato, máqui-
na. Estava ainda longe de se confundirem, 
incorporarem-se num mesmo indivíduo 
ou numa mesma entidade, tal como o pen-
sador Amoroso Lima pressentiu temeroso, 
descrevendo-se na posse e direção do car-
ro que voltava a ser imperial na subida a 
Petrópolis. O carro como extensão física do 
homem, aumentando-lhe a força e a sensa-
ção de poder, processo que cedo se revelou 
a partir de quando começamos a metoni-
mizar pneu, óleo, freio como partes ou ór-
gãos nossos, não só da nossa propriedade 
como do nosso corpo: “Veja meus pneus, / 
Verifique meu óleo. / Estou de freio baixo”. 

O automóvel tomou, de fato, o lugar 
que o Renascimento tinha reservado ao 
homem. Na rua, na praça, na calçada, na 
nossa casa que, se não tiver garagem, vira 
ruína das Trincheiras; no planejamento, 
dentro e fora de nós, substituindo valores 
e virtudes fora de moda. 

Incorporou-se e domina. Só falta, mes-
mo, crer em Deus. Mas já anda com a Vir-
gem na capa do suporte. 

O automóvel tomou realmente o lugar que o Renascimento 
havia reservado ao homem

A emenda saiu pior que o soneto, como 
diz a máxima popular. Refiro-me à de-
claração do secretário de Saúde de João 
Pessoa, Adalberto Fulgêncio (foto), que 
negou ontem ter a Prefeitura de João 
Pessoa contratado o Laboratório de 
Patologia Clínica Walfredo Nunes de 
Brito, cujo proprietário é o diretor do 
Laboratório Central de Saúde, Frederico 
Simões Cartaxo. Documentos que cons-
tam no Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) desmentem a versão do secretá-
rio. Neles, consta que o diretor recebeu 
mais de R$ 250 mil em contratos com 
a gestão do prefeito Luciano Cartaxo. 
O deputado estadual Raoni Mendes 
(DEM) contestou a versão de Fulgêncio: 
“Não passa de mentirosa a afirmação 
de que o laboratório nunca foi con-
tratado pela atual gestão”, rechaçou, 
reafirmando que o sistema Sagres, do 
TCE, comprova “que nos anos de 2013 e 
2014, a atual gestão realizou empenho 
sem licitação para pagar o laboratório”. 
Agora, o caso está sob investigação do Ministério Público. Pela Lei das Licitações, servidor público 
não pode participar de licitações ou executar obras para a gestão da qual faz parte, uma vez que 
essa prática fere  os princípios da igualdade, competitividade e moralidade.

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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A Assincra afirma que Solon Diniz 
é “condenado pela Justiça Federal 
a dois anos e seis meses de reclu-
são, por desvio de recursos públicos 
destinados à Educação de Barra de 
Santa Rosa”, município do qual foi 
prefeito. De acordo com entendi-
mento da Justiça, ele teria envol-
vimento “em fraudes em licitações 
e desvios de verbas públicas”. A 
decisão é de primeiro grau e ainda 
cabe recurso.

 Crônica gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Políticas

Justiça mantém condenação contra 
apelante que caluniou o governador 
Câmara Criminal do 
TJPB manteve decisão 
por unanimidade

Por decisão unânime, a 
Câmara Criminal Especiali-
zada do Tribunal de Justiça 
da Paraíba manteve uma 
sentença da 6ª Vara Crimi-
nal da Comarca da capital, 
que condenou Daniel Go-
mes Guimarães Gonçalves 
a uma pena de um ano e 
quatro meses de deten-
ção, pelo crime de calúnia, 
contra o governador do 
Estado, Ricardo Coutinho. 
A sessão de julgamento 
aconteceu na manhã dessa 
terça-feira (19) e a relató-
ria da apelação criminal foi 
do desembargador Joás de 
Brito Pereira Filho.

Consta nos autos que 
o apelante no dia 14 de 
novembro de 2011, quan-
do Ricardo Coutinho era 
prefeito de João Pessoa, 
publicou uma denúncia na 
Revista Época e na’ Inter-
net, ofendendo a honra da 
vítima, o que caracterizou 
crimes de calúnia e difama-
ção qualificados, previstos 
nos artigos 138, 139 e 141, 
II e III, todos do Código Pe-
nal Brasileiro (CPB).

O processo revela que 
em 2010 Daniel Gomes 
Guimarães Gonçalves foi 
vencedor de licitação rea-
lizada pela Prefeitura de 
João Pessoa, período em 
que Ricardo Coutinho era 
prefeito da cidade.

O réu informou, em 
entrevista para a Revista 
Época e em videograva-
ções veiculadas no YouTu-
be, que durante o processo 
de licitação, ele foi repre-
sentado pela testemunha 
Pietro Harley Dantas Félix, 
tendo este último recebido 
o pagamento de R$ 2,3 mi-
lhões. Quantia esta sacada 

no Banco do Brasil de Ta-
peroá/PB.

Daniel Gomes Guima-
rães Gonçalves alegou, du-
rante a entrevista, que tais 
quantias foram desviadas, 
dolosamente, para a cam-
panha eleitoral de Ricardo 
Coutinho. Segundo o re-
lator, estão evidenciadas 
a materialidade e autoria 
delitivas comprovadas, en-
tre outros elementos, pela 
confissão espontânea do 
réu.

Por sua vez, a defesa 
alega que o réu não agiu 
com dolo, pois a alegações 
que teria feito contra a víti-
ma teriam sido divulgadas 
sem sua autorização, “sen-
do esta, portanto, a tese 
suscitada no recurso, e o 
motivo do pedido de refor-
ma da sentença condenató-
ria”.

Segundo o relator, o 
processo informa que o 
réu gravou um vídeo onde 
promovia acusações contra 
o hoje governador, Ricardo 
Coutinho, “imputando-lhe 
a prática de desvio de di-
nheiro, além de formação 
de quadrilha voltada para 
o superfaturamento de va-
lores de obras enquanto 
prefeito da capital”, disse 
o desembargador Joás de 
Brito Pereira Filho, em um 
dos trechos de seu voto.

Pena
O apelante foi conde-

nado pelos crimes calúnia 
e difamação majoradas (ar-
tigos 138, 139 e 141, II e III, 
em concurso formal com o 
artigo 70, todos do CPB). 
A pena definitiva ficou em 
um ano e quatro meses, a 
ser cumprida em no regime 
inicial aberto, que foi subs-
tituída por uma prestação 
de serviços à comunidade e 
uma prestação pecuniária, 
no valor de 58 dias mul-
ta, à base de um trigésimo 
(1/30) do salário mínimo 
vigente à época. 

Fernando Patriota
Especial para A União

A Secretaria de Estado da Re-
ceita (SER) ganhou um novo par-
ceiro para potencializar o Progra-
ma de Educação Fiscal no âmbito 
estadual e nacional. O secretário 
da Receita Estadual, Marconi Fra-
zão, e a diretora da Escola de Ad-
ministração Tributária (Esat), Elai-
ne Carvalho César, apresentaram 
nessa terça-feira (19), no auditório 
do Ministério Público do Trabalho, 
em João Pessoa, o programa intitu-
lado “Semeando sementes da cida-
dania” aos integrantes do Fórum 
de Combate à Corrupção (Focco).

Pioneira na gestão estadual 
em oferecer cursos em plataforma 
virtual a distância na esfera pública 
estadual, a Esat, órgão da Receita 
Estadual, começou ampliar as par-
cerias para a disseminação de cur-
sos de educação fiscal produzidos 
pela entidade. O Focco é o mais 
novo parceiro na Paraíba. 

Na próxima segunda-feira 
(25), sete cursos de educação fiscal 
na modalidade EAD (Educação a 
Distância) serão oferecidos, gratui-
tamente,  aos cidadãos paraibanos 
por meio da plataforma da Esat 
Virtual  https://www3.receita.pb.
gov.br/portalesat/. Entre os cursos 
que serão disponibilizados à socie-
dade paraibana estão “Conhecen-
do os tributos”; “Entendendo o 
orçamento público”; “Direitos e 
Deveres”; “ICMS –Saiba mais” e a 
“Nota Fiscal de Consumidor Eletrô-
nica NFC-e”.

O Programa de Educação Fis-
cal da Paraíba tem como objetivo 
conscientizar os cidadãos paraiba-
nos sobre a função socioeconômi-

ca dos tributos e de sua responsa-
bilidade no controle da aplicação 
dos recursos públicos, por meio do 
exercício da cidadania, buscando a 
construção de uma sociedade mais 
justa.

O secretário de Estado da Re-
ceita, Marconi Frazão, destacou a 
ampliação de novos parceiros na 
sociedade paraibana para a disse-
minação dos cursos. “Quanto mais 
for divulgado esse programa de 
educação fiscal, melhor, pois pode-
rá atingir os seus alvos como crian-
ças, adolescentes e a sociedade 
paraibana com os novos parceiros 
como é o caso do Focco”, destacou.   

Novo parceiro
O coordenador do Focco-PB, 

o procurador do Trabalho do Es-
tado da Paraíba, Cláudio Gade-
lha, afirmou que “a entidade tem 
vários parceiros no Estado da Pa-
raíba com enfoque no combate à 
corrupção, recebe de braços aber-
tos a nova plataforma de cursos 
a distância da Receita Estado. Os 
cursos promovidos pela Esat, além 
de esclarecer questões básicas da 
cidadania fiscal como, por exem-
plo, por que são tributados os 
produtos e serviços consumidos e 
por que o imposto incide sobre o 
consumo de bens, têm como fun-
ção também trazer informações, 
conhecimento e reflexão para que 
as pessoas percam a insensibilida-
de sobre a origem dos tributos e 
onde são aplicados. Desde já de-
mos os parabéns ao secretário da 
Receita Estadual, Marconi Frazão,  
e a diretora da Esat, Elaine César, 

por essa nova parceria”, avaliou. 
Segundo Cláudio Gadelha, esse 
modelo de curso a distância será 
uma mola propulsora. “Esse mo-
delo de curso quebra o paradigma 
da distância e do tempo. O mundo 
virtual já está em nossas mãos des-
de um simples smartphone, tablet 
ou notebook. Hoje é possível fazer 
um curso a distancia em qualquer 
local e nos locais, pois quebra com 
ausência de necessidade de des-
locamento para instituições para 
aprender mais sobre cidadania, de-
mocracia, direitos e obrigações”, 
observou.

Nova etapa da Esat virtual
Para a diretora da Escola de 

Administração Tributária (Esat), 
Elaine Carvalho César, a nova eta-
pa dos cursos produzidos pela Esat 
Virtual será marcada pela amplia-
ção de parcerias. “Já somos parcei-
ros da Secretaria de Educação do 
Estado e, hoje, ganhamos um novo 
parceiro que é o caso do Focco-PB, 
que já é uma marca de peso na 
sociedade paraibana. Em agosto, 
deveremos estender a parceria da 
plataforma de cursos para outras 
entidades como o Conselho Regio-
nal de Contabilidade, seccional da 
Paraíba (CRC-PB). Enfim, a essência 
do programa, agora, continuará 
sendo as parcerias”, revelou Elaine, 
acrescentando que o “objetivo do 
curso não é jogar informações ao 
vento, mas sim disseminar conhe-
cimentos, instrumentalizando o 
cidadão e capacitando-o para um 
agir  diferenciado transformando a 
realidade social a sua volta.

Receita firma parceria com Focco 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL

FOTO: Divulgação/Secom-PB

Apresentação da parceria entre a Receita e o Fórum de Combate à Corrupção aconteceu no auditório do MPT, em João Pessoa

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) terá de no-
mear até o dia 31 de julho os 
candidatos aprovados dentro 
da quantidade de vagas pre-
vistas pelo concurso público 
que a Corte realizou em 2012. 
A decisão é do Conselho Na-
cional de Justiça, em sua 16ª 
sessão do Plenário Virtual. 
O julgamento originou-se 
em questionamento levado 
ao Conselho por candidatos 
aprovados que não foram no-
meados no concurso para 72 
vagas de analistas das espe-
cialidades assistência social, 

pedagogia e psicologia.
O voto do conselheiro 

relator da matéria, Gustavo 
Tadeu Alkmim, considerou 
ilegal a conduta do TJPB de 
não convocar os candidatos 
aprovados para realizar fun-
ções que atualmente estão 
sendo desempenhadas por 
servidores cedidos de outros 
órgãos ou por servidores do 
próprio tribunal em desvio 
de função. Para justificar seu 
voto, Alkmim citou jurispru-
dência do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribu-
nal de Justiça e do CNJ.

“A jurisprudência pátria é 
pacífica ao reconhecer a afron-
ta ao princípio constitucional 
do concurso público. Em opor-
tunidades semelhantes, tanto 
o Supremo Tribunal Federal 
quanto o Superior Tribunal 
de Justiça manifestaram-se 
no sentido de implementar o 
direito subjetivo à nomeação 
dos aprovados em certame 
público dentro do número de 
vagas, algumas vezes preteri-
dos pela existência de contra-
tações precárias”, afirmou o 
conselheiro em seu voto.

O TJPB alegou que só 

convocou aprovados para 
assumir 28 das 72 vagas pre-
vistas no certame por falta de 
verba. Mas na avaliação dos 
conselheiros do CNJ os re-
cursos financeiros existem e 
estão sendo utilizados no pa-
gamento de outros servidores, 
desviados de suas funções ou 
cedidos de outros órgãos.

“O argumento de falta 
de recursos financeiros não 
convence, uma vez que ver-
bas correspondentes àquelas 
vagas estão sendo gastas com 
outros servidores (cedidos ou 
desviados)”, relatou Alkmim.

CNJ determina nomeação de aprovados
CONCURSO DO TJPB

A Justiça Federal na Pa-
raíba (JFPB) lançou edital de 
seleção de conciliadores que 
vão atuar no Juizado Especial 
Federal da 9ª Vara, na Sub-
seção Judiciária de Campina 
Grande/PB. Estão sendo ofe-
recidas 10 vagas e os candi-
datos classificados da 11ª até 
a 30ª colocação vão formar 
um cadastro de reserva.

As inscrições podem 
ser realizadas no período de 
19 de julho a 26 de agosto, 
no horário das 9h às 18h, na 
sede da Justiça Federal em 
Campina Grande, na Rua Ed-
gard Vilarim Meira, s/n, Bair-
ro da Liberdade, na sala de 
atendimento ao público da 9ª 
Vara Federal.

Para participar da sele-
ção, o candidato deve ser bra-
sileiro, com idade mínima de 
18 anos e, preferencialmente, 
Bacharel em Direito. O pro-
cesso seletivo vai contar com 
análise curricular e entrevis-
ta, no período de 12 a 16 de 
setembro, em local e horário 
a serem divulgados no site da 

Justiça Federal (www.jfpb.jus.
br) e no quadro de avisos da 
Subseção Judiciária de Cam-
pina Grande.

A carga horária dos con-
ciliadores será de, no mínimo, 
quatro horas semanais, e o 
ofício terá duração de até dois 
anos. O exercício da função de 
conciliador é gratuito e, se 
exercida por período contí-
nuo superior a um ano, pode 
constituir título para os con-
cursos públicos promovidos 
pelo Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região (TRF5). 

O conciliador será res-
ponsável por examinar as 
ações, preparar relatório 
acerca da questão judicial, 
abrir e conduzir a sessão de 
conciliação, promover o en-
tendimento entre as partes, 
certificar os atos ocorridos 
na audiência e, por fim, lavrar 
os termos de conciliação e de 
audiência para serem homo-
logados pelo juiz.

Mais informações podem 
ser obtidas neste link (http://
goo.gl/eIVja1). 

Juizado Especial abre 
seleção em Campina

CONCILIADORES
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Políticas

Ação conjunta desarticula quadrilha 
que desviou R$ 1 milhão no Sertão 

FOTO: Divulgação/MPF

Trabalho no Sertão paraibano foi realizado pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União

Operação Cardeiro atuou 
para desarticular grupo 
em Princesa Isabel

Um desvio de verba es-
timada em R$ 1 milhão foi 
divulgado pela Polícia Fede-
ral e Ministério Público Fe-
deral. Na manhã de ontem, 
agentes dos dois órgãos 
deflagraram a Operação 
Cardeiro, para desarticu-
lar quadrilha envolvida em 
desvio de recursos públicos, 
fraudes em licitações e falsi-
dade ideológica.

Os detalhes do esque-
ma foram revelados duran-
te entrevista coletiva reali-
zada ontem no plenário da 
Câmara Municipal de Patos. 
De acordo com os represen-
tantes dos dois órgãos todo 
o esquema era realizado 
na Prefeitura Municipal de 
Princesa Isabel, no Sertão 
da Paraíba. com desvio de 
verbas federais, oriundas do 
Ministério da Saúde.

 A operação denomina-
da de Cardeiro foi realizada 
em conjunto pela Polícia 
Federal, Ministério Público 
Federal e o Ministério da 
Transpartência, Fiscaliza-
ção e Controle (MPFC), an-
tigo Controladoria Geral da 
União (CGU e ocorreu nos 
estados da Paraíba e Per-
nambuco, nas cidades de 
João Pessoa, Princesa Isa-
bel, na Paraíba; e Salgueiro e 
Pesqueira, em Pernambuco. 

Foram cumpridos cin-
co mandados de condução 
coercitiva, dez de busca e 
apreensão, três afastamen-
tos cautelares de funções pú-
blicas e medidas de seques-
tro de bens. Dois mandados 

de prisão preventiva e dois 
de condução coercitiva não 
haviam sido cumpridos até o 
fechamento desta edição.

Participaram da ope-
ração 48 policiais federais, 
entre delegados e agen-
tes, além de 3 auditores da 
CGU e um procurador da 
República. Todo o material 
apreendido e os envolvidos 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Polícia Federal 
(DPF) da cidade de Patos, no 
Sertão da Paraíba.

Pauta do TCE 
tem contas de 
doze Prefeituras 
e três Câmaras

O Tribunal de Contas da 
Paraíba vai se reunir, nesta 
quarta-feira (20) para o exa-
me de 29 processos, 12 deles 
atinentes a contas oriundas 
de Prefeituras e três de Câma-
ras Municipais. Na ocasião, 
também serão averiguadas as 
contas dos Encargos Gerais da 
Secretaria das Finanças, exer-
cício de 2014. A Secretaria de 
Estado da Saúde tem processo, 
na mesma pauta, decorrente 
de inspeção especial ocorrida 
nesse mesmo exercício.

O TCE verificará as contas 
de 2012 do prefeito de Manaíra 
(José Simão de Sousa) e, as de 
2013, dos de Aroeiras (Mylton 
Domingues de Aguiar Mar-
ques), São Sebastião de Lagoa 
de Roça (Maria do Socorro Car-
doso), Amparo (José Arnaldo 
da Silva), Igaracy (Deusaleide 
Jerônimo Leite), Solânea (Se-
bastião Alberto Cândido da 
Cruz) e Cajazeiras (Francisca 
Denise Albuquerque de Oli-
veira). Os prefeitos de Cama-
laú (Jacinto Bezerra da Silva), 
Serra Grande (Jairo Halley de 
Moura Cruz), Mulungu (Joa-
na D’Arc Rodrigues Bandeiras 
Ferraz), Serra da Raiz (Adailma 
Fernandes da Silva) e Itaporo-
roca (Celso de Morais Andrade 
Neto) terão o exame das contas 
de 2014.

As Câmaras na presente 
pauta são as de Cruz do Espí-
rito Santo (exercício de 2013), 
Solânea (2014) e Ingá (2014).

A investigação, iniciada pelo MPF 
em Monteiro em julho de 2014, a partir 
de denúncia da 11ª Gerência Regional 
de Saúde em Princesa Isabel, da Secre-
taria Estadual de Saúde (SES), e em-
basada em relatórios de auditoria da 
CGU, constatou que a empresa Cons-
truarq Empreendimentos e Constru-
ções LTDA ganhou duas licitações com 
suspeitas de favorecimento, em virtude 
de relações de parentesco entre os pro-
prietários da empresa e o atual secre-
tário de Administração e ex-prefeito 

de Princesa Isabel, cassado pela Justiça 
Eleitoral em 2012. Ao fiscalizar a cons-
trução de quatro Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e um Centro Especializado 
em Reabilitação, orçados em cerca de 
R$ 5 milhões, constatou-se desvio de 
aproximadamente R$ 1 milhão. 

O nome “Cardeiro” faz alusão a 
um cacto bastante comum no Sertão. O 
vegetal é resistente à seca, assim como 
a corrupção insiste em perseverar na 
região, precisando ser combatida com 
intensidade.

 Entenda o caso



Polícia prende mais dois 
suspeitos de envolvimento 
na morte de empresário
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Avenida terá duas pistas 
de 7 metros de largura 
e canteiro central 

Obra deve ser entregue em setembro
DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CRUZ DAS ARMAS

A duplicação da Aveni-
da Cruz das Armas deverá 
ser entregue à população 
até o início do mês de se-
tembro. É mais um traba-
lho que faz parte das obras 
de mobilidade urbana da 
Região Metropolitana de 
João Pessoa  realizada pelo 
Governo do Estado. A afir-
mação é do diretor de Ope-
rações do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), engenheiro Hélio 
Cunha Lima. 

Com a duplicação, a 
Avenida Cruz das Armas 
ganhará duas novas pistas 
de sete metros de largura, 
canteiro central com um 
metro e calçadas laterais 
com 2,5 metros.

“Nós acreditamos que 
a obra será concluída até 
o final do mês de agosto 
próximo, mas tudo vai de-
pender da chuva para que 
os serviços sejam concluí-
dos”, afirmou o engenheiro 
Hélio Cunha Lima.

O projeto da Avenida 
Cruz das Armas prevê tam-
bém o recapeamento da via 
no que vai da Praça Semeão 
Leal, próxima ao Centro 
Administrativo Estadual, 
no bairro de Jaguaribe, até 
a Avenida Coronel Adolfo 
Massa, um trecho que tem 
2,5 km.

Também faz parte do 
projeto o remanejamento 
de serviços públicos, ter-
raplenagem, ampliação do 
sistema de drenagem, pa-
vimentação e recapeamen-
to em concreto asfáltico, 
calçadas laterais, sinaliza-
ção vertical e horizontal e 
iluminação ornamental. 

Hélio Cunha Lima informou que 
até o momento já foram realizados os 
serviços de drenagem, muro de arrimo 
e o alargamento em alguns trechos da 
Avenida.“Essa é mais uma obra do go-
verno em benefício da população, pois, 
a duplicação eliminará os congestiona-
mentos de tráfego reduzindo o tempo 
de viagem, beneficiando a população 
de 750 mil habitantes”, comentou o di-
retor do DER. 

Na obra, o Governo do Estado inves-
tiu recursos próprios na ordem de apro-
ximadamente R$ 4,2 milhões destinados 
às desapropriações de imóveis que se 
encontram na faixa de domínio.

Regularização
Atualmente, os trabalhos estão con-

centrados na duplicação do trecho que 
fica entre a Rua Coronel Adolfo Massa e 
o Viaduto de Oitizeiro. A obra teve que 
esperar a regularização de vários imó-
veis que estavam sem documentação 

atualizada. “É regra antiga da cidade o 
fato de muitos proprietários não terem 
documentação, pois muitas vezes são 
casas de herdeiros. Para poder fazer a 
desapropriação das casas, elas tiveram 
que ser regularizadas. Mas este pro-
blema já foi resolvido”, destacou Hélio 
Cunha Lima.

Com relação aos serviços e ações já 
concluídos, podemos citar o alargamen-
to e asfalto de parte da via que receberá 
a duplicação, no sentido centro-bairro 
(à direita), para colocação de revesti-
mento. Um muro de arrimo, instalado 
no trecho que fica em frente ao MRV 
Engenharia, também pode ser visto por 
quem passa na avenida. Atualmente, a 
Avenida Cruz das Armas tem um tráfego 
de 20 mil veículos por dia.

Comerciantes
Segundo a comerciante Mércia Ri-

beiro, 43 anos, a duplicação da Avenida 
Cruz das Armas vai evitar principalmen-

te o caos no trânsito, especialmente nos 
horários de maior fluxo. “Vai melhorar 
muito o tráfego nos domingos quando 
ocorre a feira do bairro e deixa a aveni-
da praticamente intransitável, um ver-
dadeiro caos. A duplicação será ótima 
para nós comerciantes e será um grande 
benefício não só para os moradores do 
bairro, mas para toda a população pes-
soense, e vai melhorar o visual da en-
trada de João Pessoa para quem vem do 
vizinho Estado de Pernambuco”, ressal-
tou Mércia.

Maria do Rosário Sales, 65 anos, pro-
prietária de uma banca de temperos no 
mercado do bairro, disse que para ela, 
os investimentos do Governo do Esta-
do na região deverão frear a incidência 
de mortos e feridos no trânsito da via. 
“Acredito que essa obra vai dar mais 
organização para quem vive se movi-
mentando nessa pista. É carro batendo 
em moto, e moto batendo em pessoas o 
tempo todo", disse a comerciante. 

Congestionamentos de veículos serão eliminados 

Foto: Evandro Pereira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Até o momento já foram realizados os 
serviços de drenagem, muro de arrimo e 
o alargamento em alguns trechos 

“Educar para preservar”. 
Foi com este objetivo que a 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema), por meio de sua 
Coordenadoria de Educação 
Ambiental, iniciou ontem as 
atividades referentes ao cur-
so de Boas Práticas Ambien-
tais. A capacitação, que se 
estende até a próxima quin-
ta-feira (21), no auditório da 
sede da Superintendência, 
em João Pessoa, é voltada 
para aqueles que foram mul-
tados e infringiram leis am-
bientais. 

Na ocasião, os presentes 
tiveram a oportunidade de 
discutir e tirar dúvidas sobre 
as funções da autarquia, de-
senvolvimento sustentável, 
meio ambiente e recursos 
naturais. 

O supervisor de vendas, 
Willams Silva Oliveira, acre-
dita que o curso vai ser de 
grande valia nas suas ações. 
“Estou aqui devido à práti-
ca de poluição sonora. Não 
sabia, por exemplo, que o 
volume alto poderia causar 
problemas cardiovasculares, 
surdez e ambientais. Gos-
to de som, mas a partir de 
agora,  minhas atitudes se-

rão pensadas e repensadas 
e passarei os novos conhe-
cimentos aos meus amigos”, 
falou Willams.

Mércia Gomes Cavalcan-
te, educadora ambiental da 
instituição, explicou que não 
adianta punir sem explicar 
os motivos da punição. “Só 
por meio do conhecimento 
mudaremos posturas e ati-
tudes. Por isso, a Educação 
Ambiental vem através des-
ta atividade sensibilizar os 
participantes sobre a impor-
tância da preservação am-
biental. Muitos não têm nem 
noção dos malefícios que fa-
zem. Este é o espaço de tirar 
dúvida, informar e formar 
multiplicadores das causas 
ambientais”, disse. 

Nesta 14ª edição foram 
inscritas 23 pessoas. O cur-
so é obrigatório e destinado 
às pessoas que cometeram 
infrações como poluição 
sonora, desmatamento e 
transporte de material ilegal. 
Durante a atividade, os parti-
cipantes fazem prova escri-
ta e/ou oral e desenvolvem 
uma apresentação em insti-
tuição ou estabelecimento 
de ensino, órgão público ou 
empresa privada.

Começa nova edição de 
curso para os infratores

LEIS AMBIENTAIS Crise hídrica é 
tema de evento 
da UEPB em 
Campina Grande

O 1º Seminário de Inova-
ção de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (Siesa) será rea-
lizado no dia 26 de julho, no 
Auditório do Departamento 
de Psicologia da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
no Campus de Bodocongó, em 
Campina Grande. 

O evento busca discutir 
problemas que envolvem re-
cursos hídricos, qualidade da 
água para consumo humano, 
transposição do Rio São Fran-
cisco e novas tecnologias utili-
zadas no tratamento de águas 
eutrofizadas, além de estimu-
lar a sociedade civil para de-
bater questões relacionadas 
especialmente à crise hídrica e 
ambiental nos dias atuais.

As inscrições serão feitas 
no dia do evento. O seminário 
contará com a participação 
de estudantes de graduação e 
pós-graduação, professores, 
pesquisadores, empresas e 
instituições de tecnologia. Na 
programação constam pales-
tras com abordagens sobre 
modelos de transferências de 
riscos hídricos, controle ope-
racional de abastecimento, téc-
nicas de tratamento de água, 
entre outras.

O Governo do Estado, 
por meio da Companhia Es-
tadual de Habitação Popular 
(Cehap), vai realizar, no pe-
ríodo de 25 a 27 de agosto, 
no Centro de Convenções de 
João Pessoa, a Expohab Pa-
raíba, que tem o objetivo de 
estimular o desenvolvimen-
to de ideias que incentivem 
o uso racional dos recursos 
naturais e provocar a apli-
cação dessas novas tecnolo-
gias nas habitações de inte-
resse social construídas na 
Paraíba. Para isso, lançou o 
Concurso de Ideias e Tecno-
logias Conscientes para Ha-
bitação Popular, que recebe-
rá propostas até o dia 12 de 
agosto.

Em sua primeira edi-
ção, a Expohab será realiza-
da como parte da Expotec, 
evento que reúne empresas 
de base tecnológica, insti-
tuições de ensino e órgãos 
governamentais com o in-
tuito de traçar as melhores 
estratégias de estímulo à 
inovação. 

Concurso
Durante a Expohab Pa-

raíba serão apresentadas as 
melhores propostas escolhi-

das no Concurso de Ideias 
e Tecnologias Conscientes 
para Habitação Popular. Po-
derão participar do concur-
so estudantes de todos os 
níveis, pesquisadores, pro-
fissionais independentes e 
inventores de todo o País. 

Os interessados te-
rão até o dia 12 de agosto 
para inscrever os projetos, 
que serão analisados por 
uma comissão formada por 
membros da Cehap. Os pro-
jetos inscritos deverão estar 
em acordo com os aspectos 
abordados no Manual de 
Construção Consciente, nas 
áreas de Urbanismo, Edifi-
cação, Energia e Água e Es-
goto.

As ideias selecionadas e 
expostas durante a Expohab 
Paraíba serão novamente 
avaliadas por uma segun-
da comissão, formada por 
membros da Cehap, IFPB, 
Crea e Sinduscon. Os que se 
destacarem em suas catego-
rias serão premiados com 
valores que podem chegar 
até R$10.000,00.

Realização
Para participar, basta 

acessar o site www.expotec.

org.br e clicar na aba com o 
nome Expohab. Neste ende-
reço eletrônico estará dispo-
nível o edital, o formulário 
de inscrição, o Manual Cons-
trução Consciente e todas as 
informações detalhadas so-
bre o evento. 

Os interessados ainda 
poderão ler e obter o texto 
integral do regulamento e to-
das as informações sobre os 
prêmios na sede da Cehap, 
na Avenida Hilton Souto 
Maior, 3059 – Mangabeira 
– João Pessoa, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 16h30, ou pelo 
telefone (83) 3213-9195 no 
mesmo horário.

Cehap lança concurso de ideias 
para uso na habitação popular 

TECNOLOGIAS CONSCIENTES

Melhores 
propostas 
escolhidas no 
concurso serão 
apresentadas 
em agosto 
durante a 
Expohab Paraíba
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Polícia prende mais dois suspeitos 
da morte de dono de postos em JP
Há duas semanas, foram 
presos três acusados de 
envolvimento no crime

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de um trabalho 
realizado pela Delegacia de 
Crimes contra o Patrimô-
nio (Roubos e Furtos) da 
capital, prendeu na noite 
de (18) mais duas pessoas 
acusadas de envolvimento 
no caso de tentativa de la-
trocínio, que teve como ví-
tima o empresário Marco-
ne Moraes, de 63 anos, no 
último dia 11 de julho, no 
bairro do Bessa, quando o 
dono de postos de combus-
tíveis foi baleado ao chegar 
em uma agência do Banco 
do Brasil. 

Para o delegado João 
Paulo Amazonas, com a 
prisão desses dois últimos 
suspeitos, a Polícia Civil 
considera o caso encerra-
do, já que há duas sema-
nas três pessoas já tinham 
sido presas, entre elas, um 
funcionário da vítima, que 
teria repassado as informa-

ções para outros crimino-
sos. “Com as investigações, 
conseguimos concluir toda 
a execução da tentativa de 
latrocínio. As informações 
nos levaram até Severino 
Clementino da Silva e Clo-
doaldo Inácio da Silva. Os 
dois têm participação efeti-
va no crime. A dupla estava 
dentro do carro, armada e 
aguardava a abordagem que 
seria realizada pelo Edgley 
(morto durante a tentativa 
de assalto) e pelo Lucas, 
que foi preso há duas se-
manas, pelas investigações 
da Roubos e Furtos”, disse a 
autoridade policial. 

Com os suspeitos, a po-
lícia apreendeu três armas: 
uma escopeta calibre 12, 
um revólver calibre 357, 
uma pistola calibre 380 e 
munições. Em depoimento, 
a dupla confessou a partici-
pação no caso. Eles respon-
derão por porte e posse ile-
gal de arma de fogo, além 
de latrocínio e associação 
criminosa. A dupla será en-
caminhada para unidades 
prisionais do Estado. 

José Alves   
zavieira2@gmail.com

Ativistas pessoenses reali-
zaram um protesto na Praia do 
Seixas, na manhã de ontem, con-
tra o projeto de R$ 80 milhões 
da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa para conter a erosão da 
barreira do Cabo Branco. O obje-
tivo foi alertar a Prefeitura para 
que ela "não afogue R$ 80 mi-
lhões" num projeto que vai pre-
judicar o Parque Cabo Branco.

