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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
23o  Mín.

31o  Máx.
20o Mín.

33o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,295  (compra) R$ 3,296  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,160  (compra) R$ 3,420  (venda)
EURO   R$ 3,638  (compra) R$ 3,643  (venda)

l MP pede cumprimento da legislação brasileira para Internet. Página 4

l Operação conjunta apreende 52 motos em situação irregular. Página 6

l Detran promove leilão de 328 motos, 80 carros e 22 sucatas. Página 8

l Papa sofre queda, mas celebra missa durante viagem à Polônia. Página 15
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

O número de no-
vas ligações cresceu 
11,78% no primeiro 
semestre. PÁGInA 18

Gás natural 
chega a 11 mil 
residências

gerAçãO De eNergIA susTeNTáveL

O Governo da Paraíba e representantes da Aneel discutiram ontem os rumos do setor de energias renováveis no Estado. 
Ricardo Coutinho destacou que cinco parques solares que vão se instalar no Sertão devem investir R$ 650 milhões. PÁGInA 3

Sol do Sertão vira
fonte de riqueza

JP e CG geração de renda

55 profissionais do Programa do Artesanato da Paraíba que participam da 
feira Brasil Mostra Brasil já comemoram o sucesso nas vendas. PÁGInA 17

Nublado com 
chuvas ocasionais

Prevenção

Campanha
realiza exames 
de hepatite

Ação teve início 
ontem e segue ao lon-
go do dia de hoje no 
Hospital Clementino 
Fraga. PÁGInA 5

RoTA culTuRAl A cantora 
paraibana Renata Arruda é 
a atração de hoje à noite 
do Caminhos do Frio em 
Solânea.  PÁGInA 9

Renata promete
variedade de ritmos

Iniciativa faz parte das ações do Dia de Combate às Hepatites

O governador Ricardo Coutinho reuniu-se na Granja Santana com representantes da Aneel e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica

FOTO: Ortilo Antônio

FOTO: José Marques/Secom-PB
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Seleção de Saltos Or-
namentais da Alemanha 
encerrou treinos na Vila 
Olímpica. PÁGInA 24

Atletas alemãs se
despedem da PB

Esportes

Parecer do MPF que 
descarta crime nas “pe-
daladas” integra a argu-
mentação. PÁGInA 6

Cardozo entrega 
defesa de Dilma

Senado



“Não tenhamos medo de dizer esta 
verdade: o mundo está em guerra, porque 
perdeu a paz”. Quem assina essa consta-
tação, sem papas na língua, é o líder maior 
da Igreja Católica, Francisco. E tal inter-
pretação pode estar relacionada a uma 
realidade que vai além das circunstâncias 
que envolveram a morte do padre Jacques 
Hamel, na terça-feira desta semana, na 
igreja de Saint-Etienne-du-Rouvray, na 
região da Normandia, no norte da França.

Quis dizer o papa, talvez, que, soma-
dos os conflitos internos de todos os paí-
ses, impossível falar em uma paz mundial. 
E são de muitas naturezas as contendas 
individuais e coletivas. Há uma guerra 
contra o Estado Islâmico, hoje em evidên-
cia no noticiário internacional, mas tam-
bém uma hostilidade ou opressão histó-
rica de um povo contra o outro, como é o 
caso, por exemplo, das chamadas ques-
tões israelense-árabe, sínico-tibetana e 
basco-espanhola.

O mundo não pode estar em paz se 
não se revolveu problemas como a emi-
gração de imensos contingentes popula-
cionais da Ásia, África e Oriente Médio, 
em busca de segurança, saúde e riqueza 
no eldorado europeu. E que leva a ultra-
direita a praticar atentados na Noruega, 
por exemplo, na tentativa inútil e insana 
de impedir o que os conservadores enten-
dem como um nefasto “processo de misci-
genação da comunidade europeia”.

O mundo não pode estar em paz 

quando parte considerável de sua popu-
lação consome imensurável quantidade 
de drogas (lícitas e ilícitas), comércio 
que movimenta quatrilhões de dólares 
e ceifa vidas, milhares de vidas, a todo 
instante, seja com o beneplácito gover-
namental (indústria de alimentos, álcool, 
tabaco etc.), seja nas guerras do tráfico 
de entorpecentes, em cujas batalhas a 
humanidade perde parte considerável de 
sua juventude.

O mundo não pode estar em paz se a 
maioria dos estados nacionais nega direi-
tos básicos, como segurança, educação e 
saúde, a um número absurdo de cidadãos 
e cidadãs. Se as desigualdades sociais e 
os preconceitos matam igual ou até mais 
que as endemias e epidemias. Se há coni-
vência com ignominiosos sistemas prisio-
nais. Com a exploração de trabalhadores, 
acima de tudo pelas empresas multina-
cionais, em países ainda em fase de de-
senvolvimento.