Para Ricardo Lombardi, do 
grupo Amigos da Barreira, e An-
drea Porto Sales, do grupo Ca-
minha Jampa, qualquer projeto 
que venha a colocar concreto ou 
gabiões na orla vai prejudicar 
totalmente o parque. Para eles, 
algumas contenções, a exemplo 
de um processo de refloresta-
mento e a regulamentação de 
veículos na localidade, já seriam 
suficientes para combater a ero-

são, e não projetos que causem 
impacto no mar. Lombardi ex-
plicou que, por ano, há uma re-
dução de cerca de um metro e 
vinte da barreira por conta do 
avanço do mar. 

O movimento de ontem, 
que reuniu diversas outras enti-
dades que defendem a barreira 
do Cabo Branco, solicita uma au-
diência pública na Estação Ciên-
cia para debater o projeto de 
contenção da erosão da barreira.

Não afogue
Com uma faixa com os dize-

res "Não afogue 80 milhões", 
que diz respeito ao valor do 
atual projeto da Prefeitura de 
João Pessoa, Lombardi revelou 
que o projeto anterior que não 
foi aceito pela Prefeitura cus-
tava aos cofres públicos apenas 
R$ 16 milhões. 

"O ideal seria respeitar a 
vida marinha e a própria nature-

za existente na localidade e não 
encher o mar de concreto. Nosso 
problema começa na ladeira da 
barreira. Asfalto e falésia não 
combinam, então a Prefeitura 
deveria retirar o asfalto da la-
deira da Santinha e replantar a 
área, ou seja,  pensar no local 
como o Parque Cabo Branco", 
afirmou Lombardi, indagan-
do 'porque não voltar a pensar 
como os índios'.

O que os ativistas querem é 
um projeto de replantio na área 
considerada um dos principais 
pontos turísticos da capital pa-
raibana. A barreira tem sido des-
truída nos últimos anos em fun-
ção do avanço do mar. A ideia do 
protesto de ontem foi acordar a 
população para o problema que 
requer urgência e debater o pro-
jeto da Prefeitura, além de ou-
tros que foram engavetados e 
que custariam muito menos aos 
cofres públicos. 

Ativistas fazem protesto contra 
projeto de contenção da barreira

NA PRAIA DO SEIXAS

Com sacos simbolizando dinheiro, Integrantes de várias entidades chamaram a atenção para o alto custo do projeto 

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio da Delegacia de De-
fraudações e Falsificações de 
João Pessoa – DDF, prendeu, 
na manhã de ontem, Kleber 
Renato Barbosa Medeiros, 34 
anos, em sua residência, situa-
da em Cruz das Armas. Ele é 
guarda municipal na cidade 
de Bayeux e foi preso como 
suspeito de negociar um veí-
culo Kia Sportage, pelo site 
de anúncios OLX, no valor de 
R$ 40 mil, recebendo parte do 
valor negociado e informando 
posteriormente que desejava 
rescindir a negociação. A víti-
ma, então, pediu que os valo-
res pagos fossem devolvidos.

De acordo com o delegado 
de Defraudações, Lucas Sá, Kle-
ber fez um depósito bancário 
em branco, simulando a devo-
lução dos valores, objetivando 
convencer a vítima a devolver 
o veículo negociado, o que 
não surtiu efeito, pois a vítima 
percebeu que o depósito era 
falso. O suspeito, então, passou 
a informar que seria policial 
militar, chegando a utilizar o 
fardamento em algumas oca-
siões, que seu irmão Klauber 
Rossandro seria bombeiro mi-
litar da Paraíba e trabalhavam 
na Secretaria de Administra-
ção Estadual. Eles marcaram 
de entregar a documentação 
do veículo no estacionamento 
de um supermercado no bairro 
do Bessa, em João Pessoa.

A vítima compareceu no 
horário marcado, estacionou o 
veículo e entrou no supermer-
cado à procura dos irmãos. No 
entanto, os suspeitos estavam 
observando toda a movimen-
tação e subtraíram o veículo 
utilizando a chave reserva, re-
tornando ao local em poucos 
minutos, fardados de policial 
e bombeiro militar, passando 
a intimidar e ameaçar a vítima 
de morte, objetivando garantir 
que ficariam na posse do veí-
culo e que não sofreriam ne-
nhuma investigação posterior.

Segundo a autoridade 
policial, além dos valores ob-
tidos de maneira criminosa e 

da subtração do veículo nego-
ciado e de pertences pessoais 
da vítima que estavam no in-
terior do veículo, os suspeitos 
passaram a fazer postagens 
no Facebook, informando que 
a vítima seria um estelionatá-
rio e oferecendo recompensa 
financeira a quem entregasse 
vivo ou morto. A dupla pas-
sou a monitorar a residência 
da vítima diariamente, em um 
veículo Fiat Uno Mille, o que 
fez com que a família resol-
vesse procurar a polícia para 
noticiar as fraudes e ameaças 
de morte.

A DDF conseguiu confir-
mar que os suspeitos não fa-
zem parte dos quadros da Po-
lícia Militar da Paraíba e obter 
os elementos de informação 
necessários para a localização 
e prisão em flagrante do sus-
peito Kleber, o que foi feito na 
manhã de ontem.

Na residência de Kleber, 
a polícia localizou o Uno Mille 
e apreendeu duas fardas da 
Polícia Militar, sendo uma do 
Batalhão de Choque e outra do 
Bope, com a identificação de 
Kleber e um simulacro de pis-
tola 9mm, utilizadas pelo sus-
peito em suas negociações e 
intimidações.  Klauber, irmão 
de Kleber, conseguiu fugir e 
se apresentou posteriormente 
acompanhado de advogados, 
sendo interrogado e liberado 
para responder pelos fatos 
em liberdade. No entanto, por 
causa de tudo o que foi inves-
tigado, será representado pela 
decretação de sua prisão pre-
ventiva, em face da intimida-
ção feita às vítimas. 

“Em razão das condu-
tas criminosas observadas, 
Kleber Renato foi preso em 
flagrante pelos crimes de es-
telionato, ameaça, calúnia e 
utilização indevida de sinal 
público (fardamento da PM), 
podendo ser condenado a 
mais de 13 anos de reclusão. 
Seu irmão e também suspeito 
Rossandro responderá crimi-
nalmente pelos mesmos cri-
mes”, finalizou Lucas Sá.   

Guarda municipal é preso 
por fraudes em negociação

VENDA DE VEÍCULOS

Quatro pessoas 
são detidas por 
tráfico de drogas 
em João Pessoa

Policiais militares da For-
ça de Pronto Emprego Regio-
nal prenderam em flagrante, na 
tarde de ontem, dois homens e 
apreenderam dois adolescen-
tes quando estes traficavam 
drogas no bairro Jardim Vene-
za, em João Pessoa.

A equipe policial realizava 
rondas preventivas no bairro 
Jardim Veneza, zona Sul da ca-
pital, quando se deparou com 
algumas pessoas em atitude 
suspeita. Ao realizar a aborda-
gem verificou tratar-se de dois 
adolescentes, de 17 anos, e dois 
homens, de 24 e 25 anos.

Com os suspeitos foram 
apreendidos 126 papelotes e 
52g de maconha, 22 pedras 
de crack, duas balanças de 
precisão e ainda a quantia de 
R$ 190,00 em dinheiro troca-

A repressão qualifi-
cada ao tráfico de drogas 
realizada pela Polícia Civil 
da Paraíba em Campina 
Grande resultou na prisão 
de Fabiana Serafim Nasci-
mento, 24 anos, conhecida 
por ‘Fabi’, que estava com 
34 papelotes de cocaína 
em pó. A prisão aconteceu 
durante uma ação da Dele-
gacia de Repressão a Entor-
pecentes (DRE). 

De acordo com o titu-
lar da DRE, delegado Ra-
mirez São Pedro, a equipe 
da unidade especializada já 
estava investigando Fabi e 
a abordagem aconteceu na 
segunda-feira (18) na Tra-
vessa Airus, no bairro do 
Catolé. “O trabalho quali-

ficado de repressão ao co-
mércio de entorpecentes 
tem dado resultados, com 
mais de 300 quilos de dro-
gas retiradas de circulação 
em dois meses de funciona-
mento da delegacia”, frisou 
a autoridade policial. 

Roubo de veículos
Policiais do 2º BPM 

prenderam um homem com 
dois carros roubados, em 
Campina Grande. 

Policiais da Força Táti-
ca do 2º Batalhão de Polícia 
Militar receberam informa-
ções sobre a localização 
dos carros roubados. Quan-
do chegaram ao local in-
dicado, eles apreenderam 
dois veículos com queixa 

de roubo e ainda vários 
Certificados de Registro e 
Licenciamento de Veículos 
em branco.

O detido, os veículos e 
os documentos apreendi-
dos foram levados para a 
Central de Polícia de Cam-
pina Grande. 

Policiais efetuam prisão de 
acusada de vender cocaína

EM CAMPINA GRANDE

Veículos com 
queixa de roubo 
são recuperados 
e suspeito é 
levado para a 
Central de Polícia

FOtO: Evandro Pereira
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Caravana do Coração realiza mais 
de 10 mil procedimentos na Paraíba
Foram atendidas 1.908 
pessoas de 176 municípios 
paraibanos em 13 dias 

Foto: Ricardo Puppe

A 4ª Caravana do Cora-
ção foi encerrada no último 
sábado (16) e em 13 dias de 
ação foram realizados 10.793 
procedimentos, benefician-
do 1.908 pacientes (1.349 
crianças, 241 gestantes e 
318 adultos), de 176 muni-
cípios paraibanos.  O projeto, 
que tem como objetivo aten-
der crianças e gestantes com 
problemas cardíacos, é uma 
parceria do Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), com a 
ONG pernambucana Círculo 
do Coração. 

A Caravana começou no 
dia 4 de julho e passou por 13 
cidades (Monteiro, Princesa 
Isabel, Itaporanga, Cajazei-
ras, Sousa, Catolé do Rocha, 
Pombal, Patos, Picuí, Espe-
rança, Guarabira, Maman-
guape e Itabaiana). Além dos 
atendimentos, ainda promo-
veu capacitação para 1.500 
profissionais de saúde e da 
educação e promoveu edu-
cação continuada para todos 
os 1.908 pacientes através 
de cursos sobre prevenção 
das infecções transmitidas 
pelo Aedes aegypti e atendeu 
crianças com microcefalia.

Foram encaminhados 
100 pacientes para avaliação 
genética por suspeita de mi-
crocefalia. Destes, 53 tiveram 
confirmação da microcefalia 
e 29 apresentaram outras 
malformações (síndromes 
genéticas). Os demais 18 pa-
cientes não apresentaram 
malformações. Além destes, 
ainda foram identificados 11 

fetos com anomalias que po-
dem estar relacionadas ao ví-
rus zika.

De acordo com o relató-
rio da equipe da Caravana do 
Coração, das 1.349 crianças 
atendidas, foram identifica-
das 473 com cardiopatia. Des-
tas, entre 30 e 50 pacientes 
precisarão de cirurgia. Quatro 
já foram encaminhadas. 

Os pacientes adultos 
atendidos foram divididos 
entre gestantes com história 
de febre ou exantema durante 
a gravidez (suspeita de arbo-
virose), ou mães de crianças 
com microcefalia. Em todos 
foram realizados exames e 
coletadas amostras de mate-
rial biológico (sangue e uri-
na) na tentativa de esclarecer 
a origem das viroses clínicas.

Os atendimentos realiza-
dos incluíram: enfermagem, 
cardiologia, eletro e ecocar-
diografia pediátrica, ultras-
sonografia fetal e eco fetal, 
genética, fisioterapia, fonoau-
diologia, nutrição, serviço 
social, saúde bucal (avaliação 
e aplicação de flúor), psicolo-
gia, shantala e ofurô e laudo 
final. Todo o serviço foi infor-
matizado, da recepção até o 
laudo final. 

Dos 10.793 procedimen-
tos, foram 1.279 de cardiolo-
gia, 551 de streptoteste (teste 
na garganta para investigar 
risco de febre reumática na 
criança), 231 ecos fetais, 
1.287 ecos pediátricos, 1.597 
atendimentos de enferma-
gem, 1.399 de nutrição, 1.537 
de serviço social, 282 de psi-
cologia, 421 coletas de san-
gue, 279 coletas de urina, 54 
digiscope (auscuta do som do 
coração), 76 de fisioterapia, 
68 de fonoaudiologia, 96 de 

O Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, que integra 
a rede hospitalar do Estado, 
implantou mais um servi-
ço destinado às crianças em 
atendimento na unidade de 
saúde, na capital. Trata-se do 
consultório móvel de odon-
topediatria que disponibiliza 
vários serviços na área de 
saúde bucal. “É mais um ser-
viço relevante que está fun-
cionando aqui no hospital e 
com isso aumentando ainda 
mais o nosso raio de atendi-
mento”, disse o diretor-geral 
do hospital, Cláudio Teixeira 
Regis. 

Para a diretora adminis-
trativa do hospital, Angélica 
Costa, o serviço de odonto-
pediatria no Arlinda Marques 
representa mais uma preocu-
pação da gestão com a saúde 
da criança e nesse caso espe-
cífico, a saúde bucal. “Nós já 
atuamos em várias especiali-
dades e esse serviço vem so-
mar, aumentando ainda mais 
o nosso leque de atendimento 
para que as nossas crianças 
desfrutem de um atendimen-
to com qualidade, eficiência e, 
acima de tudo, humanizado”, 
destacou. 

De acordo com a odon-
tóloga Maria Goretti Temóteo 
Delgado, coordenadora de 
Odontologia do Arlinda Mar-
ques, a função da assistência 
odontológica com a equipe 

móvel é atender aos pacien-
tes crônicos, acamados e im-
possibilitados de locomoção 
com o intuito de melhorar 
as condições de saúde sistê-
micas. Estes procedimentos 
requerem capacitação, tecno-
logia apropriada. 

Ela lembrou que, em 
2010, o Arlinda Marques foi 
o hospital pioneiro no Estado 
na implantação dos serviços 
odontológicos em centros de 
terapias intensivas, em con-
formidade com o Projeto de 
Lei nº 2.776/2008 que esta-
belece a obrigatoriedade do 
cirurgião-dentista na equipe 
multiprofissional das unida-
des de terapia intensiva, bem 
como em clínicas, hospitais 
públicos e privados em que 
existam pacientes internados. 

Prevenção
Maria Goretti Temóteo 

explica que a Odontologia 
Hospitalar pode ser definida 
como um conjunto de ações 
de diagnóstico, preventivas 
e paliativas em saúde bu-
cal executadas em ambiente 
hospitalar, onde seu princi-
pal foco é o atendimento em 
saúde bucal do paciente, jun-
tamente com a equipe mul-
tiprofissional. “A presença 
desses profissionais auxilia 
na redução dos custos hos-
pitalares pela diminuição na 
quantidade de prescrição de 

medicamentos e de indica-
ção de nutrição parenteral, 
contribuindo na qualidade de 
vida destes pacientes”, afir-
mou.

Ainda segundo a odontó-
loga, a implantação da Odon-
tologia Hospitalar contribui 
na redução de incidência de 
pneumonia associada a venti-
lação mecânica (PAVM) e atua 
na prevenção e diagnóstico 
de infecções bucais causadas 
por fungos e bactérias redu-
zindo o uso de antibióticos, 
prevenindo focos de infec-
ção em pacientes candidatos 
a transplantes, cardiopatas, 
oncológicos, renais crônicos, 
neuropatas, hematológicos e 
diabéticos. “Estamos inserin-
do estes serviços passo a pas-
so e, para isso, precisamos da 
atenção especial dos órgãos 
competentes neste projeto 
ímpar junto a rede hospitalar 
em todo o Estado da Paraíba”, 
observou.

Para Maria Goretti,  en-
sinar a criança a cuidar dos 
dentes desde cedo é um in-
vestimento que trará benefí-
cios para o resto da vida dela, 
mostrando-a que a saúde 
bucal é importante. “Assim, 
atitudes preventivas devem 
ser incorporadas à rotina fa-
miliar. Despertar cuidados de 
higiene é uma forma de pre-
servar a saúde bucal da crian-
ça”, comentou a odontóloga.

Atender crianças e gestantes com problemas cardíacos é o foco da parceria entre o Governo do Estado e a ONG Círculo do Coração

genética, 1.199 de odontolo-
gia, 95 de oftalmologia, 270 
ultrassonografias fetais e 72 
ultrassonografias transfonta-
nela (moleira do bebê). 

Cobertura de 70%
O atendimento foi ofere-

cido em 13 municípios que 
integram outras cidades pa-
raibanas. No total, foram be-
neficiados pacientes de 162 
municípios, com cobertura 
de aproximadamente 70% do 
Estado. Em Cajazeiras, foram 
170 atendimentos; em Catolé 
do Rocha, 129; em Esperança, 
179; em Sousa, 145; em Gua-
rabira, 148; em Itaporanga, 

143; em Monteiro, 101; em 
Patos, 177; Picuí, 172; Pom-
bal, 166; Princesa Isabel, 128; 
Mamanguape, 136 e Itabaia-
na, 114.

“A Caravana deste ano 
superou todas as nossas ex-
pectativas, sendo a maior até 
agora. Foram aproximada-
mente 200 horas de trabalho, 
em 13 dias de ações ofertadas 
em 13 cidades paraibanas. 
Foi um trabalho intenso, mas 
realizado de forma harmonio-
sa e com muito entusiasmo e 
dedicação por uma equipe 
formada por 97 voluntários, 
sendo 84 brasileiros e 13 es-
trangeiros, da Inglaterra, Ja-

pão, Alemanha, Estados Uni-
dos e Portugal. Além disso, 15 
voluntários da Cruz Vermelha 
também participaram, facili-
tando as muitas atividades da 
Caravana”, disse a presidente 
da ONG Círculo do Coração, 
Dra. Sandra Mattos.

Até agora, a 4ª Caravana 
foi a que teve o maior núme-
ro de atendimento e de pro-
cedimentos.  Na primeira, no 
ano de 2013, foram visitados 
oito municípios paraibanos 
e atendidos pouco mais de 
500 pacientes. A segunda e 
a terceira edições, realizadas 
em 2014 e 2015, cobriram 
13 municípios e asseguraram 

o atendimento de mais de 
1.000 pacientes, cada. Nessas 
Caravanas, os profissionais 
de saúde percorrem mais de 
1.880 km.

Caravana
É um trabalho que come-

çou a partir da Rede de Car-
diologia Pediátrica da Paraíba 
(RCP – PB), iniciada em outu-
bro de 2011. É uma iniciativa 
do Governo do Estado da Pa-
raíba, que investe, anualmen-
te, R$ 6 milhões no projeto, 
considerado um divisor de 
águas na saúde pública da Pa-
raíba, nas áreas cardiológica e 
pediátrica.

A 3ª Gerência Regio-
nal de Saúde (3ª GRS), se-
diada em Campina Grande, 
deu continuidade ontem, 
no município de Tenório, 
ao cronograma de visitas 
técnicas com medidas de 
enfrentamento à tríplice 
epidemia (dengue, zika e 
chikungunya). Na próxima 
terça-feira (26), encerran-
do a programação do mês, a 
visita técnica será realizada 
no município de Caturité. 

O cronograma para os 
meses de agosto e setem-
bro também já foi definido 
e contemplará os muni-
cípios de Algodão de Jan-
daíra (dia 1º), Gado Bravo 
(2), Santa Cecília (8), Bar-
ra de São Miguel (15), Na-
tuba (22), São Domingos 
do Cariri (29) e Riacho de 
Santo Antônio (30). Em se-
tembro, as visitas técnicas 
serão realizadas em Assun-
ção (dia 5), Santo André 
(12), Serra Redonda (19) e 
Areial (26).

As visitas técnicas são 
realizadas semanalmente 
e incluem na programação 
reuniões entre técnicos da 
Vigilância Ambiental, Vi-
gilância Epidemiológica, 
Atenção Básica, bombeiros 
militares e os profissionais 
dos municípios para repas-
sar informações teóricas 
sobre o enfrentamento à 
tríplice epidemia.

Entre as atividades rea-
lizadas nas visitas técnicas 
estão incluídos também 
ciclos de discussão, visitas 
domiciliares de orientação 
à população, inspeção e 
tratamento dos depósitos, 
com a destruição dos focos 
encontrados e informações 
sobre a importância da no-
tificação.

O cronograma de visi-
tas técnicas teve início ain-
da no primeiro semestre de 
2015, bem antes dos surgi-
mentos de casos de micro-
cefalia associados ao zika 
vírus, que é transmitido 
pelo Aedes aegypti. Os mu-
nicípios que apresentarem 
maiores índices de infesta-
ção recebem mais de uma 
visita. 

Em dezembro do ano 
passado, militares do 31º 
Batalhão de Infantaria Mo-
torizada (BIMTz) e Corpo 
de Bombeiros foram capa-
citados por técnicos da 3ª 
GRS. No caso do Exército 
Brasileiro, a unidade mi-
litar reforçou com 60 ho-
mens as ações em Campina 
Grande, que tiveram início 
com a participação deles 
em janeiro deste ano.

De cada visita é gera-
do um relatório elaborado 
pelos técnicos da 3ª GRS 
com as ações realizadas, as 
fragilidades e as sugestões 
para cada município.

Saúde reinicia as visitas 
técnicas nos municípios

CoMBAtE Ao AEDES AEGYPtI

Hospital Arlinda Marques 
implanta consultório móvel

oDoNtoPEDIAtRIAHemocentro 
abre curso de 
avaliadores 
para o PNQH

O Hemocentro da Paraí-
ba iniciou ontem,  em parce-
ria com o Ministério da Saú-
de, o Curso de Formação de 
Avaliadores para o Programa 
Nacional de Qualificação da 
Hemorrede (PNQH), com o 
objetivo de formar avaliado-
res que atuarão na hemorrede 
do Estado com visitas técnicas 
nos Hemonúcleos e Agências 
Transfusionais.

O Programa Nacional de 
Qualificação da Hemorrede 
busca promover a qualifi-
cação técnica e gerencial da 
hemorrede pública nacional, 
identificando áreas críticas 
e estratégicas para priorizar 
investimentos de recursos. 
Os participantes do curso são 
funcionários efetivos adminis-
trativos e técnicos, com nível 
superior e tempo de serviço 
mínimo de três anos na rede.

“O controle de qualidade 
busca elevar a qualidade de 
todo nosso produto e serviço, 
para termos uma garantia da 
segurança de todo o processo, 
como produção, uso, arma-
zenamento, manipulação e 
distribuição”, disse Jane Te-
rezinha Martins, da Coorde-
nação Nacional do Sangue e 
Hemoderivados do Ministério 
da Saúde.

“Essa é uma oportunidade 
de promover a qualificação dos 
nossos profissionais”, afirmou 
a diretora-geral do Hemocen-
tro, Sandra Sobreira.
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Universidades brasileiras caem 
em ranking de países emergentes
50 instituições do País
estão na relação, duas 
menos do que em 2015

Isabela Palhares
Agência Estado

São Paulo - Pelo segun-
do ano consecutivo, as uni-
versidades brasileiras per-
deram espaço no ranking 
das melhores instituições de 
ensino superior dos países 
emergentes, os chamados 
Brics (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul), se-
gundo classificação da con-
sultoria britânica Quacqua-
relli Symonds (QS). O Brasil 
tem sete universidades den-
tre as 50 melhores, duas me-
nos do que em 2015.

A Universidade de São 
Paulo (USP) continua como a 
melhor colocada instituição 
do Brasil, na 10ª posição. É o 
segundo ano que a USP per-
de posição - em 2015 era a 
9ª e em 2014, 7ª. A segunda 
melhor instituição brasileira 
é a Universidade estadual 
de Campinas (Unicamp) que 
aparece em 12º lugar, o mes-
mo do ano passado. 

Perderam posição e saí-
ram da lista das 50 melho-
res, a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) 
e a Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo 
(PUC-SP). Outras quatro 
universidades brasileiras 
que aparecem no top 50 
também perderam posição 
neste ano, são a Universi-
dade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), Universidade 
estadual Paulista (Unesp), 
a Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) e a Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

A análise incluiu o ren-
dimento das 250 melhores 
universidades das cinco na-
ções que compõem o Brics. 
O Brasil é o terceiro com o 
maior número de universi-
dades, com 54 instituições 
no ranking. O país fica atrás 
da China que tem 86 institui-
ções e a Rússia, com 55.

Na lista das dez prin-
cipais instituições, a China 
lidera com 7 universidades. 
Brasil, Índia e Rússia têm 
apenas uma instituição cada 
uma nessa lista. 

Critérios
O ranking QS é elabo-

rado com base em oito in-
dicadores de desempenho: 
reputação no meio acadêmi-
co, no mercado de trabalho, 
reputação de professores, 
taxa de professores com dou-
torado, de artigos indexados 
por professor, citações por 
artigo, taxa de professores 
estrangeiros e taxa de estu-
dantes estrangeiros. 

Os dois últimos que-
sitos, que em geral desfa-
vorecem as universidades 
brasileiras, respondem por 
5% do cálculo. Metade dele 
leva em conta a reputação 
no meio acadêmico (30%) 
e no mercado de trabalho 
(20%). A USP, por exemplo, 
é avaliada com 100% de 
desempenho nos quesitos 
de reputação acadêmica e 
de professores e na taxa de 
professores com doutorado. 
Mas é avaliada com 77,4% 
em citações por artigo e 
43% na taxa de estudantes 
e professores estrangeiros.

Cerca de 300 alunos da Es-
cola Estadual Técnica Integral 
Erenice Cavalcante Fidelis, em 
Bayeux, participaram, nessa ter-
ça-feira (19), do encerramento 
do I Seminário Paraibano sobre 
Ética, Educação e Cidadania. Na 
sede da escola, eles aprenderam, 
em oficinas de fotografia, artes 
cênicas e quadrinhos, várias for-
mas de mostrar à sociedade a 
importância do debate sobre o 
combate à corrupção. À tarde, os 
trabalhos foram apresentados. 

A secretária executiva da 
Gestão Pedagógica da Educação, 
Roziane Marinho, participou do 
evento e destacou a importân-
cia da participação dos alunos 
na discussão. O estudante Joa-
lison da Silva, que tem 16 anos 
e é aluno de design de móveis, 
participou da oficina de artes cê-
nicas. “Aproveitamos a oficina 
para retratar a corrupção esco-
lar, que faz parte do nosso dia a 
dia e muita gente nem percebe”, 
falou. “Estamos debatendo o fu-
turo da sociedade, e para isso 
precisamos entender que o com-
bate à corrupção não está só na 
política, mas também em casa, 
na escola”, acrescentou. 

O aluno de Mecânica, We-
ber de Assis Souza, de 15 anos, 
preferiu participar da oficina 
de quadrinhos. “Eu sempre 
gostei de desenhar e vim aper-
feiçoar as técnicas do desenho, 
usando uma temática de gran-
de relevância pra minha vida e 
de toda a sociedade”, declarou 
o aluno, que desenvolveu uma 
história em quadrinhos sobre 
compra de votos. 

Já a aluna Brenda Lee de 
Albuquerque, que também tem 
15 anos e estuda design de mó-
veis na escola, esteve na ofici-
na de fotografia. “Fiquei em 

Alunos fazem seminário sobre corrupção
Escola Estadual técnica dE BayEux

dúvida sobre quadrinhos ou fo-
tografia, mas minha paixão pe-
las fotos é bem maior, por isso 
decidi participar dessa oficina e 
fazer com que as pessoas pos-
sam refletir sobre o combate à 
corrupção por meio da imagem 
parada”, explicou. 

Para o professor Danton Dan-
tas, que ensina o curso de design 
de móveis na escola, o seminário 
mostra o verdadeiro sentido de 
uma unidade de ensino voltada à 
cidadania. “Vemos, por meio das 
oficinas, que os alunos estão bem 
ligados ao debate político e dis-
cutem, de forma madura, assun-
tos que fazem parte do cotidiano 
deles”, disse. 

ciclo de debates 
O I Seminário Paraibano 

Sobre Ética, Educação e Cidada-
nia surgiu a partir dos Ciclos de 
Debates das Escolas Cidadãs In-
tegrais e Técnicas, por meio dos 
quais foram discutidas várias 
temáticas, entre elas: emprega-
bilidade; Relações Étnico-Raciais 
e Bullying. Durante essas discus-
sões surgiu a temática Corrup-
ção como uma forte motivação 
para debate no contexto de En-
sino Médio das escolas da rede 
estadual de ensino. 

O Seminário começou na se-
gunda-feira (18), com uma sole-
nidade no Teatro Paulo Pontes, 
organizada pela Secretaria de 

Educação do Estado, em parce-
ria com o Ministério Público Es-
tadual. O evento contou com a 
participação do ex-ministro da 
Educação e atual professor da 
Universidade de São Paulo (USP), 
Renato Janine.

Na oportunidade houve o 
lançamento do concurso “Cur-
ta Jovem: O Olhar Jovem sobre 
a Corrupção”, projeto voltado 
para que estudantes e professo-
res da rede estadual de ensino 
desenvolvam um filme, de no 
máximo 5 minutos, sobre o tema 
de ética e enfrentamento à cor-
rupção. O concurso foi lançado 
pelo secretário da Educação, 
Aléssio Trindade.

Erich decat e
daiene cardoso 
Agência Estado

Brasília - Apesar do dis-
curso de pacificação, menos 
de uma semana depois da elei-
ção do deputado Rodrigo Maia 
(DeM-RJ) à presidência da 
Câmara, a base aliada voltou 
a divergir sobre o melhor mo-
mento para levar ao plenário a 
cassação do deputado afasta-
do eduardo Cunha (PMDB-RJ).

De um lado estão os líde-
res do Centrão (PP, PSD, PR, 
PTB, PSC e partidos nanicos), 
grupo ligado ao peemedebista, 
são cautelosos e consideram 
que não haverá quórum sufi-
ciente para a votação em agos-
to, após o recesso legislativo.

Já os partidos do grupo de 
Maia - DeM, PSDB, PPS e PSB 
- afirmam que convocarão as 
bancadas para tentar assegu-
rar um número mínimo para 
votar a cassação de Cunha 
ainda em agosto. “O PSB vai 
cobrar presença, igual escoli-
nha”, afirmou o líder do par-

tido, Paulo Foletto (eS). “Virá 
todo mundo e terá quórum 
elevado”, previu o líder do PPS, 
Rubens Bueno (PR). Para o de-
putado, a ausência da maioria 
dos deputados neste período 
seria “desmoralizante”.

No meio da pressão, Maia 
afirmou nessa terça-feira, 19, 
que poderá pautar o processo 
entre os dias 8 e 12 de agosto. 
“Na primeira semana acho di-
fícil, mas a partir da segunda 
é possível. eu só não quero 
dar data porque se não tiver 
quórum vocês vão ficar me co-
brando que eu adiei a votação. 
Vamos ter uma noção melhor 
na primeira semana, como vai 
se construir o quórum para 
dar uma data objetiva”, disse. 

A primeira semana de 
atividades no Congresso vai 
coincidir com a realização das 
convenções partidárias, que 
definirão os candidatos para a 
disputa municipal. Outro fator 
que pode influenciar é o início 
da Olimpíada no Rio. “Não sei 
se vai ter quórum”, afirmou o 
líder do PTB, Jovair Arantes 

(GO). “O presidente falou que 
se não tiver um quórum de 
460, ele não vai colocar para 
votação (do processo contra 
Cunha). É um risco, mas acre-
dito que será votado”, conside-
rou o líder do PR, Aelton Frei-
tas (MG).

Para que Cunha seja 
cassado, é necessário ao 
menos 257 votos pela perda 
de mandato. O processo foi 
enviado pela Comissão de 
Constituição e Justiça para 
a secretaria-geral da Mesa 
e não há um prazo definido 
para que Maia leia e dê início 
aos debates no plenário. 

Líderes dos partidos do 
grupo de Maia lembram que 
no início da segunda semana 
de agosto, no dia 9, está pre-
vista a leitura do parecer do 
processo de impeachment 
da presidente afastada Dilma 
Rousseff, no Senado. Mesmo 
sendo em casas diferentes, 
a discussão do processo de 
Cunha poderá acontecer ape-
nas no dia seguinte, quarta-
feira, 10.

Centrão age para adiar cassação 
de Eduardo Cunha na Câmara

divErgências na BasE aliada

A Defensoria Pública da 
Paraíba realizará uma au-
diência pública com o tema 
“enfrentamento à Cultura do 
estupro”, em 29 de julho, às 
8h30,  no auditório do Fórum 
Cível Mário Moacyr Porto, na 
Avenida João Machado, s/n, 
Centro, João Pessoa.  A reu-
nião aberta à sociedade tem 
o objetivo de expor o histó-
rico de fatos relacionados ao 
tema e discutir a atuação da 
DPPB e outros órgãos em ca-
sos de violência sexual con-
tra a mulher.

A estimativa no Brasil 
é de que a cada 11 minutos 
uma mulher é estuprada. 
A frequência de ataques 
sexuais ganhou destaque 
após a repercussão do estu-
pro coletivo que teve como 
vítima uma jovem no Rio 
de Janeiro. O número, no 
entanto, pode ser dez vezes 
maior, porque muitas mu-
lheres se sentem constran-
gidas em denunciar, por 
conta do julgamento social.

em razão disto, a Defen-

soria Pública da Paraíba vai 
reunir representantes de vá-
rios órgãos e de movimentos 
sociais para discutir o aten-
dimento prestado às vítimas 
de violência sexual, numa 
audiência aberta ao públi-
co. “Precisamos oferecer um 
atendimento acolhedor para 
que a mulher se sinta prepa-
rada para registrar a ocor-
rência”, explicou a defenso-
ra pública Fátima Marques, 
membro da Comissão da Mu-
lher do Condege.

Defensoria Pública da PB 
promoverá uma audiência

cultura do Estupro

Estudantes lotaram as dependências da escola para debater questões de Ética, Educação e Cidadania no primeiro seminário 

Foto: Secom-PB

Serviço

Audiência Pública – enfrenta-

mento à Cultura do estupro

Quando: dia 29 de julho/2016

Horário: a partir das 8h30

onde: Auditório do Fórum 

Cível Desembargador Mário 

Moacyr Porto, Av. João 

Machado, s/n, Centro – João 

Pessoa



Espetáculo “Os Homens do Triângulo Rosa” chega a João Pessoa 
amanhã com uma curta temporada no Teatro Paulo Pontes

Contra a homofobia

Museu Bispo do Rosário 
abre inscrições para 
residência artística
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Goçalves escreve sobre 
a história do DER-PB, 
que completa 70 anos 
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Produção de Eliézer 
Rolim terá participação 
da atriz Mayana Neiva
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Especial para A União

temática trabalhada no espetáculo a cada dia fica 
mais atual. Nesses últimos anos a homofobia no 
mundo inteiro, não sei se cresceu, mas ela ficou tão 
explícita”, relatou a diretora Margarida Peixoto que 
está a frente do mais novo espetáculo “Os Homens do 
Triângulo Rosa”. Chegando à capital amanhã, a peça 
teatral tem curta temporada na cidade. A encenação 
acontece no Teatro Paulo Pontes, às 20h. Os ingres-

sos, que custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 meia-entrada, podem ser adquiri-
dos antecipadamente nos pontos de venda, Lojas Furtacor, e na bilheteria 
do evento. 

Algo importante a se destacar é que, além da peça teatral encenada, 
a diretora da montagem traz ainda, de forma gratuita, uma oficina teatral 
destinada a grupos e artistas locais. Para se inscrever, os interessados 
precisam enviar um e-amail para oshomensdotriangulorosa@gmail.com 
com o título “Oficina em João Pessoa” e um breve currículo. A atividade tem 
início dia 23 e acontece das 14h às 18h no Espaço Cultural.

Quem participar da atividade irá trabalhar a “Presença e eloquên-
cia: procedimentos para a construção da cena”, com os arte-educadores 
e adores Margarida Peixoto (atriz e diretora teatral) e Marcelo Ádams 
(ator e dramaturgo).

Como dito anteriormente, o espetáculo fica por pouco tempo em 
João Pessoa, mas vem com uma proposta de fazer um debate sobre ho-
mofobia, intolerância e o processo de pesquisa que deu origem a elabora-
ção do projeto artístico. 

“Espero que o espetáculo tenha desdobramento nos conceitos pes-
soais, meus, e das pessoas, nos valores e no pensar o outro”, comentou a 
diretora da peça Margarida Peixoto.

A montagem, que tem dramaturgia de Marcelo Ádams, traz uma das 
histórias mais impactantes, entretanto, pouco conhecidas da Segunda 
Guerra Mundial: a perseguição aos homossexuais pelo regime nazista, na 
Alemanha das décadas de 1930 e 1940. 

“Triângulo Rosa”. Essa era a forma como eram denominados os prisio-
neiros homossexuais dos campos de concentração, porque levavam em seus 
uniformes a insígnia que os discriminava, considerados inferiores a todos os 
outros prisioneiros, como judeus, ciganos e criminosos comuns. 

Em outras palavras, é discorrido em forma de performance a his-
tória de homens que sofreram com a brutalidade daqueles tempos, mas 
que encontraram, mesmo em condições terríveis, um lugar para o amor. 
Um espetáculo de grande força e contundência dramática, mas que abre 
espaço para a poesia e a esperança.

A peça integra o projeto “Os Homens do Triângulo Rosa – Circu-
lação”, financiado pela Lei Rouanet/Ministério da Cultura e patrocínio 
da Petrobras, que além de passar por João Pessoa, iniciou as ações em 
Maceió, no Estado de Alagoas.

Além disso, conquistou o Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 
para sua montagem, o Prêmio Braskem em Cena de melhor ator (Marce-
lo Ádams), o Prêmio Açorianos de melhor ator coadjuvante (Frederico 
Vasques) e o Prêmio Cena Inesquecível, oferecido pela Escola de Especta-
dores de Porto Alegre.

Fazem parte desse grande projeto o elenco de atores: Marcelo 
Ádams, Frederico Vasques, Gustavo Susin, Gisela Habeyche, Alex Limber-
ger, Pedro Delgado e Edgar Rosa

A Cia Teatro ao Quadrado, em atividade desde 2002, tem como principais 
características de suas encenações a investigação dramatúrgica e a ênfase no 
trabalho do ator. Mantém uma produção ininterrupta em artes cênicas na cidade 
de Porto Alegre, tendo em seu histórico mais de dez montagens e treze prêmios. 

“A

n Espetáculo Os Homens do Triângulo Rosa

n Quando: 21 e 22 de julho

n Onde: Teatro Paulo Pontes

n Horário: 20h

n Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (es-

tudantes, idosos e classe artística)

Serviço

O espetáculo aborda 
uma das histórias mais 

impactantes da Segunda 
Guerra Mundial, que é a 

perseguição aos 
homossexuais pelo 

regime nazistal
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Se há um Órgão Estadual 
que cumpriu nos seus setenta 
anos as suas elevadas funções é 
o Departamento Estadual de Ro-
dagens, tudo graças a seu corpo 
técnico da melhor qualificação 
profissional.

Entraram e saíram governos, 
ao longo dessas décadas, e seus 
padrões de eficiência não cederam 
espaço a outros interesses, senão 
aos ditados pelos princípios da 
moralidade pública e do desenvol-
vimento do Estado. 

Sabiniano Maia, um dos seus 
melhores quadros, em livro, 
contou toda a sua história, a que 
fiz alusão quando tomei posse no 
Instituto Histórico e Geográfico da 
Paraíba, por seu ele fundador da 
Cadeira que ali ocupo. 

Não há como reproduzir, 
aqui, toda a história do DER. 
Pediria vênia para destacar um 
dos seus melhores nomes, den-
tre tantos, como homenagem 
ao seu desempenho eficiente e 
probo: José Carlos Dias de Frei-
tas, que, nos 70 anos, represen-

A crise econômica que o Brasil enfrenta, bem como a 
desvalorização do real perante ao dólar e euro e o aumen-
to considerável na taxa de desemprego, não tem desesti-
mulado alguns jovens brasileiros de realizarem o sonho de 
fazer um intercâmbio ou estudarem fora do País. 

A Travelmate, rede de agências especializadas em in-
tercâmbio e turismo, há 15 anos no mercado, realizou um 
levantamento com as 10 cidades mais procuradas pelos 
brasileiros para realizar intercâmbio pelo mundo.

A empresa que já realizou mais de 30 mil intercâm-
bios, organizou uma lista com os 10 destinos mais procu-
rados e a cidade vencedora foi Vancouver, no Canadá. 

Por sinal, o Canadá é o País preferido pelos brasileiros 
para intercâmbio. Além de Vancouver, no topo da lista, o 
País apresenta ainda Toronto, em segundo lugar.

Orientei a um estudante da Universidade Federal da 
Paraíba, para ir fazer intercâmbio no Canadá e ele voltou 
agradecido e dizendo que o País ainda pagou para ele ficar 
mais alguns meses ajudando num programa de jovens.

O Canadá ainda tem a vantagem de ser 30% mais ba-
rato do que os Estados Unidos, que é o segundo País mais 
procurado pelos brasileiros. Em seguida vem a Inglaterra, 
Austrália e Nova Zelândia.

Entre as razões que os brasileiros tem escolhido o 
Canadá, estão: o baixo custo, qualidade de vida, belezas 
naturais e possibilidade de imigração.  O maior fator nega-
tivo é o frio que dura quase nove meses.

Em relação aos programas do Governo Federal como 
o Ciência sem Fronteiras, que agora passa por dificulda-
des, existem alguns países que estão com bolsas sobrando, 
como a Alemanha (a língua alemã é exigida) e a Bulgária 
(o idioma inglês é o exigido).

Em relação aos Estados Unidos, o segundo País mais 
procurado, a cidade em primeiro lugar no ranking dos bra-
sileiros é San Diego, na Califórnia, e as razões são: o estilo 
de vida, o clima sempre mais quente, e as atrações turísti-
cas. Depois vem Miami, também pela proximidade, sendo 

a primeira opção de parada de voo nos Estados Unidos, e 
Nova York.

O terceiro País mais procurado pelos brasileiros é a 
Inglaterra, com Londres, em primeiro lugar. Aqui é onde o 
custo de vida é mais alto, afinal a moeda (libra esterlina) é 
a mais valorizada de todas, e os aluguéis são os mais altos. 
Como aqui o estudante brasileiro pode trabalhar meio 
expediente, muitos procuram restaurantes, bares e as 
meninas o sistema Au Pair, fazendo companhia às crianças 
dos casais britânicos.

Alguns brasileiros também tem optado por estudar 
fora de Londres, e alguns indo até para a Escócia e Du-
blin, na Irlanda. Com a saída do Reino Unido do Mercado 
Comum Europeu não se sabe se a partir do próximo ano 
será exigido visto dos brasileiros, o que fará com que esta 
opção tenha projeção de queda na preferência dos inter-
cambistas.

As razões que os brasileiros tem escolhido Londres 
são: atrações turísticas, culturais, o fascínio pela família 
real, vida noturna e facilidade para viajar para outros 
países na Europa.

Depois da Inglaterra, a opção dos brasileiros é a Aus-
trália. Embora mais distante, mas o País oferece inúmeras 
vantagens, como possibilidade de trabalho com excelentes 
salários. Para se ter uma ideia um fisioterapeuta está ganhan-
do na Austrália o equivalente a 34 mil reais por mês.

Segundo Alexandre Argenta, fundador da Travelma-
te, Alexandre Argenta, os brasileiros continuam a fazer 
intercâmbio e as tendências desse mercado são positivas 
mesmo no atual momento de crise política e econômica 
que afeta o País. 

Na Paraíba existem diversas empresas e agências de 
viagem que trabalham com intercâmbios de estudantes, 
saber escolher o momento certo e o País tem sido um dos 
pontos altos deste mercado que valoriza e coloca em des-
taque a arte de viajar. E todos quando voltam relatam uma 
experiência de vida para sempre. 

Cidades mais procuradas para intercâmbio

Eficiência & Probidade

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de julho de 2016

 

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
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tou os demais superintendentes 
daquele departamento. 

Faço-lhe tal distinção pela 
convivência que mantivemos, 
quando auxiliares do governo Er-
nani Sátyro, que, juntamente com 
os demais secretários, somamos 
esforços para que se realizasse 
uma administração à altura das 
aspirações dos paraibanos. 

A sabedoria 
Shakespeareana e eu

Muitas vezes, minha longa convivência com o texto 
shakespeariano me faz pensar, sonhar com uma citação 
de uma de suas obras, mas às vezes não consigo me 
lembrar do texto, do contexto completo em que está in-
serida. Isto me aconteceu hoje: fui provocada pelo poeta 
Linaldo Guedes a responder algumas questões que 
estarão presentes numa matéria que está produzindo 
para o suplemento do Correio das Artes. E ele me man-
dou três perguntas básicas a que deverei responder:

Qual a importância de Shakespeare para a literatu-
ra universal?

De que forma a leitura de Shakespeare influenciou 
sua visão da literatura da forma geral?

A influência de Shakespeare na sua obra, caso 
exista, se possível citando trechos que comprovam essa 
influência.

Resolvi responder as perguntas de Linaldo sob a 
forma de crônica, uma vez que tenho que produzir um 
texto semanal para o jornal A União.

Retomando, a provocação de Linaldo me fez 
acordar com uma citação shakespeariana ecoando na 
minha mente:

“Senhor, sabemos o que somos, mas não sabemos o 
que possamos ser.”(Ato IV, 4).

Quem fala é a louca Ofélia, que no seu desvario 
pula de metáfora em metáfora, provando que seu pai, 
Polônio, estava coberto de razão quando falou que a 
loucura (fingida) do príncipe Hamlet tinha muito méto-
do. A de Ofélia também tem sua própria razão, aquela 
razão que “A própria razão desconhece”, (nas palavras 
do sambista). Ela fala isto para o rei Cláudio, aquele 
que desencadeou toda a tragédia quando assassinou o 
irmão, o rei Hamlet. Esta citação viajou mais de qua-
trocentos anos, cruzou o oceano Atlântico e atracou na 
Paraíba, na minha casa, nesta manhã de julho. O que ela 
me diz? Ora, primeiramente, que a literatura é univer-
sal, a de Shakespeare muito mais, e não importa quão 
distante esteja de nós no espaço/tempo. Ela funciona 
muito bem, seja em Londres, seja na Philipéia de Nossa 
Senhora das Neves. E lembrei-me que logo estarei com-
pletando 70 anos: sei quem sou, quem fui, mas não sei 
quem serei daqui para frente. Pertenço a uma família 
de longevos, longevos que vão aos poucos perdendo a 
capacidade cognitiva, embora não totalmente a razão. 
Será que também perderei tudo que está estocado 
no meu cérebro e me permite, até agora, interpretar 
as mensagens que recebo diariamente? Ou será que 
terei de enfrentar “O lugar escuro” de que fala Heloisa 
Seixas? Ou será que farei como a Ismália do poema de 
Alphonsus de Guimaraens, e girarei,  vendo “uma lua no 
céu e outra lua no mar?”    Esta é a minha maior inquie-
tação, hoje. Não saber quem serei.

O poeta Gil diz que a Bahia já lhe deu “régua e com-
passo”. Eu digo que Shakespeare é quem me deu essa 
régua e esse compasso, desde que comecei a ler sua 
obra, em meados dos anos 1970, há quarenta e poucos 
anos. Ele me trouxe respostas para muitas perguntas e 
me encanta saber que não sou a única a encontrar ins-
piração no bardo de Stratford. Vejo grandes escritores 
como William Faulkner (1897-1962) buscando nele, na 
beleza de sua poesia para intitular uma de suas maiores 
obras “The sound and the fury”, retirada do epílogo da 
tragédia de “Macbeth”, quando o rei escocês, vendo-se 
enganado e perdido, filosofa sobre a brevidade e vaida-
de da vida: 

“Apaga-te, apaga-te, vela fugaz! A vida nada mais é 
que uma sombra que passa, um pobre ator que se pavo-
neia e se agita uma hora em cena e, depois, nada mais 
se ouve dele. É uma história contada por um idiota, 
cheia de som e fúria, nada significando.” (Ato V, cena v). 

O poeta americano Robert Frost (1874-1963) 
também usou estas mesmas linhas para significar a 
brevidade da vida em um de seus poemas. 

A psicanálise também se debruça sobre Shakes-
peare para formular suas teorias, como por exemplo 
S. Freud, que pede a ajuda de Shakespeare (Hamlet) 
para formular sua teoria  sobre o complexo de Édipo. 
Ernest Jones, outro teórico da psicanálise, também usa 
Hamlet para escrever sobre este complexo basilar da 
teoria psicanalítica. Publicou até um livro intitulado 
“Hamlet e o complexo de Édipo”. Consta nesse livro 
que o ator Laurence Olivier consultou-o quando esta-
va se preparando para criar seu personagem Hamlet 
para o teatro.

No meu caso específico, na minha poesia, não 
consigo identificar poemas específicos onde Shakes-
peare esteja presente, a não ser na epígrafe do poema 
“Medos de agosto” (“Fúcsia”, 2007). Mas posso afirmar, 
em sã consciência, que ele me formou, me informou e 
me informa, a cada dia, cada ano, sempre. Sem a leitura 
de suas peças, de seus poemas, seria infinitamente mais 
pobre, mais solitária, menos alegre, mais triste. 

Como mulher, Shakespeare também colaborou 
para a minha formação e modos de me colocar no mun-
do. Vendo a passividade de algumas de suas heroínas, a 
raiva e a revolta de outras, fui me definindo e escolhen-
do minhas posições na vida.

Humilde, José Carlos Dias 
de Freitas, sem exacerbação, e 
permanente bom humor, muito 
menos com ações monocráticas, 
aceitava contribuições sugeridas, 
em favor do interesse público. 
Técnico por excelência, também, 
foi convocado para outros encar-
gos, onde demonstrou profissio-
nalismo e competência. 

Na ocasião, nós o abraçamos: 
Arnóbio Viana, Juarez Farias, 
Gleryton Lucena, Osvaldo Triguei-
ro do Vale, e inúmeros partici-
pantes dos primeiros escalões de 
vários governos estaduais, quando 
o DER lhe prestou homenagem, 
pelos seus 70 anos de fundação, 
numa demonstração inequívoca 
de que sempre se conduziu fiel e 
incondicionalmente a serviço de 
valores republicanos. 

José Carlos Dias de Freitas, em 
suma, atende aos requisitos indis-
pensáveis para ser paradigmado 
homem público, eficiente e probo, 
que coloca os impostergáveis in-
teresses do bem-comum acima de 
quaisquer outros. 

Governador participou das comemorações

Vancouver, no 
Canadá, ficou no 
topo da lista da 
preferência dos 
turistas
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Memória

Em cartaz

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa 
do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

FM
0h -  Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Foi comigo que se deu o fato. Dolorido para 
mim, motivo de pilhérias para os amigos e quiçá de 
regozijo para inimigos se estes houver pela minha 
retaguarda. 

Nunca fui afeito a determinados compromissos 
sociais, funerais, por exemplo, e nem aos seus des-
dobramentos. Sequer soube carpir entes queridos 
que partiram antes do combinado. Faz-me o que me 
resta de alguma polidez comparecer a esses ritos 
funéreos. Faço-o a contra gosto. Desta minha notória 
indisposição a tais obrigações, é que provavelmente 
tenha me faltado a sorte. 
         Funeral de um colega professor, que vitimado 
por um tumor cerebral, este meu confrade preco-
cemente partiu para outra dimensão. Compareci 
a todas etapas do ritual. Vi como disse Bandeira, a 
“enxangue máscara de cera” e como ainda diria ele, 
vi também “lágrimas nascidas menos da saudade 
do que do espanto da morte”. Assisti às orações e 
delas compartilhei todas as boas intenções com a 
alma do defunto. Acompanhei o lúgubre cortejo até 
sua última parada e lá me pus a ouvir as derradeiras 
homenagens. Foi então que se deu o fato.

Resolvera me afastar um pouco da pequena 
multidão. Não queria presenciar de tão perto os últi-
mos procedimentos. Com mulher a tiracolo atendia 
um telefonema sem dar muita atenção à geografia 
do local e fui estacionar minha figura ao lado de 
outra cova; esta recém aberta, a espera de algum 
inquilino que provavelmente estava à caminho. Aí o 
desastre, a terra cedeu e eu fui parar dentro daquele 
buraco que sempre foi o último local que preten-
di visitar. Fratura na tíbia e aquela dor lancinante. 
Claro que gritei tal era a agonia e o fiz promovendo 
um verdadeiro alvoroço, a ponto e deslocar o foco 
das atenções. Passei de um mero e inexpressivo 
assistente à protagonista daquelas exéquias. Pouco 
percebi sentimentos como compaixão, misericórdia, 
piedade e outros deste jaez. Vi sim, aquela pequena 
multidão lacrimejante de poucos instantes atrás se 
desmanchar em gargalhadas e o funeral viu-se de 
súbito transformado numa ruidosa pantomima. Não 
fossem duas solidárias almas que me resgataram 
daquela cratera eu ficaria ali “ad eternum”. Dali, aos 
berros fui condenado a uma insólita viagem  que 
deu início quando fui atirado para o interior de uma 
Kombi. Não sabia que essa pequena marinete era 
tão desconfortável e que o caminho até um pronto 
socorro de fraturas seria tão penoso. Da Kombi à 
mesa de radiografias onde se constatou que a fra-
tura exigia procedimento cirúrgico. Da mesa de 
radiologia de volta à Kombi e dali nova turnê até 
um hospital. Da Kombi para uma maca e da maca 
para uma cama. Teimo em não me lembrar da dor e 
dos uivos que soltei. Uma injeção não sei lá do quê, 
aliviou-me aquele sofrimento e no dia seguinte fui à 
mesa de cirurgia. Um médico atencioso relatou-me 
todo o processo, mostrou-me o parafuso que seria 
introduzido em minha perna e vi uma furadeira que 
me pareceu daquelas de marca conhecida, das que 
tenho em minha caixa de ferramentas. Logo chegou 
o anestesista com aquela conversa que me seria 
inesquecível. Havia sido meu aluno anos antes, tem-
pos de cursinho.

_ Olá professor! Nunca imaginei ver você aqui. 
Mas isso é inédito. 
_ Como assim, inédito? – resmunguei. Então ele 
concluiu.

_ Já mandamos uns pacientes daqui para o cemi-
tério; mas de lá para cá você é o primeiro.

Será?

Museu Bispo do Rosário abre inscrição 
para residência artística de um mês

Anatomia de uma 
Pequena tragédia

Crônica em destaque

O Museu Bispo do Rosário 
Arte Contemporânea abriu ins-
crições para seu programa de 
residência artística, a Casa B, 
iniciativa contemplada no Progra-
ma Rede Nacional Funarte Artes 
Visuais. Os artistas podem inscre-
ver seus projetos até o dia 31 de 
agosto pelo e-mailcasab2016@
museubispodorosario.com.

Os projetos inscritos serão 
avaliados por uma comissão jul-
gadora formada por dois profis-
sionais das artes e um represen-
tante do próprio museu, segundo 
a diretora da instituição, Raquel 
Fernandes. Além do projeto, a 
seleção também levará em conta 

FOTO: Reprodução Internet

O artista plástico brasileiro Arthur Bispo do Rosário (1909-1989) foi considerado louco por alguns e gênio por muitos
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o currículo do candidato. Os inte-
ressados devem ser maiores de 18 
anos. 

Os artistas têm de apresentar 
um projeto a ser desenvolvido 
durante o período da residência, 
de um mês, em outubro deste ano. 
“Um projeto que seja sobre ocupa-
ção, conexões e que converse um 
pouco com a dinâmica da obra de 
Bispo (do Rosário). Os melhores 
projetos, que conversem mais com 
a nossa realidade, é que vão ser 
selecionados”, explicou Raquel.

Serão escolhidos cinco artis-
tas, um de cada região do Brasil, 
atendendo à condição estabelecida 
no edital. Os selecionados recebe-
rão R$ 6 mil cada. A previsão é que 
o resultado seja anunciado no dia 
16 de setembro.

Durante a residência, os escolhi-
dos vão conviver com artistas da ins-
tituição psiquiátrica Colônia Juliano 
Moreira, em Jacarepaguá, na cidade 
do Rio de Janeiro, onde o próprio 
Bispo do Rosário viveu por 50 anos. 
No fim do projeto, o museu vai reunir 
as experiências dos artistas em um 
catálogo, com relatos e fotos.

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Alana Gandra
Agência Brasil

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. 

Os escolhidos 
vão conviver com 
artistas da Colônia 
Juliano Moreira, onde 
o Bispo do Rosário 
viveu por 50 anos
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Mayana Neiva, Jackson Antunes e 
Darlene Glória foram confirmados 
no elenco do longa-metragem ‘Bei-
ço de estrada’, do paraibano Eliézer 
Rolim. Conforme o diretor parai-
bano, as filmagens começam em 
novembro deste ano, nas cidades 
de Cabaceiras e São João do Cariri. 

A grana do filme vem da Ancine e do edital Walfredo 
Rodrigues 2014.

O filme é baseado na peça teatral homônima, 
que também teve texto e direção de Eliézer. O es-
petáculo foi montado na década de 1980 e circulou 
pelo País, através do projeto Mambembão. Devido 
a ele, a atriz Marcélia Cartaxo foi convidada pela 
cineasta Suzana Amaral para protagonizar o filme 
‘A hora da estrela’ e venceu o Urso de Prata no Fes-
tival de Berlim, em 1985.

A paraibana Mayana Neiva (de ‘Para a Minha Ama-
da Morta’ e que realizou diversos trabalhos na tevê 
brasileira) interpretará Dora, mãe de Braz (um dos 
papéis principais do filme, interpretado pelo garoto 
Pedro Henrique).

Darlene – conhecida por seus papéis em ‘Terra 
em transe’ (Glauber Rocha) e ‘Toda nudez será casti-
gada’ (de Arnaldo Jabor) – interpretará uma prostitu-
ta idosa. O papel foi de Soia Lira na montagem origi-
nal para o teatro.

Jackson Antunes já participou de mais de 20 no-
velas e minisséries televisivas e também é cantor. No 
filme de Eliézer, ele interpretará Meiota (papel que foi 
de Nanego Lira na montagem original para o teatro) e 
terá uma cena cantando.

O casal que protagoniza o filme será formado por 
Pedro Henrique (Braz) e Luana Valentim (Véu de Noi-
va). Eliézer classifica Pedro como um ‘achado’ e ‘talen-
toso’. Luana é filha de artista: Cristovam Tadeu, ator, 
diretor, humorista, chargista e ilustrador. 

Mayana Neiva participa do filme de Eliézer Rolim

Funesc prorroga para 
dia 29 inscrições para 
curso de dança tribal

“Beiço de estrada”
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A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) prorrogou o pra-
zo de inscrição para a edição deste 
semestre do curso Dança Tribal 
Fusion. Agora, as interessadas têm 
até 29 de julho para se matricular. A 
ministrante do curso é a dançarina e 
professora Andrea Monteiro. Para a 
turma nível intermediário, a opção de 
horário é pela manhã, das 8h às 12h, 
e para iniciantes a opção é à tarde, 
das 14h às 18h. O curso se estenderá 
até o final de novembro, quando as 
participantes realizarão uma apre-
sentação para mostrar o resultado do 
trabalho.

As interessadas podem se matri-
cular junto à Diretoria de Desenvolvi-
mento Artístico e Cultural (DDAC) de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e 
das 13h às 16h30. O custo mensal da 
oficina é de R$ 30. As aulas aconte-
cerão na Escola de Dança do Teatro 
Santa Roza.

Tendo como foco principal a 
expressividade, o curso abordará di-
ferentes linguagens, tais como break, 
ballet, dança do ventre e dança ciga-
na, assim como técnicas de improvi-
sação na construção do tribal fusion. 
Aliando elementos teóricos a uma 
prática atualizada, a atividade busca 
favorecer o intercâmbio, a reflexão 
sobre o ensino da dança e o interesse 
pela pesquisa neste segmento, assim 
como desenvolver processos criativos 
por meio de metodologias diversas.

Para a turma de nível interme-
diário é necessário, no mínimo, um 
ano de experiência em dança do 

Oficina de 
roteiro em 
Campina Grande

A atriz paraibana Mayana Neiva é natural da cidade de Campina Grande e o seu talento já foi reconhecido pelo Brasil 

Com inscrições abertas até 
o próximo dia 26, os curiosos e já 
envolvidos no ramo da produção 
de roteiro podem se inscrever na 
oficina de Roteiros para Animação que 
o Espaço Cultural está oferecendo. Com 
início na próxima quarta dia 28, a atividade 
irá acontecer no Cine Teatro São José, em 
Campina Grande. No total são 20 vagas 
disponíveis ao público. As inscrições po-
dem ser feitas online pela página oficial 
(Facebook/CineteatroSaoJose) ou presen-
cialmente das 9h às 12h e das 14h às 17h. A 
entrada é franca.

A oficina, que será ministrada por 
Cesar Barbosa, produtor de Criação da 
Kaplow Studio, abordará temas importan-
tes para quem deseja trabalhar com anima-
ção ou tem curiosidade pelo tema. 

Entre os assuntos apresentados na 
oficina estarão em mesa: panorama do 
mercado de animação brasileiro, cadeias 
produtivas, Bê-a-Bá do processo de anima-
ção, formato e gênero, logline, storyline, 
sinopse, argumento e roteiro, entre outros.

Jamarri Nogueira
Especial para A União

n Oficina de roteiros para obras de animação

n Período de inscrição: até 26 de julho

n Quando: 28 de julho

n Vagas: 20

n Inscrições presenciais: Cine Teatro São José, 

das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Serviço

ventre ou tribal. O certificado de conclusão 
será fornecido apenas a quem atingir, no 
mínimo, 70% de presença nas aulas.

Andréa Monteiro – De João Pessoa 
(PB). É bailarina, coreógrafa, professora, 
produtora artística e de eventos na área da 
dança. Começou seus estudos de danças 
orientais em 2006 e em 2009, com Kilma 
Farias (PB), iniciou-se na dança tribal, 
estilo ao qual tem se dedicado desde então. 
É integrante e co-criadora da Cia de Danças 
da Paraíba. 

Sua formação inclui estudos em ATS® - 
American Tribal Style - com as professoras 
Sharon Kihara (USA), Mardi Love (USA), 
Ariellah Aflalo (USA), Emini DI Cosmo (AR), 
Nadja El Balady (RJ), Rebeca Piñeiro (SP) 
ATS®, Tribal Fusion com Mariana Quadros 
(SP), Joline Andrade (BA) e em dança cigana 
com a professora Alecsandra Matias (PB), 
além de experiências em dança contempo-
rânea e jazz. Ministra cursos e workshops 
em dança tribal. 

n Curso de Dança Tribal Fusion

n Ministrante: Andréa Monteiro

n Matrículas: Até 29 de julho, na Diretoria de 

Desenvolvimento Artístico e Cultural (DDAC) da Funesc, 

de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h30.

n Local das aulas: Escola de Dança do Teatro 

Santa Roza

n Horário das aulas: Sextas-feiras, 8h às 12h 

(nível intermediário) e 14h às 18h (nível iniciante)

n Duração: 4 meses

n Preço: R$ 30 (mensal)

Serviço

CIne TeATrO SãO JOSé



Presidente turco quer 
extradição de clérigo 
dos Estados Unidos
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Maia programa pauta de votações
aPós rEcEsso

MPs e renegociação da 
dívida dos estados serão 
votadas em agosto

13

 Em razão do esva-
ziamento do Congresso 
Nacional ocasionado pelo 
calendário das eleições 
municipais e pelos Jogos 
Olímpicos, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), concentrará as 
votações da primeira sema-
na de agosto, após o recesso 
no Legislativo, nas medidas 
provisórias e no projeto 
que trata da renegociação 
da dívida dos estados.

Os dias em que deverá 
haver votação foram discu-
tidos na manhã de ontem, 
com o líder do governo 
na Câmara, André Moura 
(PSC-SE), e com o líder do 
PSD, Rogério Rosso (DF).

Os temas que são prio-
ridades do governo no 
reinício das atividades no 
Congresso também foram 
alvo de discussão em novo 
encontro que ocorreu on-
tem entre Rodrigo Maia, o 
presidente em exercício, 
Michel Temer, e o presiden-
te do Senado, Renan Calhei-
ros (PMDB-AL). 

“Combinamos de fazer 
uma reunião na segunda-
-feira (1º de agosto) com 
todos os líderes. Vamos 
organizar uma pauta para 
três dias, como é tradição. 
Se possível segunda, terça 
e quarta-feira. Se não, ter-
ça, quarta e quinta. Depen-
de só dos líderes da convo-
cação dos seus deputados”, 

Da Agência Estado

afirmou Maia ao deixar o 
encontro.

“Temos uma pauta de 
medidas provisórias e o 
projeto de renegociação 
da dívida dos estados que 
precisam ser votados”, 
ressaltou. Segundo ele, a 
expectativa também é de 
que na primeira quinta-
-feira de agosto seja reali-
zada uma Comissão Geral 
para discutir o projeto que 
retira a obrigatoriedade 
de atuação da Petrobras 
como operadora única de 
todos os blocos contrata-
dos pelo regime de parti-
lha de produção em áreas 
do pré-sal. 

O presidente da Câma-
ra voltou a ressaltar tam-
bém que caso a equipe eco-
nômica do governo envie, 
no segundo semestre, ao 
Congresso, proposta pre-
vendo aumento de impos-
tos, ele não deverá colocá-
-la para votação. 

“As famílias e as em-
presas estão muito endivi-
dadas. Acho que as pessoas 
já estão dando a sua con-
tribuição no pagamento de 
impostos. As pessoas não 
têm mais condição de fazê-
-lo neste momento”, disse 
Maia. No início de agosto, 
quando as atividades serão 
retomadas no Congresso, a 
pauta do plenário da Casa 
deverá estar trancada por 
ao menos cinco medidas 
provisórias. 

A dificuldade em se 
ter um quórum adequado 
para a votação das propos-
tas se deve ao fato de que, 
no mesmo período, parte 
dos deputados participa-

rão das convenções parti-
dárias, que irão definir os 
candidatos que disputarão 
as eleições municipais de 
outubro. Outro fator que 
deverá motivar a ausência 
dos parlamentares são os 
Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, previstos para co-
meçar a partir do próximo 
dia 5 de agosto.

Cunha
Diante da perspectiva 

de a maioria dos deputados 
não comparecer às sessões, 
Rodrigo Maia considerou 
que o processo de cassa-
ção do deputado afastado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
não deverá ser colocado em 
votação logo após o reiní-
cio das atividades na Casa. 

“Essa primeira semana tem 
convenções. O quórum não 
é alto. Durante a primeira 
semana vamos discutir o 
assunto do deputado Edu-
ardo Cunha para ver uma 
melhor data para votação, 
para que a gente não mar-
que uma data e não seja a 
que tenha um quórum ade-
quado”, afirmou.

O presidente da Casa 
disse que pode colocar 
em votação a cassação de 
Cunha na segunda sema-
na de agosto. “A partir da 
segunda é possível. Eu só 
não quero dar data por-
que se não tiver quórum 
vocês vão ficar me cobran-
do que eu adiei a votação”, 
afirmou.

Da agência Estado

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewando-
wski, concedeu liminar no 
Mandado de Segurança (MS) 
34299 para suspender a que-
bra de sigilos fiscal e bancá-
rio da Associação Brasileira 
de Antropologia (ABA), de-
terminada pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Câmara dos De-
putados sobre a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e 
do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(Incra). A CPI investiga a de-
marcação de terras indíge-
nas e de remanescentes de 
quilombolas. As informações 
foram divulgadas no site do 
Supremo.

Ao analisar o pedido de 
liminar, Lewandowski ava-
liou que a decisão da CPI 
“não foi devidamente funda-
mentada”, configurando as-
sim plausibilidade no pedido 
do Mandado de Segurança, 
que alega risco ao direito a 
intimidade e privacidade da 
associação e do presidente 
da entidade, também alvo da 
quebra de sigilos.

De acordo com as ale-
gações do Mandado de Se-
gurança contra o ato da CPI 

pretendendo a quebra dos 
sigilos, a ordem se baseia em 
apenas um depoimento e não 
cita em nenhum momento o 
nome do presidente da ABA.

“Da análise dos autos, 
aparentemente, fora aprova-
do requerimento de quebra/
transferência de sigilos ban-
cários e fiscais desprovido 
de fundamentação idônea, 
não só da pessoa jurídica de 
direito privado, mas também 
de seu dirigente, que, pelo 
visto, não fora objeto inicial 
da investigação e contra as 
quais não haveria fatos que 
indicassem a concorrência 
para práticas delituosas”, 
afirma o presidente do STF.

Segundo Lewandowski, 
em uma análise preliminar, 
é possível concluir que os ar-
gumentos apresentados para 
a quebra dos sigilos parecem 
genéricos e insuficientes. O 
ministro entendeu ser o caso 
de concessão da liminar “a 
fim de evitar dano iminente 
e irreparável aos impetran-
tes, ante a irreversibilidade 
do ato proferido pela CPI”.

A decisão terá validade 
até que o relator original do 
caso no STF, ministro Luiz 
Fux, possa analisar o caso. O 
ministro Ricardo Lewando-
wski atua neste mês no plan-
tão da Corte.

STF suspende quebra de 
sigilo pela CPI da Funai

concEssão DE liminar Residências 
da Fazenda e 
Casa Civil têm 
venda suspensa
Da agência Estado

O Ministério do Pla-
nejamento informou que 
as residências oficiais dos 
ministros da Fazenda e da 
Casa Civil, que estão fora 
de uso, foram temporaria-
mente retiradas do proces-
so de venda. De acordo com 
a Pasta, responsável pelo 
projeto que vende diversos 
imóveis da União, as casas, 
localizadas em áreas nobres 
de Brasília, estão passan-
do por “ajustes cartoriais 
necessários” e estarão dis-
poníveis para venda após a 
conclusão do processo. 

As duas casas, juntas, 
estão avaliadas em R$ 13 
milhões. Só pela casa que 
poderia ser ocupada por 
Henrique Meirelles o gover-
no espera pelo menos R$ 7 
milhões. No edital lança-
do pelo governo em março 
para a venda dos imóveis, a 
União ressaltou que a casa 
que pertence à Fazenda tem 
374 m² a regularizar. 

Já o imóvel que era des-
tinado ao ministro da Casa 
Civil tem preço mínimo de 
R$ 6 milhões e já foi casa da 
presidente afastada Dilma 
Rousseff quando ela ocupa-
va o ministério. 

sayonara moreno
Da Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou on-
tem uma operação, em sete cidades 
da Bahia, para desarticular uma or-
ganização criminosa responsável por 
aplicar golpes na Caixa Econômica 
Federal e em outras instituições fi-
nanceiras. A Operação Ali Babá cum-
pre 57 mandados nos municípios de 
Feira de Santana, Seabra, Palmeiras, 
Monte Santo, Remanso, Vitória da 
Conquista e a capital, Salvador.

No total, 140 policiais cumprem 
25 mandados de prisão, sendo 10 
preventivas e 15 temporárias; 28 
mandados de busca e apreensão e 
quatro de condução coercitiva. Se-
gundo o coordenador da operação, 
delegado Wal Goulart, até o momen-
to, duas pessoas não foram encontra-
das e, caso não se apresentem até o 
fim da tarde, serão consideradas fo-
ragidas. Um dos líderes da organiza-
ção foi preso em Vitória da Conquis-
ta, no Sudoeste baiano, junto com a 
esposa.

De acordo com a PF, as investi-
gações começaram há 3 anos e re-
velaram que o organização crimino-
sa operava desde 2006 por meio de 
empresas ilegais, criadas em nome de 
laranjas e com documentos falsos.

“O líder e outras pessoas coopta-
vam terceiros e abriam empresas, de-
pois abriam contas em bancos e so-

licitavam empréstimos. Eles tinham 
um grupo de pessoas que se apro-
ximavam de gerentes, como forma 
de facilitar o empréstimo. Inclusive, 
um dos gerentes foi ouvido pela PF, 
em Juazeiro, suspeito de facilitar os 
empréstimos”, disse o delegado Wal 
Goulart.

Abertas as empresas de fachada, 
os envolvidos conseguiam emprésti-
mos que variavam entre R$ 200 mil e 
R$ 500 mil e não pagavam aos bancos. 
Até o momento foram identificadas 
19 empresas envolvidas no esquema, 
mas a PF estima que o número pode 
chegar a mil. De acordo com cálculos 
da PF, os prejuízos ultrapassam R$ 10 
milhões somente em fraudes contra a 
Caixa Econômica Federal. Os prejuízos 
a outros bancos privados ainda não 
foram calculados.

“No ano de 2013, houve um pre-
juízo de R$ 500 mil para mais seis 
bancos, como Itaú, Bradesco, San-
tander e Banco do Brasil. Em 2013 
as contas nesses bancos eram apenas 
contas de passagem. Posteriormente, 
quando os bancos federais [públicos] 
desconfiaram dos golpes e passaram 
a ser mais rigorosos na concessão 
de empréstimos, essa organização 
se voltou para os bancos privados”, 
explica o delegado Goulart, que des-
taca os crimes de organização cri-
minosa e estelionato, pelos quais os 
envolvidos devem responder. A ope-
ração ainda está em andamento.

PF desarticula grupo que fraudava 
bancos públicos e privados na BA

oPEraÇão ali BaBÁ

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, discutiu as votações na Casa após o recesso com o líder do governo, André Moura

FoTo: Wilson Dias-Agência Brasil
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“Michel cansou de te esperar”, diz 
Cunha a empreiteiro da Lava Jato
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Geral

PF encontrou mensagens 
de texto envolvendo
o presidente interino
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Quanto mais o mundo se abre à comunicação 
imediata e se popularizam os recursos de internet e 
redes sociais, mais os ambientes de poder se cercam 
de serviços secretos e estratégias ocultas. A maioria 
dos latino-americanos nunca ouviu falar de algumas 
cláusulas dos tratados de livre comércio que os 
governos de seus países fazem com os Estados Unidos. 
Isso é mais grave porque tem repercussão direta na 
vida dos mais pobres. Pequenos comerciantes nem 
sabem porque, de repente, começam a ter prejuízos. 
Produtos do outro lado do mundo, muitas vezes, 
fabricados com trabalho semiescravo, são vendidos 
com preços menores e destroem o mercado local. 
Através do Tratado de Associação Trans-Pacífico, doze 
países latino-americanos como o Chile, o Peru e a 
Colômbia assinaram isenção de impostos para 18 mil 
produtos norte-americanos. Enquanto esses milhares 
de produtos, vindos dos Estados Unidos, poderão 
ser vendidos em nossos países, isentos de impostos, 
nossos produtos não terão condições de competir 
com eles, nem poderão entrar nos Estados Unidos 
nas mesmas condições comerciais. Bernie Sanders, 
pre-candidato democrático à presidência dos EUA, 
afirmou: “Nos países mais pobres, o TTP vai devastar 
a economia de muitas famílias de trabalhadores”.

Na Europa, a opinião pública sabe muito 
pouco sobre o Transatlantic Trade and Investiment 
Partnership (Ttip). Esse tratado de livre comércio 
significa a liberação total do comércio e dos 
investimentos. Põe fim a todas as barreiras tarifárias. 
Abrange 800 milhões de pessoas e quase 45% de 
todo o comércio mundial. Mas, entre governantes e 
empresas, guarda-se segredo sobre como ele será 
implementado. Sabe-se apenas que a Comissão 
Europeia se comprometeu a entrar nesse caminho. 
Ninguém votou em nada. Um dos segredos que saiu 
a público foi que o TTIP acabará com o chamado 
“princípio da precaução”. Até agora para comercializar 
um produto na Europa o produtor precisa demonstrar 
que ele não fará mal à saúde das pessoas e ao 
ambiente. Nos Estados Unidos, se faz o contrário: até 
que não se prove que o produto faça mal e polua, se 
pode vender. O novo tratado tornará essa lei norte-
americana válida para a União Europeia.

Nos países latino-americanos que tiveram 
governos progressistas e mais populares, o presidente 
Hugo Chávez havia conseguido substituir o ALCA 
(Tratado de livre comércio com os EUA) pela ALBA, 
um acordo cultural e comercial entre os países pobres 
da América na linha da solidariedade e do apoio 
mútuo. Para os interesses norte-americanos era tão 
importante derrubar esse projeto que valeu a pena 
patrocinar a volta de governos de direita em países 
como Argentina e Peru, financiar um golpe de Estado 
em Honduras e golpes parlamentares no Paraguai e 
agora no Brasil.

Uma das primeiras providências do governo 
brasileiro, que, teoricamente, ainda seria interino, 
é privatizar tudo o que é possível, destruir todos os 
programas sociais e principalmente entregar o Pré-sal 
às multinacionais norte-americanas.

Enquanto as massas continuam anestesiadas 
pelo plim-plim da televisão e pelos jornais a serviço 
do Império, essa realidade nova criou uma maior 
articulação dos diversos movimentos sociais. Além 
dos objetivos específicos de luta pela terra, pelo teto 
ou por condições dignas de trabalho, os movimentos 
sociais se unem em defesa da democracia. Eles lutam 
pacificamente para que o atual retrocesso que ocorre 
no caminho de integração latino-americana e de 
autonomia dos nossos países não destrua todas as 
conquistas já realizadas por nossos povos.

Em toda a América Latina esse caminho novo e de 
libertação tem sido impulsionado pelas comunidades 
indígenas e pelos movimentos de lavradores em nome 
de sua espiritualidade cósmica. É a própria veneração 
à Mãe Terra e à natureza que exigem o respeito à 
dignidade de toda pessoa humana e que ninguém, nem 
a natureza sejam tradados como mera mercadoria. 
Para quem tem a fé bíblica, a liberdade dos povos 
e a dignidade de toda pessoa humana são sinais da 
vinda ao mundo do projeto divino de justiça, paz e 
integridade para todo o universo.

(Reproduzido de adital.com.br)
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Barros
Marcelo 

São Paulo (AE) - Nas mi-
lhares de mensagens encon-
tradas no celular do ex-presi-
dente da Andrade Gutierrez 
Otávio Azevedo, a Polícia Fe-
deral encontrou referências 
a três encontros entre o em-
preiteiro e o então vice-presi-
dente Michel Temer em anos 
eleitorais, 2012 e 2014, inter-
mediados pelo ex-presidente 
da Câmara Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ).

A própria assessoria do 
presidente em exercício con-
firma que, pelo menos em 
2014, Temer se encontrou 
com o executivo no gabine-
te da vice-presidência, onde 
Azevedo anunciou que faria 
doações ao PMDB. A assesso-
ria, contudo, disse que Temer 
não se recorda da presença 
de Cunha, que não consta nos 
registros oficiais do gabinete e 
tampouco do motivo para ele 
ter aparecido como “interme-
diador” do encontro.

Segundo a assessoria, o 
presidente em exercício sem-
pre manteve “relação institu-
cional” com o empreiteiro e 
não precisava do contato de 
Cunha para intermediar o en-
contro.

As mensagens de SMS en-
tre Azevedo e Cunha revelam 
que, no dia 4 de abril de 2012, o 
empresário se atrasou para um 
encontro com o peemedebista 
e o vice-presidente. Na ocasião, 
nem mesmo o executivo sabia 
que Temer estaria presente. “O 
Michel cansou de te esperar e 
foi embora, fiquei só eu”, disse 
Cunha. As mensagens não dei-

Mateus Coutinho
e Julia Affonso

xam claro, porém, onde seria o 
encontro. A própria assessoria 
de Temer diz que ele não se re-
corda deste evento.

Azevedo, então, responde: 
“Você é que me interessa. O Mi-
chel é um grande líder e eu não 
poderia incomodá-lo. Mas na 
verdade não sabia que ele es-
taria aguardando com você. Es-
tou chegando, mas tem alguma 
merda acontecendo na cidade”, 
disse. O peemedebista ri.

Já em 30 de julho de 2014, 
ano em que tanto Cunha quan-
to Temer disputavam as elei-
ções, o executivo foi procurado 
pelo empresário. Cunha che-
gou a ligar duas vezes para o 
empresário pela manhã, mas 
Azevedo justificou que estava 
em um evento da Confederação 
Nacional da Indústria, CNI, e 
pediu para falarem mais tarde.

O peemedebista, então, 
pergunta quando o executivo 
vai embora de Brasília e para 
onde ele vai, e os dois acabam 
combinando de se encontrar 
na manhã seguinte, às 8h. Mais 
tarde naquele mesmo dia, po-

rém, Otávio Azevedo diz que 
ainda vai ligar para confirmar 
o encontro, explica que estava 
com o senador e então candi-
dato a presidência Aécio Neves 
(PSDB) e que iria se encontrar 
com a outra candidata, Dilma 
Rousseff (PT), às 15h.

Querendo agilizar a situ-
ação, Cunha então sugere que 
o empresário vá ao Palácio do 
Jaburu, residência oficial do vi-
ce-presidente, encontrar com 
ele e com Temer. “Vc pode sair 
e ir ao Jaburu, me encontra e 
ao Michel se quiser”, afirma o 
deputado que ainda diz para 
o empreiteiro escolher a hora 
que quiser que ele “adaptaria” 
o resto.

Os dois confirmam o ho-
rário para as 14h e Cunha 
acaba avisando a mudança do 
endereço do encontro para o 
gabinete da vice-presidência, 
ao que Otávio Azevedo respon-
de com “Ok”. Este encontro foi 
confirmado pela assessoria de 
Temer, que, contudo, diz que o 
presidente em exercício não se 
recorda de Cunha na reunião.

Quatro meses depois, 
há registro de marcação de 
um novo encontro de Temer 
com Azevedo, na residência 
oficial do vice. Em 7 de agos-
to de 2012, Cunha escreveu 
para Azevedo: “Tá confirmado 
20h30 Jaburu”. No relatório 
não há registro de resposta do 
executivo. A assessoria do pee-
medebista diz não ter o regis-
tro do encontro entre Temer e 
Otávio Azevedo no Jaburu.

As mensagens do celular 
de Otávio revelaram o assédio 
que o empreiteiro recebia de 
políticos, sobretudo de Cunha, 
com quem chegou a discutir 
alterações “sigilosas” em Me-
didas Provisórias, que são alvo 
da Operação Zelotes que inves-
tiga o lobby de empresas para 
alterar MPs no Congresso. Pa-
ralelamente às negociações, o 
peemedebista também passou 
dados de contas dele e do ex-
-ministro Henrique Alves para 
que Otávio fizesse doações.

Ao jornal O Globo, Cunha 
alegou que não se recordava 
dos assuntos dos encontros.

Segundo a assessoria, Michel Temer sempre manteve “relação institucional” com o empreiteiro

As companhias aéreas registra-
ram, em junho, queda de 5,9% na 
demanda por voos domésticos em 
relação a junho de 2015, conside-
rando o número de bilhetes vendi-
dos, trecho percorrido e descontos 
de ocupação pela tripulação, corte-
sia e gratuidades. Foi a décima pri-
meira queda consecutiva, no pior 
resultado para um mês de junho 
desde 2012, segundo informou on-
tem a Associação Brasileira das Em-
presas Aéreas (Abear)

A oferta estimada - com base 
no número de assentos disponíveis 
e distância percorrida - apresentou 
retração de 6,4%. Já o movimento 
de passageiros teve baixa de 7% 
com 6,8 milhões de viagens. Os da-
dos abrangem as empresas Avian-
ca, Azul, Gol e Latam, associadas à 
Abear e que respondem por 99% 
do mercado doméstico.

No acumulado do primeiro 
semestre, houve queda de 6,6% 
na demanda; de 5,9% na oferta e 
de 8% no fluxo de passageiros em 
43,2 milhões de viagens. A Gol teve 
uma participação no mercado de 
36,42%; a Latam (34,96%); a Azul 
(17,15%) e a Avianca (11,48%).

Voos internacionais
O levantamento da Abear indi-

ca, ainda, ainda que a participação 
no transporte internacional ficou 
em 25% do mercado, sendo o res-
tante operado por companhias es-
trangeiras. A procura por viagens 
internacionais caiu 5,1%, na maior 
queda dos últimos quatro meses 
e no semestre houve redução de 
0,3%. Já a oferta diminuiu 8%, en-
quanto as viagens internacionais 
num total de 558,4 mil, cresceram 
2% sobre junho de 2015.

De acordo com nota divulgada 
pela Abear, há uma tendência de 
busca por viagens mais curtas, in-
dicando mais os destinos na Amé-
rica do Sul. A maior participação de 
voos internacionais foi da Latam 
(81,7%), seguido pela Gol (11,54%); 
Azul (6,7% e Avianca (0,07%).

Cargas
O volume de transporte de car-

ga em território nacional cresceu 
1,9%, alcançando 26,2 mil tonela-
das em junho último. No semestre, 
foram transportadas 149,5 mil to-
neladas, quantidade 10,2% menor 
do que em igual período do ano 
passado. Para fora do País, em ju-
nho houve alta de 3,3% com 14,3 
mil toneladas. E, de janeiro a junho, 
foi registrado o mesmo percentual 
de aumento com o volume de 88,4 
mil toneladas.

Demanda por voos nacionais cai 5,9% 
AVIAÇÃO CIVIL

A Marinha fez ontem um 
exercício de desembarque de 
90 fuzileiros navais no Aterro 
do Flamengo, na Zona Sul do 
Rio, simulando a necessidade 
de militares intervirem em um 
protesto violento, durante os 
Jogos Olímpicos. O exercício 
também contou com um heli-
cóptero, que treinou a evacua-
ção de feridos.

Segundo o comandan-
te do Grupo-Tarefa Terrestre 

da Marinha, contra-almirante 
Ricardo Pilar, o exercício é im-
portante para testar as vias 
marítimas e aéreas que serão 
usadas durante os Jogos. “Des-
locamos nossos homens da 
Ilha do Governador até aqui, 
tudo em uma hora e meia.” De 
acordo com Pilar, é um tempo 
razoável, embora não pareça. 
“Afinal, já teremos militares po-
sicionados em terra em alguns 
pontos da Zona Sul para agir 

imediatamente em caso de ne-
cessidade.”

O comandante destacou 
que o deslocamento marítimo 
só será realizado em caso de 
colapso no trânsito da cidade, 
que ainda contaria com o apoio 
aéreo para reforço de tropa.

Ricardo Pilar informou 
que o pessoal da Marinha tra-
balhará em conjunto com a 
Polícia Militar e outros órgãos 
de segurança pública do Rio de 

Janeiro, sempre que a tropa for 
acionada em casos específicos, 
isto é, quando não forem sufi-
cientes os que estão em terra 
ou a pedido de autoridades.

Temos cerca de 3,1 mil 
homens posicionados na Ilha 
para essas emergências”, acres-
centou o comandante. Ao todo, 
cerca de 6 mil homens da Mari-
nha trabalharão nos Jogos Rio 
2016 em vias aéreas, terrestres 
e marítimas.

Marinha faz simulado de segurança
PARA OS JOGOS OLÍMPICOS

O império e a 
resistência
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Turquia quer extradição de clérigo
acusado de liderar tentativa de golpe
Presidente turco enviou 
pedido a Obama para 
extraditar Fethullah Gulen 

Washington (AE) - A 
Turquia enviou ao governo 
do presidente Barack Obama 
documentos que comprova-
riam que a tentativa fracas-
sada de golpe na Turquia 
foi orquestrada pelo clérigo 
Fethullah Gulen, afirmou on-
tem a Casa Branca.

O envio foi seguido de 
uma conversa por telefone 
entre os presidentes Recep 
Tayyip Erdogan e Barack 
Obama, que discutiram a ex-
tradição do clérigo radicado 
nos Estados Unidos, onde 
vive há quase duas décadas.

O porta-voz da Casa 
Branca, John Earnest, afir-
mou que o governo avalia os 
documentos enviados pelos 
turcos, e que o pedido de 
extradição não pode ser for-
malmente confirmado.

Na conversa, Obama 
prometeu ajuda a Erdogan 
na investigação, e salientou 
a importância de se obser-
var os trâmites democráticos 
durante a investigação. O te-
lefonema se deu em meio à 
expansão das prisões de su-
postos apoiadores do golpe 
por parte do governo turco.

Gulen, por sua vez, pe-
diu que a Casa Branca negue 
o pedido e afirmou que não 
lidera nenhum grupo, mas 
vive uma vida simples em 
sua mansão, Saylorsburg. Es-
tima-se, no entanto, que ele 
tenha um grupo significativo 
de adeptos na Turquia e no 
exterior.

Seus seguidores têm ao 
menos 55 mil negócios abri-
gados sob o guarda-chuva de 
uma das maiores organiza-

ções da Turquia, a Tuskon, 
que opera uma bem-sucedi-
da rede de escolas cooperati-
vas em 160 países.

Nos últimos anos, pesso-
as ligadas a Gulen têm tenta-
do se imiscuir a instituições 
de Estado turcas, especial-
mente a polícia e o Judiciá-
rio. O movimento liderado 
por Gulen ganhou influência 
política significativa na últi-
ma década, ao apoiar inicial-
mente o partido de Erdogan, 
o AKP. Os dois, no entanto, se 
desentenderam desde então.

TVs perdem licença
A agência estatal de no-

tícias da Turquia, Anadolu, 
relata que o órgão regulador 
da Turquia cancelou todos os 
direitos e licenças de trans-
missão de veículos de mídia 
ligados a grupos que partici-
param da tentativa de golpe 
de Estado ou o apoiaram.

O Conselho Supremo 
de Rádio e Televisão votou, 
por unanimidade, revogar 
as permissões para “qual-
quer veículo de rádio ou te-
levisão com conexões ou que 
apoiou” grupos ligados ao 
clérigo radicado nos EUA, Fe-
tullah Gulen. O governo turco 
o acusa de planejar o golpe e 
quer que a Casa Branca o ex-
tradite.

A diretiva foi vaga e não 
identificou quais veículos 
poderiam ter sua licença cas-
sada, o que abre espaço para 
a interpretação. A Associa-
ção de Jornalistas da Turquia 
afirmou que ainda discute a 
nova regra e não iriam co-
mentar imediatamente so-
bre o caso.

Grupos nacionais e in-
ternacionais condenaram a 
repressão a veículos de mídia 
após a tentativa fracassada de 
golpe, na sexta-feira (15).
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Taipei (AE) - Um ônibus de turismo que transportava 
visitantes chineses pegou fogo em uma movimentada 

estrada perto da capital de Taiwan nessa terça-feira, vitimando 
todas as 26 pessoas a bordo, afirmaram autoridades locais.

O incêndio aconteceu na rodovia que liga a capital ao aeroporto 
internacional da ilha. 24 dos passageiros eram originários da 
província chinesa de Liaoning, e estavam retornando para 
casa. Os outros dois passageiros eram taiwaneses.

Ainda não houve detalhamento sobre a causa do incêndio, 
embora a agência oficial de notícias de Taiwan tenha afirmado 
que o ônibus pegou fogo após ter girado sobre a pista, 
descontrolado, e bater no muro que cerca a estrada.

Incêndio em ônibus mata 26

Seul (AE) - O go-
verno da Coreia do Sul 
acusou ontem o país 
vizinho de disparar três 
mísseis balísticos ao 
mar, em um aparente 
protesto contra a deci-
são de Seul de permitir 
a instalação de um sis-
tema avançado de de-
fesa contra mísseis dos 
Estados Unidos.

Os artefatos fo-
ram lançados da re-
gião Oeste da Coreia 
do Norte, e percorre-
ram o país até caírem 
no mar a leste do país. 
Dois deles viajaram 
entre 500 e 600 quilô-
metros, uma distância 
suficiente para atingir 
toda a Coreia do Sul, 
afirmou o porta-voz 
de comando conjunto 
das forças sul-corea-
nas, Jeon Ha Gyu. Ele 
afirmou que o Exérci-
to ainda analisava o 
quão longe teria ido o 
terceiro míssil. 

O Pentágono emi-

tiu nota afirmando que 
os sistemas do Coman-
do Estratégico dos Esta-
dos Unidos mapearam e  
“acusaram o que seriam 
lançamentos de mísseis 
norte-coreanos”. Dois 
seriam mísseis Scud e, 
um terceiro, um míssil 
da classe Rodong. Ne-
nhum deles colocava os 
EUA em risco.

Os disparos são 
rotineiros na ditadura 
comunista do Norte, 
mas podem estar rela-
cionados à instalação 
do sistema antimís-
seis conhecido como 
THAAD (do inglês Ter-
minal High-Altitude 
Area Defense), na ci-
dade de Seongju, no 
sul do país.

Em Tóquio, o minis-
tro de defesa japonês 
Gen Nakatani afirmou 
que os lançamentos 
foram “um ato de 
provocação que mina 
a segurança regional 
e internacional... Nós 
não podemos absolu-
tamente aceitar isso.”

Coreia do Norte lança
três novos mísseis

REtALIAÇÃo AoS EUA
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Quase 250 mil crian-
ças enfrentam grave des-
nutrição e risco de morte 
no Estado de Borno, nor-
deste da Nigéria, anunciou 
ontem o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância 
(Unicef), da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
A crise humanitária causa-
da pelo grupo radical islâ-
mico Boko Haram continua 
crescendo.

Na medida em que 
mais áreas no Nordeste do 
país têm se tornado acessí-
veis à assistência humani-
tária, aumenta e se torna 
mais evidente a extensão 
da crise nutricional que 
afeta as crianças. De acor-
do com o Unicef, além das 
244 mil crianças que so-
frem de desnutrição aguda 
grave em Borno, aproxi-

madamente 49 mil (quase 
1 em 5) vão morrer este 
ano se não receberem tra-
tamento.

“Cerca de 130 crianças 
vão morrer, diariamente, 
de causas relacionadas à 
desnutrição aguda, se a 
resposta não for amplia-
da rapidamente”, disse 
Manuel Fontaine, diretor 
regional do Unicef para 
a África Ocidental e Cen-
tral.”Nós precisamos de 
todos os parceiros e doa-
dores para evitar que mais 
crianças morram. Ninguém 
pode assumir uma crise 
dessa escala sozinho”.

Ao visitar locais recen-
temente acessíveis, ante-
riormente sob controle do 
Boko Haram, Manuel Fon-
taine afirmou ter testemu-
nhado cidades destruídas 
acomodando os desabri-
gados, famílias com pouco 
acesso a saneamento ade-

quado, água ou alimentos, 
e milhares de crianças frá-
geis que precisam deses-
peradamente de ajuda.

Crise
“Há 2 milhões de pes-

soas que ainda não são ca-
pazes de chegar ao Estado 
de Borno, o que significa 
que o verdadeiro alcance 
desta crise ainda está para 
ser revelado ao mundo”, 
disse Fontaine. Ressaltou 
a existência de organiza-
ções no local fazendo um 
enorme trabalho, mas sem 
a capacidade de atingir a 
escala e a qualidade neces-
sárias.

No comunicado di-
vulgado ontem, o Unicef 
ressaltou o trabalho com 
parceiros no exame e tra-
tamento de crianças com 
desnutrição e na melhora 
ao acesso à água e sanea-
mento. A resposta humani-

tária do Unicef também in-
clui prestação de cuidados 
médicos, vacinação, edu-
cação e apoio psicológico 
para as crianças afetadas 
pela violência.

No início de 2016, o 
Unicef apelou por 55,5 
milhões de dólares para 
responder à crise humani-
tária no nordeste da Nigé-
ria, mas até agora recebeu 
apenas 23 milhões de dó-
lares, o equivalente a 41%. 
Com mais áreas do país se 
tornando acessíveis, é pro-
vável que o apelo por mais 
ajuda humanitária se faça 
necessário.

O Boko Haram man-
tém atividades no nordeste 
da Nigéria desde 2009. No 
ano passado, o grupo ex-
pandiu seus ataques para 
Níger, Camarões e Chade. 
Em março de 2015, o Boko 
Haram firmou sua aliança 
com o Estado Islâmico.

Unicef alerta que desnutrição aguda  
atinge 250 mil crianças na Nigéria

SAÚDE PÚBLICA

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

Londres (AE) - O secre-
tário de Relações Exteriores 
do Reino Unido, Boris John-
son, se encontrou ontem com 
o secretário de Estado dos 
Estados Unidos, John Kerry, 
para reiterar o compromis-
so de uma relação próxima 
entre os dois aliados no mo-
mento em que o país prepara 
sua saída da União Europeia.

Kerry, por sua parte, 
afirmou que os laços entre 
os dois países são “espe-
ciais e inquebráveis” e que 

nenhuma mudança de go-
verno pode prejudicar essa 
relação. Ele também afir-
mou que os EUA esperam 
que a saída da UE seja con-
duzido da forma mais suave 
possível e que o Reino Uni-
do mantenha uma relação 
“altamente colaborativa” 
com a UE.

Johnson, um dos líderes 
da campanha pelo Brexit, 
afirmou que pretende tornar 
seu país como “uma nação 
ainda mais global” e “mais 
aberta” e envolvida com 
questões internacionais.

Beirute (AE) - O Estado 
Islâmico assumiu nessa terça-
-feira a responsabilidade pelo 
ataque de um jovem refugia-
do afegão que feriu quatro 
passageiros em um trem que 
viajava de Wuerzburg para 
Heidingsfeld, na Alemanha, 
na noite de segunda-feira. 
Além disso, os policiais en-
contraram na residência do 
afegão um desenho da ban-
deira do Estado Islâmico em 
seu quarto.

A polícia alemã confir-
mou que quatro pessoas fica-
ram feridas, sendo três em es-

tado grave. Outras 14 pessoas 
estão em estado de choque. 
Segundo testemunhas, o jo-
vem teria gritado “Allahu Ak-
bar” (Alá é grande) antes de 
ferir as pessoas com golpes 
de machado e faca,

A agência de notícias 
Amaq, que é afiliada ao grupo 
extremista, citando uma fon-
te não identificada, informou 
que o ataque ao trem alemão 
foi conduzido por um “solda-
do” do Estado Islâmico.

O jovem conseguiu fu-
gir do vagão quando o trem 
parou em Heidingsfeld, mas 
foi morto a tiros por policiais 
que estavam na região.

EUA e Inglaterra vão 
manter laços de parceria

Estado Islâmico assume
atentado na Alemanha

EFEItoS Do REFERENDo 

Da Agência Estado
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Produção de alimentos é 
suficiente, mas ainda há 
fome no País, diz professor

17

Presidente do STF derruba decisão que bloqueou app no País

Uso do WhatsApp

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

A reengenharia, criada pelos ame-
ricanos Michael Hammer e James Champy, 
no início da última década dos anos 90, é 
um sistema administrativo que, de início, 
foi pensado somente para empresas priva-
das, reformulando o mercado. No entanto, 
já depois da transição do século 20 para 
o 21, a reengenharia ganhou as empresas 
públicas e tomou conta de reformulações 
administrativas em quase todo o mundo.

Passados cerca de dois anos das 
teorias de Hammer e Champy terem se 
espalhado Estados Unidos afora, eu e Chico 
Pereira (recém-eleito para a Academia 
Paraibana de Letras) fomos a Salvador, 
para fazer palestras e visitar instituições 
culturais. Então, encontramos um Gilberto 
Gil entusiasmado com a reengenharia, pra-
ticando-a em sua fundação, a Onda Azul.

Hoje, quase 25 anos depois, nunca foi 
tão necessária a reengenharia nas institui-
ções culturais que desejem uma adaptação 
a este novo tempo, ou até sobreviverem.

No caso da Funjope (Fundação Cultural 
de João Pessoa), foi experimentada a reen-
genharia, tanto na gestão do cineasta Lúcio 
Vilar como na atual, cujo diretor executivo é 
Maurício Burity. Com essa reengenharia, não 

Reengenharia: sem mercado não há cultura
nnn A 
publicação do 
livro “Anto-
nio Dias”, de 
Achille Bonito 
Oliva e Paulo 
Sérgio Duarte, 
antecipa a 
mostra que o 
artista plástico 
fará em 2017 
no Philadel-
phia Museum, 
nos EUA.
nnn O pa-
raibano Antonio Dias 
(foto) nasceu em 1944, 
em Campina Grande. O 
livro de Oliva e Paulo 
Sérgio foi colocado à 
venda no Brasil e nos 
EUA pelo braço edi-
torial da Galeria Nara 
Roester, de São Paulo. 
Foi editado a quatro 
mãos pelo próprio 
Antonio e Alexandra 
Garcia. Compreende 
de forma conclusiva a 
profusão experimental 
de mais de cinqüenta 
anos de carreira do 
artista.
nnn Guilherme D’Ávila  
Lins será um dos mem-

bros da comissão que 
introduzirá Chico Pereira 
no auditório da Academia 
Paraibana de Letras, em 
sua posse na Cadeira nº 
15 no próximo dia 12 de 
agosto.
nnn Lembro o crítico 
inglês Matthew Collings, 
sobre arte contempo-
rânea: “É exatamente o 
que a vida é hoje em dia, 
assolada por perguntas 
como ‘fará sucesso?’, 
‘custará caro?’, ‘apare-
cerá na televisão?’”.
nnn Li alguns ensaios 
de Collings, reunidos na 
publicação “O mercado 
de arte julga o que vende, 
não sua qualidade”. 

Geleia geral

foi necessária a transformação da Funda-
ção em Secretaria de Cultura do Município. 
Geralmente, uma fundação tem uma capilari-
dade muito maior que uma secretaria, junto à 
sociedade e perante os órgãos de fomento. 

nnnnnnnnnn

Não precisamos de uma política de 
“dinossauros” quando os ares apontam 
para um melhor diálogo entre a Cultura e a 
Educação, além de uma aproximação com 

o mercado. Sem mercado não há cultura, 
sem cultura não há turismo. Simples.

Quando o poder público colabora com 
o desenvolvimento do mercado cultural, 
chega-se à lógica de que, por exemplo, a 
iniciativa privada pode associar sua marca a 
um evento enraizado na cidade. A partir daí, 
com a evolução de uma reengenharia, os 
artistas consolidados passam a ter espaço 
profissional permanente, permitindo que o 
poder público invista muitíssimo mais nos 
emergentes. Para que hão haja guetos.

André Gide e os jogos de interesses
A vida é cheia de círculos, triângulos, 

curvas, pirâmides, retângulos, multiplicações, 
somas, teoremas, diminuições, divisões. A 
vida é matemática pura. Pode ser intensa-
mente cabalística. A vida por si só resolve-se 
por mais que deseje-se estuprá-la com a falta 
de ética. Os que desejam encurtá-la como um 
mero caminho entre dois pontos, transfor-
mando-o em reta, são medíocres, interessei-
ros, comerciantes de elogios, fracos de caráter 
- como personagens da obra-prima de André 
Gide, “Os moedeiros falsos”.

O domínio que Gide tem sobre seus 
personagens e leitores é o de abrir as veias de 
todos, demonstrando como as formas de

“moedas falsas” controlam as relações humanas, 
gerando amizades irreais. As “moedas falsas” es-
tão no linguajar estudado, nas maneiras de falar 
com sorrisos de curta duração acompanhados 
por frases como “eu te amo”, “você é maravilho-
sa”. Gide joga as “moedas falsas” dos diferentes 
modos que pessoas usam para enganar aos 
outros e - o mais bizarro - a si próprias.
      

nnnnnnnnnn

 Apesar de escrito na primeira meta-
de do século 20, “Os moedeiros falsos” ante-
cipa a exacerbação dos jogos de interesses da 
sociedade do século 21.  

André Richter 
Repórter da Agência Brasil

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ricar-
do Lewandowski, decidiu no 
final da tarde de ontem derru-
bar a decisão da Justiça do Rio 
de Janeiro que suspendeu o 
serviço do aplicativo de troca 
de mensagens WhatsApp.

 O aplicativo deve voltar a 
funcionar após as operadoras 
de telefonia serem notificadas 
da decisão. O pedido liminar, 
feito pelo PPS, foi encaminha-
do para o presidente da Corte 
devido ao período de recesso 
de julho no tribunal.

Para Lewandowski, a 
interrupção do aplicativo de 
mensagens viola a liberdade de 
expressão e o acesso à comu-
nicação. O presidente do Su-
premo considerou ainda que 
a decisão da juíza da 2ª Vara 
foi “desproporcional” e gera 
“insegurança jurídica” no País. 
O bloqueio do WhatsApp foi 
determinado ontem pela juíza 
Daniella Barbosa Assumpção 
de Souza, da 2ª Vara Criminal 

de Duque de Caxias. Na deci-
são, a magistrada alegou que o 
aplicativo descumpriu decisão 
judicial de interceptar mensa-
gens trocadas pelo aplicativo 
de troca de mensagens em uma 
investigação criminal. Essa é a 
terceira vez que o WhatsApp é 
suspenso no País.

Após a decisão, Facebook, 
que é proprietário do aplicati-
vo WhatsApp, alegou que não 
poderia cumprir a decisão por-
que as mensagens são cripto-
grafadas e, portanto, não aces-
síveis. Desde abril deste ano, o 
WhatsApp começou a adotar o 
recurso de segurança chamado 

criptografia de ponta-a-ponta.
O WhatsApp apresen-

tou na tarde de ontem um 
recurso na 4ª Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro para suspen-
der a decisão que bloqueou 
o funcionamento do servi-
ço em todo o País. Segundo 

a assessoria de imprensa 
do TJRJ, a decisão pode ser 
tomada ainda hoje pelo de-
sembargador José Roberto 
Lagranha Távora. O aplica-
tivo de troca de mensagens 
WhatsApp ficou sem funcio-
nar em todo o País desde o 
início da tarde de ontem.

Foto: Reprodução/Internet

Medida judicial é a 
terceira no Brasil

Depois de uma nova 
determinação da Justiça 
brasileira de bloqueio do 
aplicativo de mensagens 
instantâneas WhatsA-
pp no País, o fundador 
e presidente executivo 
do serviço, Jan Koum, se 
pronunciou por meio de 
seu perfil oficial no Fa-
cebook. Segundo ele, a 
equipe já está trabalhan-
do para desbloquear o 
WhatsApp no Brasil. 

“É chocante que me-
nos de dois meses após 
os brasileiros rejeitarem 
o bloqueio do aplica-
tivo a história esteja se 

repetindo”, disse Koum. 
Com o bloqueio, que 
começou a ser colocado 
em prática pelas cinco 
maiores operadoras do 
País na última hora, o 
aplicativo deixa de fun-
cionar para os mais de 
100 milhões de usuários 
no Brasil.

“Assim como an-
tes, milhões de pessoas 
estão sendo desligadas 
de seus amigos, fami-
liares, clientes e co-
legas de trabalho no 
dia de hoje”, afirmou 
o fundador do aplica-
tivo. “Estamos rece-
bendo um pedido por 
informações que não 
temos.”

‘É chocante’, diz fundador
Claudia Tozetto
Agência Estado

Suspensão é ‘arbitrária e abusiva’

Na avaliação de advoga-
dos, o bloqueio do aplicativo 
WhatsApp é arbitrário e abu-
sivo. A Justiça do Rio mandou 
bloquear o serviço de mensa-
gens a partir dessa terça-feira, 
19, em todo o Brasil. A decisão 
da juíza Daniela Barbosa As-
sunção de Souza, da Comarca 
de Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense, determinou 
que o serviço seja bloqueado 
pelas principais operadoras 
do País - Tim, Vivo, Claro, Nex-
tel e Oi. A magistrada exige 
que o Facebook - proprietário 
do WhatsApp - ceda informa-
ções de conversas de suspei-
tos de crimes investigados no 
País, em um processo que cor-
re em segredo de Justiça. Para 

Fernando Augusto Fernandes, 
sócio do Fernando Fernandes 
Advogados, a arbitrariedade 
de bloqueio generalizado se 
renova. A medida já ocorreu 
outras vezes. “Nenhum juiz 
tem o poder de impedir a co-
municação de milhares de 
pessoas que não estão em sua 
jurisdição, já que não somos 
réus no processo que presi-
de. O máximo que poderia era 
arbitrar multa financeira que 
pode ser revisada pelas ins-
tâncias judiciais. É mais um 
ato em que o Judiciário bra-
sileiro expõe a insegurança 
jurídica nacional, que é hostil 
ao empresariado, ao mercado 
e aos direitos individuais. O 
FBI moveu todos os esforços 
para a Apple quebrar a cripto-
grafia do iPhone e não se viu o 
CEO da empresa ser preso por 
causa disso”, comparou o cri-

minalista. Alexandre Zavaglia 
Coelho, diretor executivo do 
Instituto de Direito Público de 
São Paulo e especialista em Di-
reito e tecnologia, afirma que 
“obrigar o WhatsApp a man-
ter o conteúdo de mensagens 
e gravações seria o mesmo 
que obrigar as empresas te-
lefônicas a manter conversas 
gravadas o tempo todo”. 

Segundo ele, a obrigação 
é inviável operacionalmente e, 
ao mesmo tempo, pode violar 
o direito de privacidade. O cri-
minalista Daniel Bialski, sócio 
do escritório Bialski Advogados 
Associados, também critica a 
decisão. “Novamente não po-
demos compreender como um 
juiz, a quem caberia agir com 
parcimônia e plena isenção, não 
consegue tomar medidas me-
nos radicais para fazer cumprir 
suas determinações”, afirmou.

Julia Affonso 
e Mateus Coutinho
Agência Estado

Esta é a terceira sus-
pensão judicial do serviço 
americano no Brasil. A pri-
meira ocorreu em dezembro 
de 2015, quando o bloqueio 
do aplicativo foi pedido pela 
juíza Sandra Regina Nostre 
Marques, da 1ª Vara Criminal 
de São Bernardo do Campo 
(SP). Uma liminar do desem-
bargador Xavier de Souza, da 
11ª Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça de São Pau-
lo, suspendeu a decisão no 
dia seguinte. Em maio deste 
ano, uma decisão da Justiça 
de Sergipe mandou bloquear 
o WhatsApp por 72 horas. 

A decisão também foi 
suspensa após um dia o de-
sembargador Ricardo Múcio 
Santana de Abreu Lima, do 
Tribunal de Justiça de Ser-
gipe, aceitar um pedido de 
liminar emitida pelo próprio 
WhatsApp. 

Além disso, no final de ju-
nho, a Justiça Federal de Lon-
drina, no Paraná, determinou 
o bloqueio de R$ 19,5 milhões 
das contas bancárias do Face-
book no País, em decorrência 
do descumprimento de uma 
decisão judicial direcionada 
ao WhatsApp. 

“A alternativa para equa-
cionar os problemas decor-
rentes das obscuridades e 
lacunas na lei é a assinatura 
de um Protocolo de Regula-
rização de condutas entre o 
Judiciário e o provedor de ser-
viços, Whatsapp por exemplo, 
sobre a troca e divulgações 
de informações de interesse 
público e de segurança nacio-
nal”, observou Maristela Bas-
so, professora de Direito da 
USP e advogada associada do 
Nelsons Wilians e Advogados 
Associados.

O coordenador da Pós-
Graduação em Direito Penal 
Econômico do Instituto de 
Direito Público de São Paulo, 
Fernando Castelo Branco, afir-
ma que ordem judicial se cum-
pre, sob pena de se incorrer 
no crime de desobediência. 

Suspensão do WhatsApp 
prejudicou milhares de 
brasileiros que utilizam o 
app para agilizar serviços 
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“Pessoas ainda passam fome no País”
pRodução dE ALimEntos
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A produção nacional de 
alimentos é suficiente para 
os mais de 204 milhões de 
brasileiros, mas a desigual-
dade de renda e o desperdí-
cio ainda fazem com que 7,2 
milhões de pessoas sejam 
afetadas pelo problema da 
fome no país, revela estudo 
conduzido pelo professor 
Danilo Rolim Dias de Aguiar, 
pesquisador do Departa-
mento de Economia do Cam-
pus Sorocaba da Universida-
de Federal de São Carlos.

“Temos uma concentra-
ção de renda muito grande. 
Se, por um lado, temos pes-
soas passando fome, por 
outro, temos o problema da 
obesidade, que é cada vez 
maior. Haveria, então, um 
problema ligado à renda e à 
educação, que estaria dificul-
tando o acesso aos alimen-
tos. Aí também entra a ques-
tão das perdas”, disse Aguiar.

Na pesquisa, Aguiar fez 
um levantamento sobre o 
que é produzido no País, pe-
gando os principais alimen-
tos – arroz, feijão, trigo, ovos, 
leite, milho, soja, banana, 
açúcar, mandioca e carnes de 
frango, de porco e bovina – e 
os transformou em um indi-
cador comum que permitisse 
uma comparação mais ade-

Professor afirma que 
desperdício e desigualdade  
afetam 7,2 mi de pessoas

Xuxa revela mistério 
de mara e Angélica

Acusado de matar 
filho é preso em sp

Bovespa tem 10a 
alta consecutiva 

Anvisa suspende 
selante capilar e gel

michelle obama 
canta ‘single Ladies’ 

Durante uma participação de 
Mara Maravilha no programa da Xuxa 
na última segunda-feira, 18, a apre-
sentadora aproveitou para revelar o 
mistério que a rondava desde a déca-
da de 1990, quando ganhou as duas 
vira-latas de seus fãs argentinos. 
Eu já tive 54 cachorros, uma hora aca-
bam os nomes de animais e tem que 
começar a botar nome de gente. Eu 
tenho um cachorro que dorme comigo 
que se chama Eduardo. Na Argentina 
me deram duas vira-latas, uma era 
loira e outra era morena. E lembro que  
na época que todo mundo falava que 
eu tinha rixa com as duas (Angélica e 
Mara). Eu só boto o nome de quem eu 
gosto”, contou a apresentadora.

Foi preso na segunda-feira, 
18, no Litoral Sul de São Paulo, o ca-
seiro Felipe de Jesus Soares Araújo, 
de 32 anos, acusado de matar o 
próprio filho de 5 anos a pancadas 
na última sexta-feira, 15. Foragido 
desde o dia do crime, ele se apre-
sentou na Delegacia de Investiga-
ções sobre Entorpecentes (Dise) de 
Itanhaém e alegou estar com medo 
de morrer. A mãe, Márcia da Silva 
Coelho, afirmou que o assassinato 
foi cometido porque o garoto, Ra-
fael de Jesus Silva de Araújo, de 5 
anos, não queria comer. Ela havia 
declarado também que, na ocasião, 
tentou defender o filho, mas foi 
agredida pelo caseiro com um soco 
na cabeça. 

A Bovespa emplacou nessa ter-
ça-feira, 19, sua décima alta consecu-
tiva, na maior sequência de ganhos 
verificada desde agosto de 2010. A 
melhora de percepção com o cenário 
doméstico e o noticiário corporativo 
mais favorável foram fundamentais 
para a manutenção do apetite do in-
vestidor, elevando os ganhos da bolsa 
para 10,04% em julho e 30,79% em 
2016. No fechamento, o Ibovespa 
marcou 56.698,06 pontos, na máxi-
ma do dia, em alta de 0,38%. 

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) decidiu 
suspender a venda de todos os 
lotes do selante térmico capilar 
«Fine Hair”, fabricados pela em-
presa Keros Indústria de Cosméti-
cos Ltda. A falta de registro junto 
à agência motivou a suspensão 
de venda de outros itens, como 
o álcool em gel 70% da Pilares da 
empresa Pilares Indústria, Comér-
cio e Distribuição de Produtos de 
Limpeza Cosméticos Ltda. A Anvisa 
ainda determinou a suspensão de 
todas as publicidades dos produ-
tos fabricados pela empresa Flora 
Verde Cosméticos Naturais. 

A primeira-dama dos Estados 
Unidos, Michelle Obama, estará 
no programa “The Late Show with 
James Corden” no quadro “Carpool 
Karaoke”. Nele, o apresentador dá 
carona a personalidades e, juntos, 
cantam algumas músicas ao longo 
do passeio. No quadro, Michelle e 
Corden dançaram e cantaram jun-
tos a música “Single Ladies”, de 
Beyoncé. Na carona, a primeira-da-
ma contou que não costuma andar 
no banco do passageiro tranquila-
mente. A última vez que fez isso, 
confidenciou Michelle, foi quando a 
filha do casal presidencial tirou car-
ta de motorista. O programa vai ao 
ar nesta quarta-feira, dia 20.

Elaine Patricia Cruz 
Repórter da Agência Brasil

quada entre eles, calculando 
todos os itens em número de 
calorias ou proteínas.

Segundo o pesquisador, 
a quantidade média necessá-
ria para consumo individual 
por dia, e que foi considerada 
neste estudo, é de 2 mil calo-
rias e 51 gramas de proteína.

“Peguei tudo aquilo que 
ficou no Brasil para consu-
mo humano e transformei 
isso em calorias e proteí-
nas. O que verificamos foi 
que, em termos de calorias 
e proteínas, temos mais que 
[o suficiente para] as neces-
sidades humanas aqui no 
Brasil. Se pegarmos calorias, 

que é uma situação um pou-
co pior, chegamos, em 2013, 
com 118% das necessidades 
individuais, uma folga de 
quase 20%. Em termos de 
proteína, teríamos uma folga 
de mais de 60%, ou seja, es-
tariam sobrando alimentos”, 
explicou Aguiar.

Em entrevista à Agên-
cia Brasil, o pesquisador 
disse que muitas pessoas 
ainda passam fome no Bra-
sil principalmente pela 
dificuldade de acesso à 
alimentação. Apesar de o 
País ocupar o quinto lugar 
no ranking mundial da obe-
sidade, ainda há mais de 7 

milhões de pessoas passan-
do fome e 30 milhões de sub-
nutridos. No estudo, Aguiar 
analisa também o volume de 
produtos exportados pelo 
Brasil. Para o professor, o 
volume de alimentos expor-
tados poderia, por exemplo, 
alimentar duas vezes toda a 
população brasileira. Quan-
do se transforma o total 
que é vendido para o exte-
rior em calorias, percebe-se 
que a quantidade seria sufi-
ciente para alimentar qua-
se 700 milhões de pessoas. 
“Peguei todos os produtos 
que o Brasil exporta, como 
milho, soja, carne bovina e 

carne de frango, transfor-
mei em calorias e proteínas 
e dividi pelas necessidades 
de cada pessoa para saber 
quantas poderiam ser ali-
mentadas no exterior com 
as exportações brasileiras. 
Em 2013, as proteínas que 
o País exportou dariam para 
nutrir 700 milhões de pes-
soas. Em termos de calorias, 
seriam 380 milhões de pes-
soas. Aquilo que estamos 
vendendo lá fora seria capaz 
de alimentar duas vezes a 
população brasileira em ter-
mos de calorias e três vezes 
em termo de proteínas”, de-
talhou Aguiar.

Quantidade média necessária para consumo individual diário considerada no estudo é de duas mil calorias e 51 gramas de proteína

A Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa 
realiza, hoje, o sorteio 
das áreas destinadas 
aos comerciantes ins-
critos e o cadastramen-
to para atuarem no 
comercio informal da 
431ª Festa das Neves 
2016, que será reali-
zada entre os dias 27 
de julho a 5 de agosto 
próximo.

O sorteio, bem 
como a palestra desti-
nada aos comerciantes 
por meio do Corpo de 
Bombeiros e da Vigilân-
cia Sanitária Municipal, 
será realizado a partir 
das 9h, no auditório do 
Centro Administrativo 
Municipal (CAM).

De acordo com o 
edital de cadastramen-
to, foram disponibiliza-
das 200 vagas para ocu-
par o espaço dedicado 
à festa da padroeira, 
sendo elas destinadas 
aos comerciantes já ca-
dastrados em eventos 
na Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Se-
durb). De acordo com 
o documento, as vagas 
serão distribuídas en-
tre barracas de pipoca, 
caipifrutas, espetinhos, 
isopor, barracas fixas 
e brinquedos, sendo 
obrigatório em cada 
uma o uso de extinto-
res de incêndio certi-
ficados pelo Corpo de 

Bombeiros, crachás e 
adesivos de autoriza-
ção da PMJP, que serão 
entregues no próximo 
dia 31 durante a mon-
tagem e vistoria das 
barracas.

A programação 
profana da Festa das 
Neves ainda não foi di-
vulgada pela PMJP, mas 
será realizada no perío-
do de 1 a 5 de agosto 
próximo. A programa-
ção religiosa que se 
realiza na Catedral Ba-
sílica Metropolitana de 
Nossa Senhora das Ne-
ves, no Centro de João 
Pessoa, já foi divulgada 
pela Arquidiocese da 
Paraíba e terá como 
tema: “Maria, Filha e 
Mãe da Misericórdia”.

Este ano tem uma 
mudança importante 
no encerramento: ago-
ra, a missa da tarde será 
antes da procissão, e 
não depois, como acon-
tecia nos últimos anos. 
O motivo da mudança 
foi oferecer mais como-
didade aos milhares de 
fiéis que participam do 
encerramento da festa 
da nossa padroeira. A 
decisão de antecipar o 
ato litúrgico foi toma-
da, em comum acordo, 
entre o administrador 
apostólico da Arqui-
diocese da Paraíba, 
dom Genival Saraiva 
de França, e o pároco 
de Nossa Senhora das 
Neves, Côn. Rui da Silva 
Braga.

Áreas para comércio 
são sorteadas hoje

FEstA dAs nEVEs

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Daniel Isaia 
Correspondente da Agência Brasil

Especialista em tecno-
logia da informação (TI), 
com 18 anos de experiên-
cia, Daniela Andrade tem 
no currículo duas gradua-
ções e duas pós-gradua-
ções. Ela é palestrante no 
17º Fórum Internacional 
Software Livre (FISL), que 
ocorreu entre os dias 13 
e 16, em Porto Alegre. No 
entanto, Daniela não está 
no evento para discutir 
códigos de programação. 
A transexual de 37 anos 
de idade foi convidada 
pela organização do fó-
rum para falar de inclusão 
de grupos oprimidos no 
mercado de TI.

“A filosofia do softwa-
re livre já carrega consigo 
uma preocupação social 
importante, que é possibi-
litar que a sociedade tenha 
acesso igualitário à inter-
net e à informação. Eu creio 
que isso significa, também, 
incluir as minorias discri-
minadas”, afirmou Daniela. 
Após observar que prati-
camente não havia pessoas 
trans entre os participan-
tes do FISL, ela ressaltou 
que “o mercado de TI é ma-
joritariamente de homens 
brancos, heterossexuais e 
cisgêneros [termo usado 
para se referir às pessoas 
cujo gênero é o mesmo que 
o designado em seu nasci-
mento]”. 

“Por isso, é também 
um mercado machista, ra-
cista, homofóbico e trans-
fóbico, porque é um reflexo 
da sociedade em que a gen-
te vive”, completou.

A especialista em TI atri-
bui a questões culturais o 
fato de a área das exatas ser 
predominantemente mas-
culina. Ela destacou que as 
mulheres, tanto nas univer-
sidades quanto no mercado 
de trabalho, precisam estar 
constantemente provando 
que têm competência para 
atuar na profissão. Quan-
do se trata de uma pessoa 
trans, a situação é ainda 
mais difícil.

“Se uma mulher tran-
sexual erra, já perguntam: 
‘quem contratou esse tra-
veco?’, como eu ouvi mui-
tas vezes. Descobri que não 
tenho o direito de come-
ter um deslize porque, se 
eu errar, possivelmente a 
empresa não vai contratar 
outra mulher trans para 
trabalhar lá”, contou a pa-
lestrante.

Apesar do relato, Da-
niela afirma que está feliz 
na ThoughtWorks Brasil, 
onde trabalha há um ano 
como analista programado-
ra. Segundo ela, a empresa 
faz parte de uma minoria 
que está preocupada com 
promoção e inclusão da di-
versidade e descobriu que 
empregar pessoas diferen-
tes pode ser vantajoso. “Se 
tivermos apenas homens 

brancos, heterossexuais e 
cisgêneros, possivelmente 
todos eles terão pensamen-
tos muito similares entre si. 
Se você inclui uma mulher 
negra, um homem gay, uma 
mulher transexual, você vai 
ter visões de mundo mui-
to diferentes trabalhando 
juntas para encontrar solu-
ções criativas e que sejam 
voltadas para todos os pú-
blicos”, disse Daniela.

Tecnologia pela inclusão
Além de lutar para que 

o mercado de TI seja mais 
receptivo a transexuais, a 
programadora se esforça 
para que seu trabalho ajude 
a amenizar as dificuldades 
causadas pelo preconcei-
to. “Nós moramos no país 
que mais mata transexuais 
no planeta. Por isso, estou 
aproveitando esse privilé-
gio de trabalhar em uma 
empresa de software que 
abraça a causa para fazer a 
minha parte”, justificou.

Especialista diz que o setor é 
machista, racista e homofóbico

mERCAdo dE tECnoLoGiA dA inFoRmAção

“Nós moramos 
no País que 
mais mata 
transexuais 
no planeta”, 
afirma a 
especialista 
em TI

Foto: Arquivo/Agência Brasil
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Liquida Campina 2016
Receita Estadual vai parcelar recolhimento em 2 vezes

Os estabelecimentos co-
merciais de Campina Grande, 
que aderiram à campanha 
promocional Liquida Campi-
na, promovida pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
da cidade, terão o recolhi-
mento do ICMS parcelado 
em duas vezes, referente ao 
mês de julho, nas vendas 
destinadas ao consumidor 
final. O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Receita, publicou 
o Decreto 36.804, no Diário 
Oficial do Estado, com a me-
dida no último sábado (16). 
A campanha promocional foi 
realizada no período de 7 a 
17 de julho.

Segundo o texto do de-
creto, as datas para o recolhi-
mento do tributo de julho se-
rão os dias 15 de agosto (1ª 
parcela) e 15 de setembro 
(2ª parcela). O parcelamento 
somente será aplicado aos 
contribuintes varejistas que 
estiverem na relação forne-
cida à Secretaria de Estado 
da Receita pela CDL-CG, con-
tendo identificação de todos 
os participantes da referida 
campanha, informados até o 
dia 20 de julho.

O benefício do parce-
lamento requer que as em-
presas varejistas estejam 
regularmente inscritas no 
Cadastro de Contribuintes 
do ICMS do Estado da Para-
íba e também em dia com as 
suas obrigações tributárias. 
Porém o parcelamento do 
ICMS não inclui as operações 
sujeitas à Substituição Tribu-
tária e ao ICMS Garantido. O 
parcelamento será concedi-
do ao estabelecimento que 
até o dia 17 de julho conste 
da relação fornecida à Secre-
taria de Estado da Receita 
pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campina Grande, 
contendo identificação de to-
dos os participantes da refe-
rida campanha.

O secretário de Estado 
da Receita, Marconi Frazão, 
afirmou que o parcelamento 
do ICMS, durante a campa-
nha de liquidação, tem sido 
uma medida realizada anu-
almente pela pasta. “O par-
celamento do tributo repre-
senta uma forma de apoiar o 
setor varejista em seu fluxo 
do caixa”, declarou.

Para a presidente da 
CDL-CG, Rosália Lucas, “o 
parcelamento do ICMS nas 
vendas do período do ‘Li-
quida Campina Grande’ 
vai dar mais fôlego aos va-
rejistas que participaram 
do evento deste ano para 
renovarem seus estoques. 
O parcelamento também 
possibilita às lojas ofere-
cerem melhores descontos 
durante o evento neste ano 
sobretudos aos segmentos 
de eletros”, destacou.

Juiz quer esforços 
para recuperar Oi

FMI melhora as
previsão para o País 

AEB prevê superávit 
de US$ 46,9 bilhões

Preço da cebola e da 
cenoura tem queda

Cortar gastos é o 
melhor para ajuste

O juiz do Tribunal de Justiça do 
Rio Luiz Roberto Ayoub, que atuou no 
processo de recuperação judicial da 
Varig, avalia que é necessário empe-
nhar todos os esforços para a recupe-
ração da operadora de telefonia Oi, a 
maior reestruturação do País. O ma-
gistrado destacou a importância da 
companhia - que entrou com pedido 
de recuperação judicial no dia 20 de 
junho - para o Brasil.”Temos que envi-
dar todos os esforços, no limite do que 
é possível, porque todos são interes-
sados em recuperar essa empresa”, 
afirmou o juiz durante o workshop.

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) melhorou as previsões 
para a economia brasileira e agora 
prevê uma recessão menos severa 
este ano e a volta do crescimento 
em 2017. A projeção é que o Produ-
to Interno Bruto (PIB) do país tenha 
contração de 3,3% em 2016, menos 
do que o previsto quando o Fundo fez 
sua reunião em abril em Washington 
e esperava queda de 3,8%. Para o 
ano que vem, a aposta é de expansão 
de 0,5%, ante crescimento zero pro-
jetado anteriormente, de acordo com 
relatório de atualização de projeções 
divulgado nessa terça-feira, 19.

A Associação de Comércio Ex-
terior do Brasil (AEB) divulgou ontem 
projeção de superávit (exportações 
maiores que importações) de US$ 46,9 
bilhões para a balança comercial em 
2016. Em 2015, a balança brasileira 
encerrou superavitária em US$ 19,6 
bilhões. O resultado foi o melhor desde 
2011, quando foi registrado saldo po-
sitivo de US$ 29,7 bilhões. Apesar da 
expectativa de ampliação do superávit, 
a AEB prevê que as exportações ren-
dam menos este ano do que em 2015. 
A previsão é que as vendas externas 
atinjam US$ 187,5 bilhões, caindo 
1,9% ante os US$ 191,1 de 2015.

A cebola e a cenoura foram os 
produtos com maior queda de preço 
nas principais centrais de abasteci-
mento do País no mês de junho. É o 
que revela o 7º Boletim Prohort de 
Comercialização de Hortigranjeiros 
nas Ceasas em 2016, divulgado, 
nessa terça-feira (19), pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). A entrada da safra de ce-
bola do Nordeste e do Centro-Oeste 
impulsionou os valores para baixo. 
No caso da cenoura, a queda de pre-
ços que começou em março/abril 
continuou em junho nas principais 
Ceasas do País.

Para 88% de um total de 
1.200 pessoas ouvidas em uma 
pesquisa encomendada pela Fiesp 
e pelo Ciesp à Ipsos Public Affairs, 
o melhor caminho para o governo 
arrumar as contas públicas e ree-
quilibrar o orçamento é o corte de 
gastos. Não souberam responder 
10% dos entrevistados, e apenas 
2% deles acreditam no aumento 
de impostos como a melhor opção.  
“A população já entendeu há muito 
tempo que o caminho para tirar o 
país da crise não é aumentar e nem 
criar impostos”, afirma Paulo Skaf, 
presidente da Fiesp e do Ciesp.

FOTO: Divulgação/Secretaria Estadual da Receita

A Secretaria de Estado da Re-
ceita (SER) ganhou um novo par-
ceiro para potencializar o Progra-
ma de Educação Fiscal no âmbito 
estadual e nacional. 

O secretário da Receita Estadu-
al, Marconi Frazão, e a diretora da 
Escola de Administração Tributária 
(Esat), Elaine Carvalho César, apre-
sentaram nesta terça-feira (19), 
no auditório do Ministério Públi-
co do Trabalho, em João Pessoa, o 
programa intitulado “Semeando 
sementes da cidadania” aos inte-
grantes do Fórum de Combate à 
Corrupção (Focco).

Pioneira na gestão estadual 
em oferecer cursos em plataforma 
virtual à distância na esfera pública 
estadual, a Esat, órgão da Receita 

Estadual, começou ampliar as par-
cerias para a disseminação de cur-
sos de educação fiscal produzidos 
pela entidade. O Focco é o mais 
novo parceiro na Paraíba. 

Na próxima segunda-feira (25), 
sete cursos de educação fiscal na 
modalidade EAD (Educação a Dis-
tância) serão oferecidos, gratuita-
mente,  aos cidadãos paraibanos 
por meio da plataforma da Esat Vir-
tual  https://www3.receita.pb.gov.
br/portalesat/. Entre os cursos que 
serão disponibilizados à socieda-
de paraibana estão “Conhecendo 
os tributos”; “Entendendo o orça-
mento público”; “Direitos e Deve-
res”; “ICMS –Saiba mais” e a “Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrônica 
NFC-e”. O Programa de Educação 

Fiscal da Paraíba tem como objetivo 
conscientizar os cidadãos paraiba-
nos sobre a função socioeconômica 
dos tributos e de sua responsabili-
dade no controle da aplicação dos 
recursos públicos, por meio do exer-
cício da cidadania, buscando a cons-
trução de uma sociedade mais justa.

O secretário de Estado da Re-
ceita, Marconi Frazão, destacou a 
ampliação de novos parceiros na 
sociedade paraibana para a disse-
minação dos cursos. 

“Quanto mais for divulgado 
esse programa de educação fis-
cal, melhor, pois poderá atingir 
os seus alvos como crianças, ado-
lescentes e a sociedade paraibana 
com os novos parceiros como é o 
caso do Focco”, destacou.   

Cursos para cidadãos paraibanos
Autoridades firmam acordo para oferecer cursos que vão conscientizar cidadãos sobre a função socioeconômica dos tributos

Pesquisa de preços para 
pneus realizada pela Secre-
taria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP) encontrou 
uma diferença de R$ 189,00 
para a marca e modelo ATR 
265/70R16, com preços osci-
lando entre R$ 837,00 (Pneus 
Shop – Epitácio Pessoa) e R$ 
1.026,00 (GP Pneus – Torre), 
diferença de R$ 189,00, uma 
variação de 22,58%.

O levantamento realiza-
do no dia 15 de julho de 2016 
verificou preços de 70 itens 
em oito estabelecimentos de 
João Pessoa, constatando que 
a maior variação, 41,03%, 
ficou com a marca Barum 
225/45R17, com preços entre 
R$ 390,00 (MarcoP Pneus – 
Beira-Rio)  e R$ 550,00 (Régia 
Pneus – Cruz das Armas), dife-
rença de R$ 160. A menor va-
riação ficou com o pneu Barum 

205/55R17, de 1,31%, com 
valores entre R$ 306,00 (Top 
Pneus – Beira-Rio) e R$ 310,00 
(MarcoP Pneus – Beira-Rio), 
diferença de R$ 4,00. 

Para o secretário do 
Procon-JP, Marcos Santos, a 
vantagem do consumidor 
pesquisar os preços antes de 
adquirir pneus novos para 
seu veículo, é que a economia 
se dá considerando a mesma 
marca e modelo. Outros pro-

dutos que também apresen-
taram variações significativas 
nos preços foram as marcas 
Hiflay 185/60R14 (26,64%), 
com preços entre R$ 229,00 
e R$ 290,00, diferença de R$ 
R$ 61,00; ATR 245/70R16 
(24,34%), com preços entre R$ 
756,00 e R$ 940,00, diferença 
de R$ 184,00; ATR 265/70R16 
(22,58), com preços entre R$ 
837,00 e R$ 1.026,00, diferen-
ça de 189,00.

Diferença nos preços chega a 
até R$ 189,00 em João Pessoa

 PnEUS MAIS CArOS E BArATOS

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Uma assembleia geral definiu 
o novo salário dos comerciários que 
trabalham nos setores de varejo e 
serviços das cidades de Sousa, Pom-
bal e Uiraúna, que passará a vigorar 
em agosto. Julho, que é a data base 
da categoria, foi marcado por mesas- 
redondas, entre os sindicatos dos tra-
balhadores e o  patronal. Depois de 
propostas e contrapropostas, o novo 
valor é de R$ 960,00, que representa 

um aumento de 10,47% no poder 
aquisitivo dos trabalhadores. O presi-
dente do Sindicato dos Comerciários 
da cidade de Sousa, Kerlem Pereira, 
disse que “a categoria aceitou o va-
lor fixado, agora vamos homologar 
em convenção coletiva que passará 
a vigorar a partir do próximo mês”. 
Ele afirmou também que outras con-
quistas também foram observadas 
durante as reuniões entre patrões e 
empregados. “Conseguimos aumen-
tar de 44 para 48,00 o valor que será 
pago a mais ao comerciário em caso 

de trabalho nos finais de semana. 
Além desse valor, o comerciário tam-
bém terá direito a um dia de folga 
que será usufruído posteriormente”, 
afirmou. Nas reuniões também ficou 
acertado um aumento de 5% para 
comerciários e trabalhadores do se-
tor de serviços que já recebem acima 
do teto salarial fixado em convenção 
coletiva. Outra definição importante 
foi a fixação do feriado do dia do co-
merciário, que deixará de ser no mês 
de outubro, e passará a ser comemo-
rado na segunda-feira de Carnaval.

Novo salário é definido para comerciários
COMÉrCIO DE SOUSA, POMBAL E UIrAÚnA

Medida vai dar 
fôlego aos 
varejistas que 
participaram 
da campanha e 
possibilita 
descontos que 
serão dados
pelas lojas



Médico Ítalo Kuma-
moto, estilista Zeno 
Zenarde, vereador Bos-
quinho Filho, advogado 
José Mário Porto Júnior, 
engenheiro Argemiro 
Franca, Sras. Berthilde 
de Lima Moura, Maria 
Suely Alves de Oliveira 
e Rita de Cássia Meira, 
ex-vice governadora 
Lauremília Lucena, eco-
nomista Ivaldo Caval-
canti, ex-governador 
Roberto Paulino, fotó-
grafo Osmar Santos.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos
   Antigo sonho do gover-
nador Ricardo Coutinho será 
realizado no dia 5 de agosto, 
aniversário da cidade de João 
Pessoa, com apresentação da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba, 
da Orquestra Jovem da Paraíba 
e o cantor Zé Ramalho.
  O concerto será regido 
pelo maestro Luiz Carlos Durier, 
com arranjos do jovem trompe-
tista Emanoel Barros,  no teatro 
Pedra do Reino, no Centro de 
Convenções de João Pessoa, 
às 20h30, com a participação 
de 138 músicos das duas or-
questras.

FOTOS: Goretti Zenaide

Coletiva 9

A GALERIA de 
Arte da Usina Cultural 
Energisa vai promover 
nesta sexta-feira, 
a abertura da ex-
posição coletiva, 
selecionada no seu 
edital de ocupação 
para 2016/2017.

A mostra “Cole-
tiva 9” terá 50 tra-
balhos em esculturas, 
fotografias e arte 
digital, assinados pelos 
artistas Conceição 
Myllena, Jas-One, 
Petrus Vinicius e Thay-
nara Negreiros, sendo 
aberta ao público e 
fica em cartaz até o 
dia 20 de agosto.

   A KLA Educação Empresarial João Pessoa vai promover amanhã o seminário 
“Como Vender Mais por e-mail e telefone”, ministrado pelo especialista em vendas e 
motivação César Frazão. Será às 19h30 no Hotel Cabo Branco Atlântico e informações no 
telefone 98878-5065.

Médico Ítalo Kumamoto e Laura, ele está hoje aniversariando

FOTOS: Arquivo

O fotógrafo Osmar Santos, que hoje aniversaria, nos salões do Sonho Doce com Cleone Pereira, Adelaide 
Farias Fonseca, Yolanda Fernandes, Eurides Batista e Cleneide Sousa

Harry Porter adulto
PARA os apaixonados pelo personagem Harry Por-

ter, chega às prateleiras da livraria Saraiba no próximo dia 
31 o oitavo livro da série “Harry Porter and The Cursed 
Child”, onde o “bruxo” aparece adulto, funcionário do 
ministério da magia e pai de três filhos.

O dia 31, inclusive, é o aniversário do “bruxo” e 
também da autora da saga J.K. Rowling.

   A rede de varejo C&A lançou uma linha de produtos licenciados do filme “Procu-
rando Dory”  sucesso da Disney Pixar que está nos cinemas. A coleção é composta por 
quatro peças da personagem para o público infantil ao preço de R$ 25,99 e R$ 39,99.

   Com entrada gratuita a Fundação Espaço Cultural da Paraíba promove de hoje ao 
dia 25 o Encontro de Malabares. Será a partir das 19h30 na Escola Livre de Circo no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, coordenado por Diocélio Barbosa.

FOTO: Cândido Nóbrega

Hercília e Assis Almeida, Paulo Maia e Regina, eles, respectivamente, secretário geral e 
presidente da OAB Paraíba

Preços no Rio

QUEM FOR às Olim-
píadas no Rio de Janeiro 
preparem os bolsos! O 
Comitê Olímpico divul-
gou os preços das co-
midas e bebidas que vão 
estar à venda nos bares 
e lanchonetes oficiais 
da Rio 2016.

A fruta é o produto 
mais barato custando 
R$5 enquanto que as 
massas ou saladas vão 
custar R$ 20. A cerveja 
vai custar R$ 13, assim 
como o cachorro-quente; 
a água de 500ml vai ser 
R$ 8 e o refrigerante de 
600ml a R$ 10.

Zum Zum Zum
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Aeroportos do Brasil
SAIU PESQUISA realizada pelo Ministério dos Trans-

portes, Portos e Aviação Civil sobre 15 principais terminais 
aéreos mais movimentados do Brasil.

O aeroporto de Curitiba, no Paraná, foi eleito o melhor 
do País, com Wi-fi ruim, porém com menor tempo de espera 
na fila de chek-in e banheiros mais limpos. No segundo 
lugar ficou o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de janeiro, 
seguido de Guarulhos em São Paulo em terceiro lugar, o 
Guararapes de Recife ficou em quarto lugar e o quinto foi 
para o de Campinas. O de pior avaliação foi o de Cuiabá, no 
Mato Grosso, com as piores notas nos quesitos limpeza e 
conforto térmico, sinalização, entre outros itens. 

“Afinal, se coisas boas 
se vão é para que coisas 
melhores possam vir. 
Esqueça o passado, 
desapego é o segredo!”

“Me apego muito rápido 
às pessoas, mas quando 
eu desapego é pra sempre, 
por mais que demore pra 
eu desapegar”

FERNANDO PESSOA MALLU MORAES

Ação social

A EMPRESÁRIA 
de moda Auxiliadora 
Cardoso promove hoje 
uma homenagem à 
Nídia Azevedo e, ao 
mesmo tempo fará 
uma ação social em 
prol da Amem, que pre-
cisa da solidariedade 
de todos da sociedade.

Será às 16h na 
sua loja Baú Chic onde 
as convidadas serão 
recepcionadas com um 
coquetel e, ao mesmo 
tempo, farão doações 
de um quilo de feijão 
destinados àquela 
instituição.

Boas práticas ambientais
O GOVERNO do Estado, através da Sudema está 

promovendo de ontem até esta quinta-feira, no auditório 
da sede da instituição, em João Pessoa, a 14a edição do 
Curso de Boas Práticas Ambientais.

O curso, organizado pela Coordenadoria de Educação 
Ambiental da Sudema, é obrigatório às pessoas que come-
teram infrações como poluição sonora, desmatamento e 
transporte de material ilegal.

Gustavo Afonso Gonçalves e Marcela Pinto, ele novo integrante da 
Advocacia Geral da União

   A Funesc abriu inscrições para a oficina de roteiros para obras de animação 
que vai realizar no próximo dia 28 no Cine teatro São José, em Campina Grande, que 
será ministrada por César Barbosa, produtor de criação do Kaplow Studio. 

Estimados 
José Mário 

e Ana Paula 
Porto, ele é o 

aniversariante 
de hoje
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COPA DO BRASIL

Em jogo, vaga nas oitavas
Botafogo enfrenta o 
Ceará, em Fortaleza, 
com ampla vantagem

Página 24

Três paraibanos já 
conquistaram uma 
medalha olímpica

O Botafogo tem hoje a 
oportunidade de conseguir 
um feito inédito para a sua 
história. O Belo poderá se 
classificar para a quarta fase 
da Copa do Brasil. O Alvine-
gro da Maravilha do Contor-
no enfrenta, às 19h30, no 
Estádio Presidente Vargas, 
em Fortaleza, o Ceará, no 
jogo de volta da terceira fase 
da competição. Na primeira 
partida, disputada na sema-
na passada, no Almeidão em 
João Pessoa, o Belo levou o 
melhor e venceu por 3 a 0. A 
arbitragem para esta partida 
terá um trio norte-rio-gran-
dense. O árbitro central será 
Ítalo Medeiros de Azevedo, 
auxiliado por Leandro Lin-
coln Santos Neves e Ruan Ne-
res Sousa de Queiros.

No Belo, a derrota para 
o Fortaleza, pela Série C, não 
abalou os jogadores, que estão 
focados nesta decisão. Além da 
vaga inédita para as oitavas de 
final da Copa do Brasil, está em 
jogo também, uma premiação 
de R$ 840.000,00. O Botafo-
go tem a vantagem de poder 
perder até por uma diferença 
de 2 gols, que mesmo assim, 
garante a sua classificação. Se 
perder pelo placar de 3 a 0, a 
disputa da vaga será nos pê-
naltis. O Ceará precisa vencer 
por 4 a 0, e se levar 1 gol, pelo 
placar de 5 a 1.

Sem poder contar com 
o lateral Jefferson Recife,  
que vai cumprir suspensão 
por ter levado o terceiro car-
tão amarelo, e com uma dú-
vida em relação a Marcinho, 
com um problema na coxa, o 
técnico Itamar Schulle deve-
rá jogar com o regulamento 
debaixo do braço, e armar 
um time bastante cautelo-
so, como sempre faz quando 
joga fora de casa. Ele só de-

finirá a equipe, momentos 
antes da partida, e fará hoje 
um treino secreto na capital 
cearense.

Sem um lateral esquerdo 
para substituir Jefferson Re-
cife, o mais provável é que o 
técnico botafoguense mude 
o esquema, colocando três 
zagueiros, com a entrada de 
André Paulino, para jogar ao 
lado de Plínio e Marcelo Xa-
vier. O meio campo deverá 
ter 4 volantes, João Paulo, 
Djavan, Henick e Sapé, sendo 
João Paulo e Sapé funcionan-
do como alas.

Sendo assim, existe a 
possibilidade do Botafogo 
entrar em campo com a se-
guinte formação: Michel Al-
ves, João Paulo, Djavan, He-
nick , Sapé e Pedro Castro, 
Andrezinho (Assis) e Rodrigo 
Silva.

No Ceará, a prioridade é 
o Campeonato Brasileiro da 
Série B, e o time tem muitos 
desfalques para esta “deci-
são”. Alguns atletas não po-
dem atuar pelo Vozão, porque 
já jogaram a competição por 
outros clubes. Outros estão 
contundidos, e dois vão cum-
prir suspensão. Os zagueiros 
Everton Páscoa, Talysson e 
Valdo, o volante Diego Felipe, 
o meia Wescley e o atacante 
William Henrique já atua-
ram por outras equipes, e 
não podem mais defender o 
Ceará na competição. O late-
ral Tiago Cametá e o volante 
Richardson estão suspensos. 
E o zagueiro Antônio Carlos, 
o lateral esquerdo Zé Mário e 
o atacante Rafael Costa estão 
entregues ao Departamento 
Médico, e já foram vetados 
para a partida.

Com tantos problemas, 
o técnico Sérgio Soares tem 
feito treinos fechados, e deve 
mandar a campo o seguinte 
time: Everton, Eduardo, San-
dro, Charles e Tomás Bastos; 
Baraca, João Marcos, Ricardi-
nho e Felipe, Serginho (Rafi-
nha) e Biu. 

FotoS: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Campinense não entra em 
campo hoje, mas é como se entras-
se. A torcida, os jogadores, comis-
são técnica e a diretoria, estarão 
na torcida, e ligados em um jogo 
que vai acontecer em Recife. O 
Santa Cruz vai enfrentar o Vasco 
da Gama, pelo jogo da volta na 
Copa do Brasil, valendo uma vaga 
para as oitavas de final da compe-
tição. A partida será às 21h45, no 
Estádio do Arrudão, na capital per-
nambucana. O interesse da Raposa 
é que o Tricolor do Arruda consiga 
passar para a próxima fase, por-
que assim, o clube pernambucano 
teria de desistir da participação na 
Copa Sul-Americana, e a vaga so-
braria para o Campinense, segun-
do colocado da Copa do Nordeste.

Se o Santa Cruz eliminar o Vas-
co da Gama, e a vaga da Sul-Ame-
ricana ficar para a Raposa, esta será 
a primeira vez que um clube parai-

bano vai participar de uma compe-
tição internacional. O presidente 
do clube, Williams Simões, aguarda 
com muita ansiedade esta possibi-
lidade. “No primeiro jogo, o Santa 
Cruz quase venceu o Vasco da Gama 
no Rio de Janeiro. A equipe carioca 
só conseguiu o empate, no final-
zinho da partida. Agora, jogando 
em Recife, o time pernambucano 
precisa apenas de um empate, sem 
gols, para ficar com a vaga. Jogan-
do em casa, e com o apoio de sua 
torcida, eu acredito na classificação 
do Santa Cruz”, disse o presidente 
do Campinense.

Mas, uma notícia divulgada 
ontem pela imprensa pernambu-
cana preocupa os torcedores do 
Campinense. É que devido a situa-
ção difícil do Santa Cruz na Série A, 
lutando contra o rebaixamento, o 
técnico Milton Mendes vai priorizar 
o jogo contra o Coritiba, no final de 

semana, pelo Campeonato Brasilei-
ro, Ontem, o treinador revelou que 
vai escalar hoje um time misto con-
tra o Vasco da Gama, com apenas 
quatro titulares. 

A atitude vai de encontro à 
posição da diretoria do Tricolor, 
que disse preferir a Copa do Brasil 
a Copa Sul-Americana. Mas diante 
da situação do clube no Campeo-
nato Brasileiro, o discurso mudou. 
“O segundo jogo contra o Vasco vai 
se refletir, mais ou menos, no que 
aconteceu com os jogadores que 
atuaram no primeiro. Talvez, eu en-
caixe outros jogadores nessa mes-
ma situação. Priorizando sempre 
o Campeonato Brasileiro. Depois, 
teremos o Coritiba. Dentro disso, 
intercalando alguns jogadores, será 
nossa forma que vamos preparar 
nossos jogos”, disse o treinador da 
Cobra Coral, em relação ao jogo de 
hoje, contra o Vasco. (IM)

Raposa na torcida do Santa contra o Vasco
ACREDITANDO NA SUL-AMERICANA

Time está otimista de que o Santa Cruz-PE passará de fase na Copa do Brasil e vaga na Sul-Americana ficará com a Paraíba

No primeiro jogo, realizado na semana passada no Estádio Almeidão, em João Pessoa, o Botafogo foi soberano em campo, fez o dever de casa e venceu o adversário por 3 a 0, abrindo grande vantagem



COB inscreve os 462 atletas 
do Brasil nas Olimpíadas
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Comitê relacionou 253 
homens e 132 mulheres 
para a competição

O amistoso interestadual entre Kashima x União-RN, 
no futebol feminino, no domingo passado, deixou de 
ser realizado devido as péssimas condições do campo 
Jabiracão, no conjunto Alto do Mateus, que é adminis-
trado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. O time 
visitante, que é o atual campeão potiguar e treina para 
a Copa do Brasil 2016 se recusou a entrar em campo 
sob a alegação de que algumas atletas poderiam se 
machucar. O problema é que os órgãos competentes 
sabiam desse amistoso. Uma vergonha para o nosso 
futebol. Quanta falta de estrutura...

Futebol feminino

A participação do 
Brasil em Olimpíadas

A primeira participação brasileira em Olimpíadas foi nos 
Jogos Olímpicos de 1920, em Antuérpia, Bélgica. A delegação era 
constítuida por 22 atletas, todos homens, que conquistaram 
três medalhas no tiro desportivo, uma de ouro, uma de prata e 
uma de bronze. Os atletas foram enviados pela Confederação 
Brasileira de Desportos. Em 1924, a CBD passava por uma crise 
financeira e só com fundos conseguidos pela Federação Pau-
lista de Atletismo conseguiu enviar sua delegação. Em 1928, a 
crise das bolsas impediu a remessa de atletas. Em 1932, o Brasil 
teve sua primeira mulher atleta, Maria Lenk.

Em 1935, foi reativado o Comitê Olímpico Brasileiro, 
fundado inicialmente em 1914. Nos jogos realizados em 1936, a 
CBD mandou uma delegação e o COB enviou outra. Antes que 
o COI proibisse a participação do Brasil, ambas as delegações 
se fundiram. Desde então, o COB organiza e leva os atletas 
aos Jogos. A primeira participação brasileira nos Jogos Olímpi-
cos aconteceu em 1920, na edição realizada em Antuérpia, na 
Bélgica. Já nessa primeira participação, conquistamos a nossa 
primeira medalha de ouro com o atleta do tiro esportivo, Gui-
lherme Paraense.

Depois de 1920, o Brasil só voltou a ganhar medalhas em 
1948, com um bronze do basquete masculino. Na edição seguin-
te, 1952, voltou a ganhar um ouro com Adhemar Ferreira da Silva 
no salto triplo do atletismo. Desde então, o País tem consegui-
do medalhas em todas as edições. No total, o Brasil conquistou 
108 medalhas na história dos jogos olímpicos, todas nas edi-
ções de verão. São 23 de ouro, 30 de prata e 55 de bronze, o 
que o torna o País sul-americano com o melhor retrospecto na 
história das Olimpíadas da era moderna e o 4º maior ganhador 
das Américas atrás apenas dos EUA, Canadá e Cuba, respectiva-
mente. Essa posição foi conquistada nos jogos de Atenas, em 
2004, quando ultrapassou a sua arquirrival Argentina, que era a 
primeira colocada na América do Sul até então. É também um 
dos raros países a ter um atleta que recebeu a Medalha Pierre 
de Coubertin: Vanderlei Cordeiro de Lima.

O técnico do Sousa, Tazinho, 
disse ontem em João Pessoa 
que a falta de mais tempo à 
frente da equipe foi um dos 
motivos que levou o time a não 
passar de fase na Série D do 
Campeoanto Brasileiro. Ele não 
sabe se permanece na equipe.

Justificativas

Uma perda muito grande para o atletismo brasileiro nas 
Olimpíadas do Rio de Janeiro. A não inclusão da paraibana 
Jucilene Sales de Lima na delegação brasileira que estará na 
competição. Medalhia de bronze nos Jogos Pan-Americano de 
Toronto, no Canadá, no ano passado, na prova do lançamen-
to do dardo, a paraibana de Taperoá terá que acompanhar 
e torcer pela irmã Jailma Sales, que disputará os 400m e o 
Revezamento 4x400. Ela já admite torcer ao lado da família.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Representante paraibano na 
divisão de acesso à Superliga 
de Futebol Americano, o Tropa 
Campina deu no último domingo 
o seu primeiro passo rumo à 
principal competição desse es-
porte no Brasil. Venceu o Roma 
Gladiadores (CE) por 14 a 8.

Tropa Campina

Jucilene Sales

O Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) inscreveu, na 
última segunda-feira, os 
462 atletas que integrarão 
a delegação brasileira na 
Olimpíada Rio 2016, sen-
do 209 mulheres e 253 ho-
mens. O número é o recor-
de do País em uma edição 
dos Jogos Olímpicos. A me-
lhor marca até então tinha 
sido alcançada em Pequim 
2008, quando o Brasil com-
petiu com 277 atletas (132 
mulheres e 145 homens).

 A inscrição para a 
Rio 2016 foi feita na Vila 
Olímpica pelo chefe da 
Missão Brasileira, Bernard 

Rajzman, e os subchefes 
Marcus Vinicius Freire e 
Gustavo Harada. No total 
a delegação terá 806 in-
tegrantes, entre atletas e 
oficiais (técnicos, prepa-
radores, médicos...). Além 
dos credenciados, cerca de 
200 outros profissionais 
atenderão os atletas brasi-
leiros nas bases exclusivas 
do Time Brasil.

“Encerramos uma fase 
importante da prepara-
ção da delegação brasilei-
ra. Foi uma longa reunião, 
onde não deixamos passar 
nenhum detalhe. O Time 
Brasil teve a melhor prepa-
ração da história, coroada 
com o recorde absoluto de 
integrantes de uma delega-
ção nacional em qualquer 

edição dos Jogos”, afirmou 
Bernard Rajzman.

As modalidades com 
maior número de atletas 
na Rio 2016 serão: atle-
tismo (67), futebol (36), 
natação (33), handebol 
(28) e polo aquático (26). 
O Brasil fará sua estreia em 
cinco modalidades: bad-
minton, ginástica de tram-
polim, golfe, hóquei sobre 
grama e rugby. Além disso, 
o Time Brasil também dis-
putará pela primeira vez 
as seguintes competições: 
canoagem velocidade fe-
minino, polo aquático fe-
minino, ginástica artística 
masculina por equipes, 
conjunto de nado sincroni-
zado e saltos ornamentais 
sincronizado.

 Parte da missão brasi-
leira já está alojada na Vila 
Olímpica Rio 2016, antes 
mesmo da abertura oficial, 
marcada para domingo, dia 
24.

“Estamos montando 
toda a estrutura que será 
utilizada pelo Time Brasil. 
Quando os atletas começa-
rem a chegar, vai estar tudo 
pronto”, disse Bernard.

As primeiras equipes 
brasileiras que entrarão na 
Vila Olímpica, no próximo 
domingo serão Canoagem 
Slalom, Ciclismo Pista, Fu-
tebol Feminino, Ginástica 
Artística Masculina, Hó-
quei Sobre Grama, Saltos 
Ornamentais, Tiro com 
Arco, Tiro Esportivo - Ca-
rabina, Pistola e Prato.

Alguns atletas brasileiros que estarão nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro comemoraram muito a inscrição do Brasil nos Jogos

Tiago Camilo sonha com medalha olímpica
Foi sentado na frente da 

televisão na pequena cida-
de de Bastos, interior pau-
lista, que o sonho olímpico 
nasceu no coração de Tiago 
Henrique de Oliveira Camilo. 
Era 1996. Do sofá de casa, o 
jovem de 14 anos viu os ju-
docas Aurélio Miguel e Hen-
rique Guimarães subirem ao 
pódio dos Jogos Olímpicos 
de Atlanta como medalhis-
tas de bronze. O que o pau-
lista nem imaginava que, 
quatro anos depois, seria ele 
quem estaria colocando no 
peito o objeto mais desejado 
por qualquer judoca: uma 
medalha olímpica.

Hoje um atleta expe-
riente e reconhecido inter-
nacionalmente, Tiago Cami-
lo, 34 anos, chega aos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 como o 
“piloto” da seleção conhe-
cido como carro-chefe do 
Time Brasil nos planos de 
atingir a meta de figurar en-
tre os 10 melhores no qua-
dro de medalhas nas Olim-
píadas no Brasil. O judoca 
recebe o apoio financeiro 
do programa Bolsa Pódio do 
Ministério do Esporte. 

Passados 20 anos desde 
as conquistas olímpicas de 
Aurélio Miguel e Henrique 
Guimarães em Atlanta, re-
sultados que fizeram Tiago 
Camilo escolher o judô como 
filosofia de vida, o paulista 
olha para trás e observa anos 
de alegria, tristezas, lesões, 
cirurgias, derrotas e muitas 
vitórias no caminho que já o 

JUDÔ

levou a três Jogos Olímpicos 
– Sydney 2000, Pequim 2008 
e Londres 2012 – e que o 
conduziu, neste ciclo, a uma 
vaga para competir em casa.

A motivação nunca mu-
dou desde a estreia nos Jogos 
Olímpicos de Sydney 2000. 
Mas no Rio a experiência será 
ainda mais especial. E não é 
apenas pelo fato de competir 
em casa. Afinal, na capital flu-
minense Tiago Camilo pode 
entrar para a história do judô 
ao se tornar o primeiro atleta 
do planeta a conquistar três 
pódios olímpicos em catego-
rias diferentes. Ele foi prata 
em Sydney 2000 na categoria 
leve e levou o bronze em Pe-
quim 2008 na categoria nos 
meio-médios. No Rio 2016, 
vai encarar as lutas na cate-
goria médio. 

“Me sinto muito feliz 
em olhar para trás e ver 
toda a minha trajetória no 
esporte, desde quando co-
mecei na seleção, aos 16 
anos. São 18 anos dedica-
dos à Seleção Brasileira e 
fico feliz em estar aqui nes-
ta equipe talentosa e que 
tem muita chance de fazer 
a melhor Olimpíada da his-
tória do Brasil”, afirma.

Os brasileiros terão a 
oportunidade de ver no Rio 
2016 o estilo de luta tradi-
cional, conhecido como ja-
ponês, de Tiago Camilo. O 
foco do atleta está sempre 
na busca pelo ippon. “Estou 
feliz em saber que estou bem 
e tenho potencial para con-
quistar mais uma medalha 
olímpica. Estou evoluindo 
tecnicamente, fisicamente e 

psicologicamente. A evolu-
ção sempre foi o motivo de 
tudo”, diz. 

A concentração e a cal-
ma que contagia quem está a 
sua volta são as característi-
cas marcantes que o judoca 
carrega para o tatame. “O 
treinamento me traz tran-
quilidade. Sempre quando 
estou treinando dou o meu 
máximo, todos os dias da 
minha vida. E quando estou 
na competição eu sei que eu 
fiz o meu melhor. Eu não me 
cobro de nada quando chego 
nas lutas”, explicou.

Em entrevista com o 
medalhista olímpico durante 
a última fase de treinamento 
antes das olimpíadas e ouviu 
dele uma revelação: “O meu 
sonho agora é ser campeão 
olímpico”.

Tiago Camilo, segundo à esquerda, vem treinando diuturnamente com o objetivo de chegar ao pódio
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Santa com time misto contra o Vasco
COPA DO BRASIL
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Apenas quatro titulares 
estarão na Cobra Coral 
em jogo hoje no Arruda

A decisão do técnico Mil-
ton Mendes em colocar um 
time praticamente reserva 
em campo contra o Vasco - 
só quatro titulares - surpre-
endeu muita gente. Até por-
que a diretoria do Santa Cruz 
tinha afirmado priorizar a 
Copa do Brasil em detrimen-
to à Copa Sul-Americana. Po-
rém, como o time luta contra 
o rebaixamento, a prioridade 
passou a ser a Série A. E a 
tendência é que a equipe re-
serva seja novamente usada 
no jogo da volta, às 21h45 de 
hoje, no Estádio do Arruda.

“O jogo desta quarta-fei-
ra, o segundo contra o Vasco, 
vai se refletir mais ou menos 
no que aconteceu com os jo-
gadores que atuaram no pri-
meiro. Talvez eu encaixe ou-
tros jogadores nessa mesma 
situação. Priorizando sem-
pre o Campeonato Brasileiro. 
Depois teremos o Coritiba. 
Dentro disso, intercalando 
alguns jogadores, será nossa 
forma que vamos preparar 
nossos jogos”, afirmou on-
tem o técnico da Cobra Coral, 
Milton Mendes.

No próximo sábado, às 
18h30, o Santa Cruz tem ou-
tro desafio contra um adver-
sário direto na briga contra o 
rebaixamento. No Estádio do 

Arruda, o Tricolor vai receber 
o Coritiba, que também está 
na parte de baixo da tabela. 

“Temos um leque de op-
ções maiores e temos opção 
de dividir. Fazer essa ges-
tão de grupo. Se estão no 
Santa, podem jogar a Série 

A e tenho de dar o máximo 
de oportunidades. Apenas 
quatro jogadores que nor-
malmente vinha jogando, 
atuaram (no empate de 1 a 1 
contra o Vasco). Apareceram 
outras opções boas e dentro 
disso, vamos fazer com que 

nossos jogadores entendam 
que são duas competições 
importantes. Nossa priorida-
de sempre será o Brasileiro. 
Tudo o que vier paralelo a 
isso, vamos dar nosso má-
ximo. Priorizando sempre a 
Série A”, alegou.

Atlético Nacional e Independiente 
Del Valle conseguiram um feito na atual 
edição da Taça Libertadores. Desde 1991, 
a decisão do principal torneio do conti-
nente não tinha brasileiros e argentinos, 
e esta vai ser apenas a sétima edição em 
que isso acontece. Com destaques como 
Cabezas, pelo Independiente, e Borja, 
pelo Atlético, os times vão protagonizar 
a primeira final entre equatorianos e co-
lombianos na competição, disputada des-
de 1960. O primeiro jogo ocorre hoje, às 
21h45 (horário de Brasília), no Equador.

Se levarmos em conta o retrospecto 
histórico dos clubes e dos países na Liber-
tadores, quem sai na frente é o Atlético 
Nacional, que já chegou a duas finais 
e venceu uma. O clube de Medellín foi 
campeão em 1989, derrotando o Olím-

pia, do Paraguai, na decisão. Já em 1995, 
o adversário na final foi o Grêmio, que 
terminou como campeão. Ao todo, a Co-
lômbia já chegou em nove decisões de Li-
bertadores. Além de ter o Atlético vence-
dor em 1989, o Once Caldas conquistou 
o continente em 2004, tendo o todo po-
deroso Boca Juniors como vice. Por outro 
lado, o Independiente Del Valle está em 
sua primeira final de Libertadores, sendo 
que esta é a sua terceira participação no 
torneio. E o Equador não é um País com 
tradição na disputa.

Em apenas três oportunidades um 
clube equatoriano chegou à decisão. 
Além do título em 2008 da LDU sobre o 
Fluminense, o Barcelona de Guayaquil 
foi vice em 1990 e 1998, sendo derrotado 
por Olímpia e Vasco, respectivamente.

Independente do Equador e Atlético da Colômbia iniciam decisão
COPA LIBERTADORES

O Independente 
é  a surpresa da 

competição

Atlético-MG vence com gols de Robinho
Era a volta de Lucas 

Pratto e a estreia da dupla de 
ataque com Fred, mas quem 
brilhou mesmo na noite da 
última segunda-feira foi Ro-
binho. Ele marcou os dois 
gols do Atlético Mineiro e 
liderou a equipe da casa na 
vitória sobre o Coritiba por 
2 a 1, no Independência, no 
encerramento da 15ª rodada 
do Brasileirão.

O triunfo reabilitou o 
time mineiro após dois tro-
peços que afastaram a equi-
pe do G4. Agora o Atlético 
soma 23 pontos e aparece na 
oitava colocação, a três pon-
tos da zona que conta com os 
quatro melhores da tabela. Já 
o Coritiba, com 15, perdeu a 
chance de deixar a zona de 
rebaixamento. Figura agora 
na 19ª e penúltima coloca-
ção.

Às vésperas da partida, 
o técnico interino Pachequi-

nho afirmou que o Coritiba 
não iria apenas fazer figura-
ção no Independência. Pro-
meteu ir para o ataque. E, 
nos primeiros minutos da 
partida, o torcedor até acre-
ditou na proposta ofensiva 
do seu time.

O Coritiba tomou a ini-
ciativa do jogo, foi para o ata-
que e até controlou a partida 
nos primeiros minutos. O 
domínio inicial quase se con-
cretizou no placar aos 16 mi-
nutos, em cobrança de falta 
de João Paulo. A bola passou 
rente ao travessão do gol de-
fendido por Victor.

Mas esta impressão ini-
cial não demorou para ser 
derrubada pelo Atlético. Sem 
Cazares, machucado, o técni-
co Marcelo Oliveira dividiu 
a armação entre Robinho e 
Maicosuel, de volta ao time, o 
que acabou dando certo e o 
Atlético saindo com a vitória. 

BRASILEIRO SÉRIE A

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Palmeiras-SP 32 15 10 2 3 31 14 17 

20 Corinthians-SP 29 15 9 2 4 25 11 14 

30 Grêmio-RS 27 15 8 3 4 25 19 6 

40 Santos-SP 26 15 8 2 5 27 14 13 

50 Atlético-PR 24 15 7 3 5 17 15 2 

60 Flamengo-RJ 24 15 7 3 5 18 18 0 

70 Ponte Preta-SP 23 15 7 2 6 18 23 -5 

80 Atlético-MG-MG 23 15 6 5 4 24 23 1 

90 São Paulo-SP 22 15 6 4 5 16 14 2 

100 Fluminense-RJ 21 15 5 6 4 15 15 0 

110 Internacional-RS 20 15 6 2 7 15 14 1 

12ºVitória-BA 19 15 4 7 4 18 21 -3 

130 Chapecoense-SC 19 15 4 7 4 21 26 -5 

140 Santa Cruz-PE 17 15 5 2 8 19 20 -1 

150 Botafogo-RJ 17 15 4 5 6 19 24 -5 

160 Figueirense-SC 16 15 3 7 5 13 18 -5 

170 Sport-PE 15 15 4 3 8 23 26 -3 

180 Cruzeiro-MG 15 15 4 3 8 18 25 -7 

190 Coritiba-PR 15 15 3 6 6 16 20 -4 

200 América-MG 8 15 2 2 11 9 27 -18
O atacante Fred teve uma atuação apagada diante do Coritiba

No jogo de ida, no Rio 
de Janeiro, as duas 
equipes ficaram no 
empate de 1 a 1

Jogos de hoje

Copa do Brasil
19h30
Juventude x Paysandu 
Ceará x Botafogo-PB
21h45
Gama x Santos 
Santa Cruz-PE x Vasco-RJ
Cruzeiro x Vitória

Amistosos 
15h
Wolfsberger x Chelsea
15h30
Bayern de Munique x Manchester City
15h45
Huddersfield x Liverpool

Libertadores
21h45 - Indep. del Valle x Atlético Nacional 
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Primeiro pódio foi com Zé 
Marco, no vôlei, seguido de 
Mazinho e Hulk, no futebol

PB já ganhou 3 medalhas olímpicas
HISTÓRIA NOS JOGOS

Seis paraibanos terão a missão, 
nos Jogos Olímpicos deste ano, am-
pliar de três para nove o número 
de medalhas olímpicas em toda a 
história do Estado na maior com-
petição esportiva do planeta. Kaio 
Márcio (natação), Andressa Morais 
e Jailma Sales (atletismo), Kleber 
Ramos (ciclismo), Mayssa Pessoa 
(handebol) e Douglas Santos (fute-
bol), tentarão a façanha já conquis-
tada pelos seus conterrâneos Ivo-
mar Nascimento (Mazinho), José 
Marco Nóbrega (Zé Marco) e Giva-
nildo Vieira de Sousa (Hulk).

O primeiro paraibano a ganhar 
uma medalha em Jogos Olímpicos 
foi José Marco Nóbrega (Zé Marco), 
que hoje exerce o cargo de secretá-
rio-executivo de Estado da Juven-
tude, Esporte e Lazer. Nos Jogos de 
Sidney, na Austrália, em 2000, Zé 
Marco ficou em segundo lugar ao 
lado do parceiro Ricardo, no vôlei 
de praia. Neste ano, o Brasil ganhou 
12 medalhas, sendo seis de prata e 
outras seis de bronze. A primeira 
medalha de um paraibano em uma 
Olimpíada foi comemorada com 
muita festa. Para Zé Marco, a meda-
lha teve o sabor de ouro.

Iomar Nascimento (Mazinho), 
natural de Santa Rita, foi o segundo 
paraibano em toda a história das 
Olimpíadas, a subir no pódio. Ves-
tindo a camisa da seleção olímpica 
do Brasil e a época jogador do Pal-
meiras, Mazinho ganhou a medalha 
de prata nos Jogos Olímpicos de 
Seul, na Coreia do Sul, em 1988. Na 
ocasião, o Brasil teve uma pífia par-
ticipação na competição, quando 
conquistou apenas seis medalhas, 
sendo uma de ouro, duas de prata e 
três de bronze.

O último paraibano a conquis-
tar uma medalha olímpica em jogos 
foi o campinense Givanildo Vieira, 
Hulk, com a Seleção Brasileira de 
Futebol. Em 2012, nas Olimpíadas 
de Londres, o paraibano ganhou 
a prata, numa competição onde a 
delegação brasileira conquistou 17 
medalhas, sendo três ouros, cinco 
pratas e nove bronze.

Dos seis paraibanos que es-
tarão nas Olimpíadas deste ano, 
quatro deles já disputaram outras 
edições destas competições. Kaio 
Márcio Almeida, vai à sua quarta 
olimpíada. Ele e Andressa Morais, 
Jailma Sales e Mayssa Pessoa esti-
veram na competição de Londres, 
em 2012.
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Em momento histórico, no ano de 2000, o paraibano Zé Marco, ao lado do baiano Ricardo, beijam a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sidney, na Austrália

Iomar Nascimento (Mazinho) e Givanildo Vieira (Hulk) foram 
medalhistas de prata com a Seleção Brasileira de Futebol

O paraibano Kleber Ra-
mos, que também estará nos 
Jogos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro representando o Brasil 
e seu Estado de origem, na 
prova de ciclismo de estrada, 
voltou a falar ontem sobre 
sua chegada à delegação bra-
sileira que tentará um pódio 
nas Olimpíadas 2016. Natural 
de Campina Grande, ele dis-
se que era um velocista para 
prova plana e quando soube 
que a prova viria para o Rio e 
tinha a possibilidade de con-
vocação, mudei totalmente 
sua especialidade. “Eu era 
velocista, hoje eu sou escala-
dor. E esta convocação é mui-
to importante para o ciclismo 
paraibano e para mim”, disse 
ele.

Destaque na modalidade 
estrada, o ciclista treina na 
equipe do São José dos Cam-
pos, em São Paulo, e já foi 
campeão brasileiro Sub-23 e 
é considerado um dos prin-
cipais ciclistas das Américas. 
No ano passado, ele foi o me-
lhor brasileiro no evento-tes-
te para os Jogos, alcançando 
o 7º lugar, com uma perfor-
mance muito boa, principal-
mente nos trechos de subida. 
O paraibano tem se destaca-
do muito nas últimas tempo-
radas no circuito internacio-
nal e por isso está embalado 
para sua estreia em Jogos 
Olímpicos. Ele mudou de mo-
dalidade há dois anos para 
viver o sonho olímpico no Rio 
de Janeiro nesta temporada

Enquanto que no ciclis-
mo de pista a velocidade é o 
principal fator, no de estrada 
é uma questão de resistência. 
A disputa pode durar mais 
de cinco horas no masculino, 
e quatro no feminino. Nas 
Olimpíadas, o percurso será 
pelas ruas da cidade do Rio 
de Janeiro e vai contar com 
pelotões gigantescos.

“Foi incrível. A gente vi-
nha numa expectativa gran-
de há alguns dias e foi a con-
firmação de um sonho. Um 
sonho de criança que hoje 
está chegando à realidade. 
Agora é fazer uma prepara-
ção bem feita para chegar 
nos Jogos da melhor forma 
possível”, destacou Kleber. 
(ML)

Ciclista paraibano fala os motivos da 
troca de categoria para ir às Olimpíadas

KLEBER RAMOS

Kleber Ramos era velocista e passou para estrada
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Pesquisa do LNBio abre novas possibilidades de prevenção

Insuficiência cardíaca
Pesquisadores do La-

boratório Nacional de Bio-
ciências (LNBio), vinculado 
ao Ministério da Ciência, 
Tecnologias, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), 
descobriram um mecanis-
mo molecular envolvido 
nas alterações das células 
do coração que precedem a 
insuficiência cardíaca, uma 
das principais causas de in-
ternação hospitalar e morte 
no Brasil. A descoberta abre 
caminho para o desenvol-
vimento de novos medica-
mentos capazes de inibir 
as alterações celulares que 
caracterizam a insuficiência 
cardíaca.

Segundo os pesquisa-
dores, diversos fatores con-
tribuem para as alterações 
morfológicas das células do 
coração, incluindo excesso 
de neurohormônios, como 
a noradrenalina e a an-
giotensina, inflamações e, 
principalmente, estímulos 
mecânicos resultantes, por 
exemplo, da hipertensão. 
De acordo com o estudo do 
LNBio, uma enzina conheci-
da por FAK (Focal Adhesion 
Kinase, na sigla em inglês), 
localizada próximo à mem-
brana celular, é ativada por 

estímulo mecânico, resul-
tante da hipertensão, por 
exemplo, e se desloca para 
o núcleo da célula, onde 
acopla-se diretamente a 
uma proteína reguladora 

dos genes associados à in-
suficiência cardíaca, conhe-
cida como MEF2 (Myocyte 
Enhancer Factor 2). “Nosso 
estudo descreve uma nova 
rota bioquímica, protagoni-

zada pela enzima conheci-
da pela sigla FAK”, explica 
o diretor do LNBio e coor-
denador das pesquisas, Kle-
ber Franchini. As análises 
da estrutura molecular do 

complexo FAK:MEF2 abrem 
a possibilidade de interfe-
rência na estabilidade e na 
atividade do complexo. A 
expectativa é que a inibição 
desta nova rota possa evitar 

alterações morfológicas e 
resultar em benefícios para 
pacientes com risco de de-
senvolver insuficiência car-
díaca. Estudos anteriores, 
conduzidos pelos autores 
desta pesquisa e por outros 
grupos, já haviam demons-
trado a importância da FAK 
e do MEF2 na origem das 
alterações morfológicas das 
células do coração. “A novi-
dade em nosso trabalho é o 
estabelecimento do vínculo 
direto entre os dois sistemas 
de sinalização, como resul-
tado da ação de estímulos 
mecânicos”, define o pesqui-
sador Alisson Cardoso.

O Laboratório Nacio-
nal de Biociências (LNBio) 
integra o Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e 
Materiais (CNPEM), uma 
organização social qualifi-
cada pelo MCTIC. O LNBio 
dedica-se à pesquisa e à 
inovação em biotecnologia 
e à descoberta de fármacos 
contra doenças negligencia-
das, câncer, doenças cardio-
vasculares e outras enfer-
midades. Os resultados dos 
estudos foram publicados 
na edição deste mês da re-
vista científica Structure.

Descoberta abre caminho 
para o desenvolvimento de 
novos medicamentos  mais 
eficientes

Fotos: Reprodução/Internet

A procuradora da Re-
pública Thaméa Danelon de-
clarou nessa segunda-feira, 
18, que os investigados do 
esquema apurado na Opera-
ção Dopamina foram ‘muito 
mais gananciosos’ do que os 
alvos da Lava Jato, maior ação 
contra a corrupção do País. A 
Dopamina investiga desvio de 
recursos públicos na compra 
de equipamentos médicos 
para pacientes que sofrem de 
doença de Parkinson.

O médico-cirurgião Erich 
Fonoff e o diretor administra-
tivo do setor de Neurocirur-
gia, Waldomiro Pazin, ambos 
do Hospital das Clínicas de 
São Paulo, teriam induzido 
pacientes a entrar com ações 
na Justiça para conseguirem 
cirurgias de implante com ur-
gência. A investigação aponta 
que uma vez concedida a or-
dem judicial, o equipamento 
necessário (marca-passo e 
eletrodos) era adquirido sem 
licitação, com recursos do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
de uma mesma empresa que 
teria remunerado o médico e 
o administrador, pela exclu-
sividade obtida, por meio de 
serviços de consultoria falsa-
mente prestados pelo médico 
à empresa. 

“Embora não seja um va-
lor tão expressivo, comparan-
do com a Lava Jato, em torno 
de R$ 13 milhões, em termos 
do valor superfaturado, eles 
foram muito mais ganancio-
sos. Na Lava Jato, o valor do 
superfaturamento era em tor-
no de 30%. Nesse caso, cons-
tata-se em torno de 300%. A 

corrupção que ocorreu no âm-
bito da Saúde que é considera-
da uma das corrupções mais 
graves, por conta das conse-
quências que afetam pessoas 
que estão em extrema vulne-
rabilidade, dependendo do 
Sistema Único de Saúde e são 
preteridas por conta da cor-
rupção”, afirma a procuradora 
do Ministério Público Federal, 
em São Paulo.

Thaméa Danelon relatou 
que havia uma fila de pacien-
tes que esperavam cirurgia 
de implantação desse mar-
ca-passo cerebral. Denúncia 
levada à Procuradoria apon-
tou que em ‘alguns dos casos, 
nos quais era indicado o ajui-
zamento de ação para obter 
uma liminar, eram iguais ou 
menos graves do que outros 
que estavam na fila’.

“Ficou bem claro que ha-
via uma indução por parte do 
diretor do hospital e de um 
médico neurocirurgião que 
induziam esses pacientes a 
procurar a Justiça para que 
fosse dada uma liminar. De 
posse dessa liminar, o hospital 
estaria autorizado a contratar 
diretamente sempre a mesma 
empresa fornecedora des-
ses marca-passos. Não havia 
o procedimento licitatório e 
os preços eram quase quatro 
vezes superiores porque caso 
o SUS seguisse o procedimen-
to de aquisição por licitação, 
seguisse os meios legais, eles 
custariam em torno de R$ 27 
mil e através desse procedi-
mento irregular custou até R$ 
140 mil, quase quatro vezes a 
mais”, anotou a procuradora.

Corrupção é mais grave 
do País, diz procuradora  

oPERAÇÃo DoPAMINA Unesco anuncia 
oito novos 
patrimônios da 
humanidade

O Comitê de Patrimônios 
Mundiais da Organização das 
Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) acaba de incluir mais 
oito locais em sua lista. No 
centro-oeste da China, está o 
Hubei Shennongjia, um paraí-
so natural que conta com uma 
das mais importantes florestas 
primárias do país e que é lar 
de algumas espécies raras de 
animais. Também importante 
para a fauna local, principal-
mente para baleias, golfinhos, 
tubarões e aves marinhas, é o 
Arquipélago de Revillagigedo, 
no México, formado por qua-
tro ilhas que, na realidade, são 
cumes de vulcões. Já na Ilha de 
Newfoundland, no Canadá, en-
contra-se a Reserva Ecológica 
Mistaken Point, formada por 
íngremes desfiladeiros e que 
contam com fósseis do perío-
do ediacarano.

Os pântanos Ahwar, no 
Iraque, é onde se encontram 
antigas cidades mesopotâmi-
cas. Já no Irã, o patrimônio é o 
deserto de Lut, ou Dasht-e Lut, 
o lugar mais quente do mundo 
e com dunas mais altas do pla-
neta. Na África estão mais três 
patrimônios: o primeiro é o 
Planalto Ennedi, no Nordeste 
do Chade, onde água e vento 
esculpiram cânions e vales, o 
segundo é o Parque Marinho 
Nacional de Sanganeb e a Baía 
de Dundonab e o terceiro é o 
Parque Marinho Nacional da 
ilha de Mukkawar. Já o último 
está entre os países de Caza-
quistão, Quirguistão e Uzbe-
quistão, o Tien-Shan com pai-
sagens exuberantes.

A permanência de profissionais 
cubanos no programa Mais Médicos está 
garantida somente até novembro. Mi-
nistério da Saúde, Organização Pan-A-
mericana de Saúde (Opas) e Cuba ainda 
não têm fechado um acordo para re-
novação do contrato dos profissionais, 
recrutados há três anos para trabalhar 
em áreas consideradas de difícil provi-
mento para médicos.

Atualmente, 11 mil dos 18 mil 
médicos que atuam no programa são 
cubanos. As negociações estão em cur-

so. O governo cubano já deu mostras 
de que vai condicionar a renovação 
ao reajuste dos valores dos contratos 
e à criação de um adicional, concedi-
do para atuação de médicos em locais 
considerados mais isolados e de maior 
risco - como distritos indígenas.

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, por sua vez, já deixou clara 
a preferência de que vagas do pro-
grama sejam preenchidas por profis-
sionais formados no Brasil. Mas não 
quer tomar nenhuma decisão antes 
das eleições municipais. Não é à toa 
que a renovação provisória se esten-
de até novembro.

Contratos de 11 mil cubanos 
estão garantidos até novembro

PRoGRAMA MAIs MÉDICos

Lígia Formenti
Agência Estado

Criado há três anos como uma 
resposta às manifestações de rua, o 
programa Mais Médicos foi inicial-
mente criticado por entidades de 
classe. No entanto, em pouco tem-
po ganhou a aprovação popular e 
dos prefeitos. Para agradá-los, pou-
co antes do processo de impeach-
ment, a presidente afastada Dil-
ma Rousseff editou uma Medida 

Provisória, aumentando o prazo 
de permanência por mais três 
anos. 

Quando assumiu o posto, Barros 
afirmou a interlocutores achar que a 
medida poderia prejudicar brasilei-
ros. A sua expectativa é fazer uma 
redução gradual dos cubanos. Mas 
essa estratégia é externada apenas 
para integrantes de sua pasta.

Resposta



Titulo: DUP VEN MER IND  R$  480,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 041368
Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS 
DE COM
CPF/CNPJ: 015811068/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  754,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 041369
Responsavel.: MALUAR- COMERCIO DE ROUPAS 
E ACESSO
CPF/CNPJ: 021600708/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.530,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039627
Responsavel.: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 028180244-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.252,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 040130
Responsavel.: MARIA SHAYANE FERREIRA LOPES ME
CPF/CNPJ: 007942203/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039667
Responsavel.: MULTI CONSTRUCOES EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 020298792/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  720,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039317
Responsavel.: PABLO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ: 016215654-59
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.093,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 040679
Responsavel.: TATIANA NOGUEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 075615894-09
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.146,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 039836
Responsavel.: TEXNORD IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO LTD
CPF/CNPJ: 008203722/0001-55
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  241,40
Apresentante: CIA DE INTEGRACAO PORTUARIA 
DO CEAR
Protocolo: 2016 - 039272
Responsavel.: VALDETE NOBREGA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 207352514-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.830,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 040205
Responsavel.: VALDETE NOBREGA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 207352514-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.427,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 040500
Responsavel.: VALDILANDIA DO CARMO SILVA
CPF/CNPJ: 010539124-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  151,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039476
Responsavel.: WASHINGTON ALVES FREIRE
CPF/CNPJ: 299402814-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.036,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 040523
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,  20/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AGROVAL - AGROIND. VALE DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ: 001165715/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.400,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 041382
Responsavel.: ALUIZIO TAURINO DA COSTA
CPF/CNPJ: 726944754-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.472,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 040687
Responsavel.: BALTAZAR MACAIBA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 422698144-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$15.222,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 040349
Responsavel.: BRUNO DANTAS LINS
CPF/CNPJ: 044512754-66
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.043,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 040451
Responsavel.: CELIA MARIA DE MELO FEITOSA
CPF/CNPJ: 181134434-87
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  238,61
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039477
Responsavel.: CLAUDIA PATRICIA ALVES E SILVA
CPF/CNPJ: 039180164-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  663,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039581
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA 
EIRELI
CPF/CNPJ: 016775984/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  591,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039575
Responsavel.: EDMUNDO GUEDES FERREIRA
CPF/CNPJ: 693363774-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039617
Responsavel.: ELSON BATISTA RAMOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 010945324-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.985,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 039822
Responsavel.: FABIANO FRANKLIN DE ASEVEDO 
0525414
CPF/CNPJ: 022158361/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.032,45
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039378
Responsavel.: FABIANO FRANKLIN DE ASEVEDO 
0525414
CPF/CNPJ: 022158361/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.032,44
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039379
Responsavel.: ISRAEL PEDROSA CORREIA ME
CPF/CNPJ: 012302096/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  347,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 039098
Responsavel.: KARLA RENATA LIRA COSTA
CPF/CNPJ: 028219294-80
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.866,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 040330
Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS 
DE COM
CPF/CNPJ: 015811068/0001-28

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
012/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME/CNPJ: 

11.500.957/0001-13 no valor total de R$ 29.800,00 (Vinte e nove mil e oitocentos reais), pelas 
razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 19 de julho de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGÃO PRE-

SENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 012/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a 
empresa: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME/CNPJ: 11.500.957/0001-13 no valor total de 
R$ 29.800,00 (Vinte e nove mil e oitocentos reais)

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 19 de julho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
014/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPA-

MENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA EPP/ CNPJ: 05.797.987/0001-30 
no valor total de R$ 40.800,00 (Quarenta mil e oitocentos reais), pelas razões expostas no referido 
Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 19 de julho de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGÃO PRESEN-

CIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 014/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a empresa: 
MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES 
E ODONTOLOGICOS LTDA EPP/ CNPJ: 05.797.987/0001-30 no valor total de R$ 40.800,00 
(Quarenta mil e oitocentos reais).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 19 de julho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SRP  N.º 012/2016 E  PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 013/2016
O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA a em-

presa: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME/CNPJ: 11.500.957/0001-13, para assinatura da Ata 
de Registro de Preços, dos Pregões Presenciais nº 012/2016 e 013/2016, nos termos do item X da 
peça editalícia. Maiores informações na sala da CPL, localizado na Praça Noé Rodrigues de Lima, 
s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São José dos Ramos-Pb, 19 de Julho de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 014/2016

O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA a empre-
sa: MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES 
E ODONTOLOGICOS LTDA EPP/ CNPJ: 05.797.987/0001-30, para assinatura da Ata de Registro 
de Preços, do Pregão Presencial nº 014/2016, nos termos do item X da peça editalícia. Maiores 
informações na sala da CPL, localizado na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José 
dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São José dos Ramos-Pb, 19 de Julho de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB

CNPJ 08.702.862/0001-78
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público o CANCELAMENTO da licitação acima 

referida, que tem por objeto o Fornecimento de Material de Construção - Pedras em Paralelepípedos 
Granítico, visando atender as necessidades do Setor de Infraestrutura da Prefeitura de Cabaceiras, 
por razões de interesse público (art. 49, Lei nº 8.666/93). Esclarecimentos na Prefeitura Municipal em 
dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou email pmcab.cpl@
gmail.com. Publique-se: Cabaceiras 18 de Julho  de 2016. JOÃO MAYK PEREIRA FARIAS - Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 08h30m do dia 

29/07/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00021/2016, que tem por objeto a Con-
tratação de empresa ou pessoa física, para o fornecimento de Refeições, conforme especificações 
contidas no Edital e Anexos. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura Municipal em dias úteis, 
no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou emailpmcab.cpl@gmail.com. 
Publique-se: Cabaceiras 18 de Julhode 2016.JOÃO MAYK PEREIRA FARIAS - 

Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 09H30m do 

dia 29/07/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00022/2016, que tem por objeto 
Contratação pessoa jurídica para prestar serviços de Transporte Escolar em diversas localida-
des do município de Cabaceiras, do tipo menor preço por KM RODADO em cada Rota, sendo 
o combustível, o motorista e a manutenção do veículo por conta do contratado, para atender as 
necessidades da Secretaria de Educação, no transporte dos alunos da Zona Rural para a sede 
do município, conforme consta do Edital durante o exercício de 2016. Esclarecimentos e cópia do 
edital, na Prefeitura Municipal em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone 
(83) 3356.117 ou email pmcab.cpl@gmail.com.

Publique-se: Cabaceiras 18 de Julho  de 2016. - JOÃO MAYK PEREIRA FARIAS - Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 11h30m do dia 

29/07/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00023/2016, que tem por objeto Con-
tratação de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços com aluguel de veículos para realizar 
viagens dentro e fora do município transportando pessoas para as Secretarias de Saúde, Ação 
Social e Administração, sendo o combustível, o motorista e a manutenção do veículo por conta do 
contratado, para o exercício de 2016. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura Municipal 
em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou email pmcab.
cpl@gmail.com. Publique-se: Cabaceiras 18 de Julho  de 2016. JOÃO MAYK PEREIRA FARIAS

Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 13h30m do dia 

29/07/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00024/2016, que tem por objeto o For-
necimento de Material de Construção - Pedras em Paralelepípedos Granítico, visando atender as 
necessidades do Setor de Infraestrutura da Prefeitura de Cabaceiras. Esclarecimentos e cópia do 
edital, na Prefeitura Municipal em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone 
(83) 3356.117 ou email pmcab.cpl@gmail.com. Publique-se: Cabaceiras 18 de Julho  de 2016. 
JOÃO MAYK PEREIRA FARIAS - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pro-
fissional Especializado para execução de serviços de Engenharia Civil da Prefeitura Municipal de 
Poço Dantas, englobando as seguintes atividades: Acompanhamento, fiscalização e supervisão de 
obras em andamento e de obras novas, com emissão de relatórios técnicos e medições de obras; 
acompanhar e retirar pendências de relatórios junto aos órgãos financiadores de projetos para o 
município;  acompanhar, assessorar e fiscalizar a elaboração de projetos por terceiros a serem 
executados no município e emitir pareceres técnico durante a realização de licitação de obras civis. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 19 de Julho de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 09:30 horas do dia 02 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 02 veículos, 
sendo que, (01) um será destinado à secretaria de educação para ser feito a entrega da merenda 
na cidade e zona rural do município e outras finalidades e outro ficará a disponibilidade da secretaria 
de saúde do município de Poço Dantas para ser feito o atendimento dos profissionais de saúde na 
zona rural do município e outras finalidades a que se destina no município de Poço Dantas - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 19 de Julho de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.053/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.053/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E VALDEMIR MENDES DA SILVA OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL  SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB– DISTRITO DE 
SÃO JOSÉ DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS – SÃO JOSÉ DA MATA. 
PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.035/2016/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRA-
MÁTICA: 08.244.1019.2204. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 029. 
SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E VALDEMIR MENDES DA SILVA VALOR GLOBAL: R$ 1.500,00 
(UM MIL E QUINHENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 04/07/2016. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.050/2016

OBJETO: Aquisição de Computadores, Estabilizadores, Impressoras Multifuncional, Tanque de 
Tinta, Notebook, Scanner de Mesa, Nobreaks, Tablets, Projetores, Mini Projetor, Microfone, Caixa 
de Som, Telefone e Máquina de Plastificar Documentos, para atender as necessidades do Centro 
Público de Emprego, Trabalho e Renda, conforme CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT/128/2012 
- CONVÊNIO NO SICONV 776784/2012 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL /SEMAS/PMCG E EMPRESA FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA-EPP, VALOR:R$ 
34.625,00 (Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais LICITAÇÃO: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 2.05.005/2016/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 11 334 1005 2035 ELEMENTO DE DESPESA: 4490,52 FONTE 052 VIGÊNCIA: 
31 DE DEZEMBRO DE 2016, SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO E SÉRGIO DA SILVA 
SOUSADATA DA ASSINATURA: 05 de Julho de 2016.REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Maésio Tavares de Melo
Secretário Municipal de Assistência Social

LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA - CNPJ Nº 17.714.998/0001-99. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº1321/2016 em João Pessoa, 7 de junho de 2016 - prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de Esquadrias de Metal NA - RUA PROJETADA, S/N - CENTRO Município: UIRAUNA - UF: PB. 
Processo: 2014-000049/TEC-6780.

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.051/2016

OBJETO: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas unidades 
da Secretaria Municipal de Assistência Social.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
/SEMAS/PMCG E A EMPRESA FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR-ME, VALOR:R$ 605.000,00 
(Seiscentos e Cinco Mil Reais).LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.007/2016/CPL/SEMAS 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1018 2199 
e Outros ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 FONTE 000/029 VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 
2016, SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO E FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JÚNIOR 
DA ASSINATURA: 05 de Julho de 2016.REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Maésio Tavares de Melo
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.052/2016

OBJETO: Aquisição hortifrutigranjeiros para atender as necessidades das diversas unidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SEMAS/PMCG E A EMPRESA E EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA-ME VALOR:R$ 240.000,00 (Du-
zentos e Quarenta Mil Reais).LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.008/2016/CPL/SEMAS 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1018 2199 
e Outros ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 FONTE 000/029 VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016, SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO E EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA DA 
ASSINATURA: 05 de Julho de 2016.REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Maésio Tavares de Melo
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencialnº  
00031/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA - ME, CNPJ Nº 17.625.463/0001-41.
OBJETO: Locação de sinal de internet via rádio, destinados a todas as secretarias, conforme 

edital.
VALOR MENSAL DE R$: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 19 de julho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de trocas ou instalações de materiais 

elétricos diversos, para manutenção e melhor funcionamento dos diversos setores da administração 
municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00049/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 0400 Secretaria 
Municipal de Financas 0500 Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria Municipal 
de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 1111 Sec Municipal de Agricultura 
1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de 
Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca 
e: CT Nº 00190/2016 - 11.07.16 - FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME - R$ 224.725,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00024/2016.
OBJETO: Locação de um veículo tipo caminhão com carroceria de madeira.
ABERTURA: 25/05/2016 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/07/2016.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00026/2016.
OBJETO: Execução dos serviços de podagem de árvores em diversas áreas públicas da cidade.
ABERTURA: 10/06/2016 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/07/2016.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00027/2016.
OBJETO: Locação de um trator de pneus 4x4.
ABERTURA: 10/06/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/07/2016.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: Locação de um 
veículo tipo caminhão com carroceria de madeira; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 01 de Julho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2016, que objetiva: Execução dos serviços 
de podagem de árvores em diversas áreas públicas da cidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 01 de Julho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: Locação de um trator 
de pneus 4x4; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 01 de Julho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM 
CILINDROS PARA USO DOMICILIAR E EM AMBULANCIAS; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: C C DOS SANTOS - ME - R$ 32.250,00. Itapororoca - PB, 
18 de Julho de 2016

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 
02 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Con-
tratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Medicamentos em Geral e para as 
necessidades da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica de acordo com a Portaria Nº 2.982 
de 26 de Novembro de 2009 e considerando a Lei nº 11.347 de 11 de Setembro de 2006, durante 
o exercício de 2016, para atender aos Programas de Atenção Básica: Saúde da criança; Saúde do 
idoso; Saúde da mulher; Saúde do trabalhador; Hipertensão; Diabetes; Adolescentes, entre outros 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3387-1066.Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 18 de Julho de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO- Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃODESERTA
PREGÃO PRESENCIALNº 22/2016

Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 23 - 
Centro - Duas Estradas - PB, que às 09:00horas do dia 14/07/2016, alicitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS DE LESÕES NO COLO DO UTERO 
ATRAVÉS DE APARELHO COLPOSCOPIO - EXAMES DE COLPOSCOPIA, PARA AS PACIENTES 
DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, foi  DESERTA, pois, NÃO ACUDIRAM INTERESSADOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

DUAS ESTRADAS- PB, 14de JULHOde 2016.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES- PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.035/2016/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal 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 Dispensa nº 
2.05.035/2016/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: VALDEMIR MENDES DA SILVA, com vistas a Contratação de  Locação de 
Imóvel  situado a Rua Maria da Salete de Castro Brasileiro, 98 AB – Distrito de São José da Mata, 
destinado ao funcionamento do CRAS – São José da Mata até 31 de dezembro de 2016, emba-
sada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei 
de Licitações, no valor total de R$  9.000,00 (Nove mil reais), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1019.2204 (Ações dos CRAS). Elemento 
da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 029.

Campina Grande, 01 de julho de 2016.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
(ADIAMENTO)

TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 e 
demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor 
preço, objetivando a Contratação de Empresa de Engenharia para Executar Obra Civil Pública de 
Reconstrução de Uma Ponte no Distrito de Acaú, em sessão pública para abertura dos envelopes 
de habilitação e proposta que realizar-se-ia as 10:00hs do dia 28/07/2016, realizar-se-à as 10:00hs. 
do dia 04/08/2016 na sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua 
Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações através do telefone/ Fone/Fax 
(83) 3299-1016 no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min Horas.

Pitimbu, 19 de julho de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Presidente da CPL

RBC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF N. 12.625.035/0001-03 torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação 
N. 1654/2016 em João Pessoa , 13 de Julho de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: 
Comércio de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel), GNV, GLP, lubrificante e serviço de troca 
de óleo na Ra Waldemar Galdino Naziazeno, 414 , Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-008144/TEC/LO-1344.

ANTONIO HERCULANO DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 058.242.904-82. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1619/2016 
em João Pessoa, 8 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO COM 
08 SALAS COMERCIAIS Na(o) – AV. BAHIA, Nº 629, QD.82, LT.272, BAIRRO DOS ESTADOS. 
Município: Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-004101/TEC/LO-2486.

PANIFICADORA BOA SORTE LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 07.812.081/0001-73. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1688/2016 em João Pessoa, 15 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: FABRI-
CAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA Na(o) -  RUA SÃO JOÃO Nº 04 – CENTRO 
Município:  SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-001686/TEC/LO-1787.

JOSE ALDAIR NOBREGA DE SOUSA (DEPOSITO ESPERANÇA) – CNPJ/CPF Nº 02.188.547/0001-
98. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1655/2016 em João Pessoa, 13 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ARTEFATOS EM GERAL 
Na(o) – AV. JOSEFA TAVEIRA, Nº 2561 – MANGABEIRA II  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2016-004190/TEC/LO-2511.

SPAZIO UNO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 05.635.466/0001-87 ESCRITÓRIO 
RUA AV. GENERAL EDSON RAMALHO, 173 BAIRRO MANAÍRA JOÃO PESSOA - PB CEP 58.038-
102  , CEP  58.051.590  ENDEREÇO DA OBRA: RUA AV. BOA  ESPERANÇA, MANAIRA ST 04 
QD. 153 LOTE 0114  JOÃO PESSOA PARAÍBAA EMPRESA TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU 
DA SEMAM - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA A LICENÇA( LP) Nº 092/2016  LICENÇA 
DE PRÉVIAPARA CONSTRUÇÃO  .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE – CNPJ/CPF N° 08.916.645/0001-80 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 1660/2016 em João Pessoa, 13 de julho de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Pro-
jeto de Urbanização da área denominada Quadra de Jacumã. Na (o) – RUA PROJETADA, BEIRA 
MAR DE JACUMÃ, QUADRA DE JACUMÃ, CONDE Município: - UF: PB. Processo: 2016-003063/
TEC/LI-4840.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
013/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME/CNPJ: 

11.500.957/0001-13 no valor total de R$ 74.250,00 (Setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta 
reais), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 19 de julho de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGÃO PRE-

SENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 013/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a 
empresa: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME/CNPJ: 11.500.957/0001-13 no valor total de 
R$ 74.250,00 (Setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 19 de julho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

  TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016 
OBJETO: Aquisição de fardamento escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino 

do município de Manaíra/PB. 
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/16, de 04/01/2016, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

R E S O L V E: 
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00033/2016, que objetiva: 

Aquisição de fardamento escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino do município de 
Manaíra/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- ERASMO ALVES PORFÍRIO ME.
ENDEREÇO: DEPUTADO SOARES MADRUGA, 312 - CENTRO - ITAPORANGA - PB
CNPJ: 14.213.350/0001-40.
Valor: R$ 32.175,00. 

Manaíra - PB, 14 de Julho de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 03.948/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.049/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUI-

MICOS DE LAVANDERIA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, 
o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 20/07/2016 às 11:00hs, para o dia 03/08/2016 
às 09hs, considerando impugnação interposta por empresa interessada no certame, bem como 
alterações no instrumento convocatório. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 636431. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 
08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 19 de Julho de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.030/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2016/034481 da CGM.

DATA DE ABERTURA: 01/08/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
E SUAS SUBUNIDADES (ORÇAMENTO DEMOCRATICO, OUVIDORIA E SECRETARIA DA 
TRANSPARENCIA PUBLICA).

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 638255. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 
ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 19 de julho de 2016
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD
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ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro – Cajazeiras- PB, às 09:30 horas do dia 01 de agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Faixas e Adesivos 
Luminosos de sinalização horizontal e vertical, para atender às necessidades da SUPERINTEN-
DÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federalnº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3531-
5630.Email: sctranscpl@gmail.com. Edital: www.cajazeiras.pb.gov.br

Cajazeiras - PB, 19 de Julho de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 04-027/2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 623/2014, torna público que, devido a necessidade de alterações no Termo de Referência do 
Edital, fica suspensa a sessão de abertura dos envelopes do Pregão Eletrônico SRP nº 04-027/2016 
marcada para o dia 25/07/2016 às 08:15 hs, devendo oportunamente ser fixada uma nova data.

João Pessoa, 19 de julho de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COOPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua São 
José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Agosto de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 
DE PRÓTESES DENTÁRIAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com
Areial - PB, 19 de Julho de 2016

RENATA CAVALCANTE MONTEIRO
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua São 
José, 683 - Centro - Areial - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Agosto de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AREIAL - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.
licitacao@gmail.com

Areial - PB, 19 de Julho de 2016
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2016
PRP – COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, por sua Presidente JA-

QUELINE MONTEIRO FRANÇA, nos termos do artigo 22 c.c. artigo 27, do Estatuto Partidário, 
do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR seus Convencionais para a CONVENÇÃO MUNICIPAL 
DAS ELEIÇÕES 2016, que se realizará no dia 5 de Agosto de 2016, das 15:00 h às 21:00 h, a ser 
realizado no Cabedelo Clube, localizado na R. Duque de Caxias, 263 - Vila Sao Joao, Cabedelo - 
PB, 58100-263, com a seguinte finalidade:

ORDEM DO DIA
 1. Deliberação sobre Coligações Majoritária e Proporcional;
 2. Escolha de Candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; 
3. Sorteio dos números dos candidatos e escolha de nomes de urna; 
4. Indicação de representantes/ delegados; 
5. Assuntos gerais.

CABEDELO, 18 de Julho 2016 
JAQUELINE MONTEIRO FRANÇA

Presidente

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A diretoria do Esporte Clube Cabo Branco, de acordo com que determina o Estatuto Social Vi-

gente, em seu Art. 35°, Convoca Assembléia Geral Ordinária para o dia 20 de Agosto de 2016, em 
primeira convocação às 07:00 h, e não havendo numero legal às 08:00h em segunda convocação, 
na sede do Miramar, quando será realizada eleição para: Presidente, Vice- Presidente, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal.

João Pessoa/PB, 20 de Julho de 2016.
GILBERTO RUY PEREIRA COELHO

PRESIDENTE DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de fardamento escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino 

do município de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Manaíra: 06.000 - Secretaria de Educação e 

Cultura - 3.3.90.30 - Material de Consumo.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: ERASMO ALVES PORFÍRIO 

ME - R$ 32.175,00. 
Manaíra - PB, 15 de Julho de 2016.

  JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ERASMO ALVES PORFÍRIO ME
ERASMO ALVES PORFIRIO

CPF: 071.395.294-69

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Topografia 

e prestação de serviços necessários, conforme consta o termo de referência, para o município de 
Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Água Branca: 08.000 -SECRETARIA DE IN-

FRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - 3390.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e ILTONIO ALVES NITÃO 

- R$ 23.170,00.
Água Branca - PB, 19 de Julho de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

ILTONIO ALVES NITÃO
JOSÉ ADAILSON DINIZ

CPF: 414.586.644-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO

Instrumento: 2º Aditivo ao Contrato nº. 09106/2015;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA ARMADA, DESTINADA À ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, 
UNIDADES I E II, E DEPÓSITOS DE MATERIAIS.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa KAIRÓS 
SEGURANÇA LTDA;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2014/119475; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09004/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Lincoln 

Thiago de Andrade Bezerra, pela empresa KAIRÓS SEGURANÇA LTDA;
Vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 22 de julho de 2016.

João Pessoa, 18 de julho de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA  

GABINETE DO PREFEITO 
Manaíra - PB, 14 de Julho de 2016.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais,  

R E S O L V E: 
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00033/2016, que 

objetiva: Aquisição de fardamento escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino do 
município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 

- ERASMO ALVES PORFÍRIO ME.
ENDEREÇO: DEPUTADO SOARES MADRUGA, 312 - CENTRO - ITAPORANGA - PB
CNPJ: 14.213.350/0001-40.
Valor: R$ 32.175,00.
Publique-se e cumpra-se.  

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/16 - FASE PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação convoca as empresas: Estructural Engenharia Ltda – ME 
- CNPJ: 05.881.170/0001-46 e a Empresa Torres Construções LTDA – EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-
28, cujas propostas de preços apresentaram o mesmo valor, bem como as demais licitantes habili-
tadas na Tomada de Preços nº 006/16, e a quem mais possam interessar a participarem do sorteio 
para definição da classificação final do certame. A correspondente sessão pública será realizada 
no dia 25.07.16, às 10:00 horas, na sede da CPL: Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba 
- PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Itatuba - PB, 15 de Julho de 2016

CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO
Presidente da Comissão
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N124/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/08/2016 às 09h para:

Contratação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva a ser realizado em instalações 
elétricas, incluindo fornecimento de material, destinado a SEDAP/EMPASA Empresa Paraibana de 
Abastecimento e serviços Agrícolas, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00588-5
João Pessoa, 19 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOSNº 002/2016

Registro CGE Nº. 16-00589-3
Objeto:Fabricação, montagem e instalação de sistemas de medição em Estação de Regula-

gem de Pressão e Medição-ERPM da PBGÁS, em conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial 
Descritivo e demais anexos.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 66.856,00 (sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais)
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, 

de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia04/08/2016, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 006/2015
Registro CGE Nº. 15-01654-3

Objeto:Elaboração de projeto executivo de rede e de ramal de interligação de novos consumidores, 
incluindo o projeto executivo, levantamento do solo através de sondagem geofísica, sondagem a 
trado, estudo de interferência elétrica e projeto de proteção catódica, bem como projeto executivo 
de recuperação e drenagem de faixas de domínio, na Rede de Distribuição de Gás Natural no 
Estado de Paraíba, em conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela PORTARIA n º 035/2015 – PRE/PBGÁS, publicada no Diário Oficial do 
Estado do dia 30/12/2015, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as 
disposições da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, CPL decidiu inabilitar as 
empresas ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA por descumprimento ao item 
7.3.4.1 b) do Edital CO 006/2015, LIMA E TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP 
e SPCAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – EPP por descumprimento ao item 7.3.4.1 a) do Edital 
CO 006/2015, e habilitar as empresas CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, ESTÁTICA 
ENGENHARIA LTDA, ÍNTEGRA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, PLANAL ENGENHA-
RIA LTDA, TCRE ENGENHARIA LTDA e VIENA EMPREENDIMENTOS LTDA, pois atenderam as 
exigências editalícias. Caso não haja interposição de recurso, a sessão de abertura do Envelope 
2 – Propostas Técnicas fica marcada para o dia 28 de julho de 2016, às 10h, na sede da Companhia.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente CPL 

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 16/2016

REGISTRO Nº 16-00591-6
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO DO DISTRITO MECÂNICO 

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

João Pessoa, 19 de julho de 2016.
JOSÉ LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS

PRESIDENTE DO CERTAME

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Nos termos do julgamento da licitação do Pregão Presencial Registro de Preço nº 004/2016, feito pelo 
Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520/02 e de conformidade com a 
Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: LUCIANO CORREIA MARINHO ME; CNPJ: 08.261.248/0001-18, 

no valor total de R$ 126.720,00 (Cento e Vinte e Seis Mil, Setecentos e Vinte Reais); pelas razões expostas 
no referido Laudo. 

GABPREF/ Itabaiana - PB, 18 de Maio de 2016.
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do Pregão Presencial Re-

gistro de Preço N.º 004/2016, ADJUDICAMOS a presente Licitação para a empresa: LUCIANO CORREIA 
MARINHO ME; CNPJ: 08.261.248/0001-18, no valor total de R$ 126.720,00 (Cento e Vinte e Seis Mil, 
Setecentos e Vinte Reais).

ITABAIANA - PB, 18 de Maio de 2016.
FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Nos termos do julgamento da licitação do Pregão Presencial Registro de Preço nº 008/2016, feito pelo 
Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520/02 e de conformidade com a 
Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME; CNPJ: 

04.625.176/0001-90, no valor total de R$ 622.150,00 (seiscentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta reais); 
pelas razões expostas no referido Laudo. 

GABPREF/ Itabaiana - PB, 30 de Maio de 2016.
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do Pregão Presencial Registro 

de Preço N.º 008/2016, ADJUDICAMOS a presente Licitação para a empresa: JC JONAS MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA – ME; CNPJ: 04.625.176/0001-90, no valor total de R$ R$ 622.150,00 (seiscentos e 
vinte e dois mil, cento e cinquenta reais).

ITABAIANA - PB, 30 de Maio de 2016.
FERNANDO RODRIGUES DE MELO FILHO

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 007/2016, 
feito pelo Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e de conformidade 
com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ CNPJ: 

11.475.796/0001-55, no valor total de R$ 364.104,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Cento e Quatro 
Reais) pelas razões expostas no referido Laudo. 

GABPREF/ ITABAIANA - PB, 20 de Junho de 2016.
Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 

REGISTRO DE PREÇO N.º 007/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a empresa: KAMEDICA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ CNPJ: 11.475.796/0001-55 no valor total de R$ 364.104,00 
(Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Cento e Quatro Reais).

GABPREF/ ITABAIANA - PB, 20 de Junho de 2016.
Fernando Rodrigues de Melo Filho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 004/2016
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para o conhe-

cimento da população de Juarez Távora e para quem interessar que, após abertura e análise dos documentos 
de HABILITAÇÃO e PROPOSTA em reunião realizada em 19 de Julho de 2016, cujo objeto foi aquisição de 
peças automotivas originais ou genuínas e novas destinadas à manutenção dos veículos da frota municipais 
da Prefeitura de Juarez Távora, onde apurou-se o seguinte a empresa: MILTON VIEGAS-ME (VIEGAS 
ESCAPAMENTOS) - CNPJ: 24.279.655/0001-09, foi vencedora de todos os lotes licitados com o valor total 
de  R$ 572.797,90 (quinhentos e setenta e dois mil setecentos e noventa e sete reais e noventa centavos).

Juarez Távora, 19 de Julho de 2016.
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

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 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 ITABAIANA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2016

PROCESSO ADM. Nº 2016.04.015

OBJETO: PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E 
PROGRAMAS MUNICIPAIS.

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
EMPRESA: LUCIANO CORREIA MARINHO ME.
CNPJ: 08.261.248/0001-18

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. P. UNIT. TOTAL

1

REFEIÇÃO – Almoço contendo Feijão, Macarrão, 
Arroz, Salada de verdura, pelo menos Dois tipos de 
proteínas (carne bovina, suína, ovino), peixe e frango. 
classificação Self-Service livre sem balança com 
Refrigerante 290ml ou Suco de frutas 250ml.

UND 7.040 18,00 126.720,00

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

Itabaiana-PB, 18 de MAIO de 2016.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR 
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2016

PROCESSO ADM. Nº 2016.04.020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
EMPRESA: JC JONAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
CNPJ: 04.625.176/0001-90

ITENS VALOR
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ,144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154. 

R$ 622.150,00

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

Itabaiana-PB, 30 de Maio de 2016.
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR 

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2016

PROCESSO ADM. Nº 2016.04.019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ABASTECIMENTO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
EMPRESA: KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.
CNPJ: 11.475.796/0001-55

LOTE I 
ITENS VALOR

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. R$ 44.764,72

LOTE II
ITENS VALOR

14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 
64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 102. R$ 319.339,28

TOTAL DOS LOTES: I e II – R$ 364.104,00 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E QUATRO REAIS)

2. VALIDADE DA ATA

2.1 À presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as contratações.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

3.1 À presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal 
de ITABAIANA.

3.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de ITABAIANA, por intermédio do Prefeito, 
mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Itabaiana-PB, 20 de JUNHO de 2016.
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR 

PREFEITO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 123
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
José Cássio Rodrigues de Sousa, matrícula n. 177.223-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, com-
parecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 
às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0012037-4/2016.

João Pessoa, 18 de julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 124
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
Jair Vieira da silva, matrícula n. 128.482-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de 
apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0012028-4/2016.

João Pessoa, 18 de julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE
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 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039955
Responsavel.: CINTEP-CENT I TECN E PESQ LTDA
CPF/CNPJ: 007910782/0001-45
Titulo: CHEQUER$400,00
Apresentante: BRUNO MENDONCA DO NASCIMENTO
Protocolo: 2016 - 038560
Responsavel.: CISLENA ELOI DE BRITO
CPF/CNPJ: 839907714-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.450,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040319
Responsavel.: CLEA LUCIA DE BRITO LIRA LUCENA
CPF/CNPJ: 759412364-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.565,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040151
Responsavel.: CRISTIANE AZEVEDO LACERDA
CPF/CNPJ: 030291424-26
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.537,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040542
Responsavel.: DACIO LIMA GONCALVES JUNIOR
CPF/CNPJ: 022303824-54
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.523,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040030
Responsavel.: DANIELLE BARBALHO PORPINO
CPF/CNPJ: 654639944-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.256,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040306
Responsavel.: DAMIAO MANGUEIRA DE FREITAS ME
CPF/CNPJ: 011776587/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.333,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037934
Responsavel.: DAYSE TATYANE GALVAO DUARTE
CPF/CNPJ: 037892654-38
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.709,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039842
Responsavel.: DELMIRA MARIA DE FIGUEREDO 
CLEMENTI
CPF/CNPJ: 273764274-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.605,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040737
Responsavel.: DENISE MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 000145714-47
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.540,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040569
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCAO LTD
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.613,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039353
Responsavel.: EDCARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER
CPF/CNPJ: 041926694-12
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.709,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039906
Responsavel.: EDLEUSA MARIA DE LIMA CARVALHO
CPF/CNPJ: 569751044-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.947,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040529
Responsavel.: FJM & JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 018115408/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$240,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037796
Responsavel.: FERNANDES & SANTOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 008991192/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$796,81
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038207
Responsavel.: FERNANDO ANTONIO DE SOUZA 
BEZERRA

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: AP SERVICOS DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS
CPF/CNPJ: 021515264/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$335,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037376
Responsavel.: ADRIANO RITCHELLI MACEDO DE 
FARIAS
CPF/CNPJ: 012561407/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$938,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039328
Responsavel.: ALESSANDRA MOREIRA DE MOURA
CPF/CNPJ: 008964074-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037958
Responsavel.: ANA CLAUDIA CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 094247564-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.440,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040057
Responsavel.: ANA CLAUDIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 010538034-27
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.505,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039825
Responsavel.: ANA EMILIA ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: 067466904-58
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.914,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040409
Responsavel.: ANA LUCIA FIRMINO MEIRELES
CPF/CNPJ: 893818404-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037895
Responsavel.: ANA LUIZA RIBEIRO PAIVA GOMES
CPF/CNPJ: 010853764-19
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.438,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039823
Responsavel.: ANDRE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 030917704-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$193,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037984
Responsavel.: ANDRE RICARDO PAIVA FERREIRA 9
CPF/CNPJ: 021574529/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$198,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038515
Responsavel.: ANDREA DE SOUZA SILVA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ: 022569025/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$505,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037950
Responsavel.: ANDREZA DE ANDRADE ALVES
CPF/CNPJ: 021190634-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039532
Responsavel.: ANTONIO ARNULFO GOUVEIA COR-
REIA LIM
CPF/CNPJ: 206207304-63
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.653,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040207
Responsavel.: BERNARDO FERNANDES MARANHAO
CPF/CNPJ: 055492493-59
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.677,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040431
Responsavel.: CARLOS SERGIO PEREIRA DE FARIAS
CPF/CNPJ: 380509784-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$31.357,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL

CPF/CNPJ: 441892814-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$12.731,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039966
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALENCAR 
ROLIM
CPF/CNPJ: 042045944-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039061
Responsavel.: G.E. COMERCIO DE PERFUMARIA E
CPF/CNPJ: 023401837/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$843,13
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039229
Responsavel.: GERALDA ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 046747764-73
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.057,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040447
Responsavel.: GIVANILDO ALVES DA COSTA
CPF/CNPJ: 007702534-23
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.808,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040008
Responsavel.: GLAUCO VIEIRA MEIRELES
CPF/CNPJ: 041931024-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039066
Responsavel.: HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 007995734-00
Titulo: DUP PRES SER IN  R$700,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038330
Responsavel.: HAWLLYSON DA SILVA RAMOS
CPF/CNPJ: 715292174-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.440,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039780
Responsavel.: IVAN PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 598124354-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$12.923,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040178
Responsavel.: JACINTO LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 770686534-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.699,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040671
Responsavel.: JAIRO SILVA DE MELO
CPF/CNPJ: 017345844-08
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.141,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040661
Responsavel.: JAISA LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 441676444-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039526
Responsavel.: JOAO ALVES DE OLVEIRA
CPF/CNPJ: 154409154-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039534
Responsavel.: JOAO BATISTA DE SOUZA XAVIER
CPF/CNPJ: 022624816/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$295,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039550
Responsavel.: JOAO BATISTA DE SOUZA XAVIER 079791
CPF/CNPJ: 022624816/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$321,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039284
Responsavel.: JOSAUTO AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 011222721/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$362,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039289
Responsavel.: JOSE BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 626149327-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039297
Responsavel.: JOSE DA SILVA CABRAL JUNIOR
CPF/CNPJ: 031040534-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.432,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL

 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039891
Responsavel.: JOSE HELI TENORIO
CPF/CNPJ: 111401864-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.536,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040337
Responsavel.: JOSE IRAN PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 178023098-24
Titulo: NT PROMISSORIAR$800,00
Apresentante: CARLOS GILBERTO HOLANDA
Protocolo: 2016 - 038562
Responsavel.: JOSELITO NASCIMENTO HENRIQUE
CPF/CNPJ: 013281324-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$919,51
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038062
Responsavel.: KALIANA VERISSIMO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 096962464-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$623,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038096
Responsavel.: KENNEDY GORBACHEV DE LIMA 
PEREIRA
CPF/CNPJ: 011347784-81
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.503,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040266
Responsavel.: KEYNES PORTO CARNEIRO
CPF/CNPJ: 408228694-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.380,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040535
Responsavel.: LIGIA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 012345678-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039535
Responsavel.: LUCICREA NERY PRADO
CPF/CNPJ: 324619331-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.840,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040230
Responsavel.: LUCELIA DE SOUZA LEITE
CPF/CNPJ: 040142114-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.696,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040375
Responsavel.: LUCIANA HERMINIO BATISTA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 039971134-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.754,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040577
Responsavel.: LUIZ ANTONIO SOARES
CPF/CNPJ: 325344694-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.344,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040588
Responsavel.: LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA
CPF/CNPJ: 041152398/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.131,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039214
Responsavel.: MANUELLITO FERNANDES BATISTA
CPF/CNPJ: 053904094-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.944,82
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040045
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DE FREITAS FILHO
CPF/CNPJ: 011464604-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.900,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040665
Responsavel.: MARCOS ANTONIO VALENTIM DA SILVA
CPF/CNPJ: 358646804-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.863,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039967
Responsavel.: MARIA ALICE CELANI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 207508894-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.406,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040718
Responsavel.: MARIA JOSE E SILVA
CPF/CNPJ: 176881164-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.463,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040572
Responsavel.: MIRIAM TORRES MARQUES
CPF/CNPJ: 569645604-91

Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.066,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039770
Responsavel.: MONICA DANTAS CANDIDO
CPF/CNPJ: 568762624-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.457,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039773
Responsavel.: NIEDJA MARIA BARROS DA SILVA
CPF/CNPJ: 424274444-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039533
Responsavel.: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 118159141-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.542,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039931
Responsavel.: NIVAN MEDEIROS ARAUJO
CPF/CNPJ: 396286044-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$14.987,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040150
Responsavel.: OLIVAL RODRIGUES DE MEIRELES
CPF/CNPJ: 297624647-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038563
Responsavel.: PAULO ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 122721594-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.979,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040613
Responsavel.: PAULO EMILIO MAROJA PEDROSA NETO
CPF/CNPJ: 007589104-28
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.726,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039813
Responsavel.: PEDRO PAULO DE MELO
CPF/CNPJ: 040943084-66
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.241,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040171
Responsavel.: RS REC IMPR SERIGRAFICA LTDA
CPF/CNPJ: 009339057/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$133,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037870
Responsavel.: RALINNE KEL DAV GALVAO NOBREGA
CPF/CNPJ: 021646349/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$105,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038252
Responsavel.: RALINNE KEL DAV GALVAO NOBREGA
CPF/CNPJ: 021646349/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$426,75
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038242
Responsavel.: RAPHAEL KALLY MARTINS MOURA 
0720086
CPF/CNPJ: 019121077/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$621,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038006
Responsavel.: RAPHAEL KALLY MARTINS MOURA 
0720086
CPF/CNPJ: 019121077/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$844,66
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037991
Responsavel.: RAPHAEL KALLY MARTINS MOURA 07
CPF/CNPJ: 019121077/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$823,68
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037989
Responsavel.: REINALDO BERTOLDO A F JUNIOR M
CPF/CNPJ: 021265250/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.155,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039160
Responsavel.: RENATA DE MELO RAMALHO
CPF/CNPJ: 035302374-42
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.980,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039848
Responsavel.: RISOLENE BESERRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 109804404-59
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038895
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA 
EIRELI ME
CPF/CNPJ: 023852187/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$906,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039188
Responsavel.: RONALD COSTA SILVA
CPF/CNPJ: 944112393-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.566,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039995
Responsavel.: ROSA VANDA CONRADO
CPF/CNPJ: 008355864-05
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$14.431,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040007
Responsavel.: SIMONE DE SOUSA OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ: 855171434-15
Titulo: CED CRE BAN IND  R$18.958,39
Apresentante: GIULIO ALVARENGA REALE
Protocolo: 2016 - 038302
Responsavel.: SKINA FRIOS COMERCIO DE LATI-
CINIOS
CPF/CNPJ: 006119398/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.045,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039331
Responsavel.: SUPREMA COM VAREJISTA DE 
FERRAGENS
CPF/CNPJ: 016687604/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.953,49
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 038744
Responsavel.: TEMISTOCLES DE ALMEIDA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 059479284-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.195,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039750
Responsavel.: TEREZINHA DE JESUS CALIXTO
CPF/CNPJ: 064143964-43
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$15.889,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040128
Responsavel.: VALMIREI MARTINS AGUIAR
CPF/CNPJ: 291533449-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.599,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 039746
Responsavel.: VINICIOS CARVALHO SOARES
CPF/CNPJ: 703174784-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$440,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039498
Responsavel.: WALTER ALVES DE PONTES QUEIROZ
CPF/CNPJ: 407968504-10
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.737,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040585
Responsavel.: WANY FERNANDES DA CUNHA
CPF/CNPJ: 025440074-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$289,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037538
Responsavel.: WESYLLEY MENDES DE MELO
CPF/CNPJ: 016781830/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.322,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 039201
Responsavel.: WLADIMA SORAYA HOLANDA GOMES 
DA SIL
CPF/CNPJ: 299575084-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.434,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 040294

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

Joao Pessoa,  20/07/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00005.2016, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 15/07/2016 
e 18/07/2016, respectivamente, no valor total de R$ 372.342,55 – (Trezentos e Setenta e Dois Mil 
Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), em favor da empresa CONSUL-
TORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA – inscrita no CNPJ sob o nº 02.069.012/0001-06, 
que tem como objetivo, Contratação de empresa para Implantação de Sistema de Abastecimento 
D’Água e Instalação de Poços c/ Adutora e Chafariz nas localidades de Serrinha, Catolé e Quati, 
conforme Convênio nº 016/2013 – Ministério da Integração / Governo Federal. Fica a empresa 
vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do 
instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 18 de Julho de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços na execução na construção de uma 
Creche Pro Infância – Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto Alto da Boa Vista – Guarabira/PB, 
conforme Termo de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00004/2016. RECURSOS FNDE / TC PAC2 11459/2014 / PRÓPRIOS - 07.00 - Se-
cretaria de Educação - Dotação consignada no orçamento vigente 2016 - 4.4.90.51.01 - Obras e 
Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ sob o nº 
05.157.468/0001-08 - CT Nº 00335/2016 – 08/07/2016 – R$ 1.108.762,38 (Hum Milhão Cento e 
Oito Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos).

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para Implantação de Sistema de Abastecimento D’Água e 
Instalação de Poços c/ Adutora e Chafariz nas localidades de Serrinha, Catolé e Quati, conforme 
Convênio nº 016/2013 – Ministério da Integração / Governo Federal. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00005/2016. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - RECURSOS PRÓ-
PRIO / CONVÊNIO 016.2013 / MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO GOVERNO FEDERAL - Dotação 
consignada no orçamento vigente 2016 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e 
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, CNPJ sob o nº 02.069.012/0001-06 - CT 
Nº 00345/2016 – 19/07/2016 – R$ 372.342,55 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta 
e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, na RUA 

MANOEL INACIO DA SILVA, 110 - CENTRO - DAMIÃO - PB, às 08:00 horas do dia 03 de agosto 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
DAMIÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Legislação Municipal vigente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

DAMIÃO - PB, 19 de julho de 2016.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 20.152/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.072/2016
DATA DE ABERTURA: 03/08/2016 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE BIOQUIMICA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS 
EM REGIME DE COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 
Pereira de Lima,torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação 638506. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 
Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS, SUS e TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação 
legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003 
e 5.716/2006, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 19 de Julho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 
Pregoeira Oficial da CSL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus diversos 
destinando a frota de veículos desta prefeitura.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 19 de Julho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇAÕ DE PEÇAS E 
SERVIÇOS PARA VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE  DESTA PREFEITURA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 004/2013. Informações retirada do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) 33081065.
Santo André - PB, 18 de Julho de 2016

ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RESPOSTA IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016
Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca Claudino, 

s/n, Bairro Por do Sol  - Cajazeiras - PB, Centro Administrativo, que acatou no todo parecer jurídico, 
hora a presentado pela Procuradoria Geral do Município de Cajazeiras, que recomenda o RECO-
NHECIMENTO da presente impugnação e IMPROVIMENTO ao mesmo, acolhendo também a sua 
RECOMENDAÇÃO referente o cancelamento dos itens 73 e 74, “haja vista sua incompatibilidade 
com o objeto do certame”. Ficando revogado os itens 73 e 74 , do Pregão Presencial n° 00051/2016. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-2534/3531-7571.
Email: cplcajazeiras@gmail.com

Cajazeiras - PB, 19 de Julho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA

Pregoeiro Oficial

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Dispensa de licença ambiental para PAVIMENTAÇÃO COMPREENDENDO 
DUAS PISTAS DE ROLAMENTO, LINHA D’ÁGUA E CALÇADAS EM AMBOS OS LADOS DA VIA 
E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA CIDADE DE CABEDELO-PB. - UF: PB. Processo: 2016-004561/
TEC/SSvTc-209.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Dispensa de licença ambiental para OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAS-
SARELA METÁLICA NA RODOVIA BR-230KM 14, RODOVIA QUE INTERLIGA JOÃO PESSOA A 
CABEDELO-PB. - UF: PB. Processo: 2016-004569/TEC/SSvTc-210.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação da Rodovia Vicinal / Entroncamento PB-148. - UF: PB. 
Processo: 2016-004597/TEC/LO-2668.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia. Para a atividade de: Construção da ponte sobre o Rio da 
Sinimbu – Baia da Traíção-PB. - UF: PB. Processo: 2016-004639/TEC/LP-2757.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1657/2016 em João Pessoa, 13 de julho de 2016 – Prazo: 
180 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia Vicinal, trecho: Parari / Entroncamento 
PB-148, com extensão de 11,242 km, terraplanagem, pavimentação, obras d’arte especial, obras 
de contenção, drenagem, sinalização, canteiro de obras, britador, áreas de empréstimo e jazidas 
Na (o) – RODOVIA VICINAL, TRECHO: PARARI / ENTRONCAMENTO PB-148. Município: - UF: 
PB. Processo: 2016-002645/TEC/LI-4792.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1602/2016 em João Pessoa, 06 de julho de 
2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-400, trecho: Conceição 
/ Santa Inês Na (o) – RODOVIA PB-400, TRECHO: CONCEIÇÃO / SANTA INÊS. Município: - UF: 
PB. Processo: 2016-002671/TEC/LI-4797.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1601/2016 em João Pessoa, 06 de julho de 
2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-150, trecho: Alcantil / 
Santa Cecília de Umbuzeiro Na (o) – RODOVIA PB-150, TRECHO: ALCANTIL / SANTA CECÍLIA 
DE UMBUZEIRO. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002670/TEC/LI-4796.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 1664/2016 em João Pessoa, 14 de julho de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-028, trecho: Fábrica de Cimento 
Elizabeth / Entroncamento PB-008 Na (o) – RODOVIA PB-337, TRECHO: ENTRONCAMENTO 
PB-325 / LAGOA. Município: - UF: PB. Processo: 2016-001813/TEC/LP-2673.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 1668/2016 em João Pessoa, 14 de julho de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-103, trecho: Dona Inês / Entronca-
mento PB-073 Na (o) – RODOVIA PB-103, TRECHO: DONA INÊS / ENTRONCAMENTO PB-073. 
Município: - UF: PB. Processo: 2016-002681/TEC/LP-2695.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 1669/2016 em João Pessoa, 14 de julho de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia Vicinal, trecho: Catolé do Rocha / Divisa 
PB-RN Na (o) – RODOVIA VICINAL, TRECHO: CATOLÉ DO ROCHA / DIVISA PB-RN Município: 
- UF: PB. Processo: 2016-002732/TEC/LP-2702.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 1678/2016 em João Pessoa, 14 de julho de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da Rodovia PB-041, trecho: BR-101 
/ Mamanguape / Rio Tinto / Marcação Na (o) – RODOVIA PB-041, TRECHO: BR-101 / MAMAN-
GUAPE / RIO TINTO / MARCAÇÃO Município: - UF: PB. Processo: 2016-002685/TEC/LP-2697.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 1679/2016 em João Pessoa, 14 de julho de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da Rodovia PB-400, trecho: Cajazei-
ras / São José de Piranhas Na (o) – RODOVIA PB-400, TRECHO: CAJAZEIRAS / SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002731/TEC/LP-2701.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 1604/2016 em João Pessoa, 06 de julho de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da Rodovia PB-054, trecho: Entronca-
mento BR-230 / Itabaiana-PB Na (o) – RODOVIA PB-054, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-230 
/ ITABAIANA-PB. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002679/TEC/LP-2694.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 1603/2016 em João Pessoa, 06 de julho de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação da Rodovia PB-090, trecho: Entron-
camento PB-102 / Aroeiras Na (o) – RODOVIA PB-090, TRECHO: ENTRONCAMENTO PB-102 / 
AROEIRAS. Município: - UF: PB. Processo: 2016-002677/TEC/LP-2693.
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