Tem razão o papa Francisco. O mundo 
não está em paz. Está em guerra. E esta 
luta universal espraia-se em muitas fren-
tes de batalha. Portanto, a ninguém pode 
ser concedido o direito da omissão. Todo 
cidadão e cidadã deve se sentir convocado 
a lutar por um mundo melhor, que come-
ça dentro de suas próprias casas. É possí-
vel depreender isso das palavras de Fran-
cisco, que, inclusive, já declarou guerra ao 
conservadorismo que resiste dentro da 
própria Igreja. 

Editorial

Santas palavras
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FAxINA NO PT

TEREMOS 16 PARTIDOS, APOSTA NONATO BANDEIRA

“Minha vontade, meu que-
rer é disputar uma vaga 
na Câmara de Vereadores”. 
Da advogada Nadja Palitot 
(PMDB), negando que este-
ja na expectativa para ser 
indicada como vice-prefeita 
na chapa do prefeito Lucia-
no Cartaxo. “Meu desejo é 
outro, é retornar ao parla-
mento”.

Em opinião enviada, o depu-
tado estadual Anísio Maia 
voltou a defender a proibição 
de alianças do PT com “parti-
dos golpistas” e pregou uma 
faxina nos diretórios munici-
pais da legenda: “Se metade 
dos diretórios municipais 
fosse fechada hoje nós nem 
sentiríamos falta, nem mes-
mo eleitoralmente”.

Anísio Maia acredita que a 
proibição de alianças com 
políticos que apoiam o impe-
achment de Dilma Rousseff 
trará prejuízos eleitorais ao 
PT. Mas pontuou: “Ou volta-
mos a ser combativos ou será 
nosso fim. Claro que teremos 
ônus, mas é preferível perder 
quantidade para ganhar em 
qualidade”.

“A indicação do nome do vice não vai causar qualquer situação de desavença. Os partidos do Conselho 
Político estão unidos quanto a isso”. Da pré-candidata a prefeita de João Pessoa, Cida Ramos (PSB), 
reafirmando que o nome que comporá a chapa majoritária será escolhido de forma consensual.          

O presidente do PSB de João Pessoa, 
Ronaldo Barbosa, comunga da mes-
ma opinião de Cida Ramos quanto ao 
apoio de uma ala do PMDB à pré-candi-
datura socialista. Sem declinar nomes, 
disse que seriam membros do “PMDB 
histórico, quem tem história de luta e 
enraizamento forte na cidade”.  

Para Cida Ramos, há dois grupos dentro do PMDB. 
Um que apoiará Luciano Cartaxo, capitaneado por 
Manoel Junior, e outro que estará alinhado à sua 
candidatura. “O PMDB de Cunha e da Lava Jato não 
fará falta. Mas, muita gente dentro do PMDB já dis-
se que vai me apoiar”. Está dividido, pois.

ESTá DIvIDIDO
PMDB hISTóRICO 

NÃO qUER SER vICE

vICE SERÁ ESCOlhIDO CONSENSUAlMENTE, DIz CIDA

TÊM ôNUS

A pré-candidatura da professora Cida Ramos (PSB) está prestes a ganhar mais dois apoios importan-
tes em João Pessoa, assegurou ontem o coordenador político da campanha dos socialistas, Nonato 
Bandeira. Com isso, a expectativa é que o elenco de legendas que apoiam a chapa majoritária suba 
de 14 para 16. O vice-prefeito de João Pessoa, que também é presidente estadual do PP, sigla que 
integra a coligação, informou que partidos e vereadores que haviam declarado apoio à reeleição de 
Luciano Cartaxo estariam em diálogo com ele para reverem suas posições. As legendas, cujos nomes 
não foram revelados – “prefiro que os partidos façam o anúncio” –, estariam insatisfeitas com as 
articulações em curso no âmbito da pré-candidatura do gestor municipal. Como estamos às vésperas 
da realização de várias convenções partidárias, estes anúncios deverão ocorrer nos próximos dias. A 
data-limite para as convenções é 5 de agosto, na próxima sexta-feira.    
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A agonizante morte da história

Comemorando a vida e a morte 
de um herói da república de 1817, 
placa histórica quase ilegível na 
esquina de um antigo armazém. 
Imóveis históricos, documentos de 
pedra e argamassa, sucumbindo ao 
descaso contemporâneo. Fedor pe-
netrante do abandono atraindo os 
abutres do vandalismo. Aqui jaz a 
memória de Amaro Coutinho, pa-
triota brasileiro morto e esquarte-
jado pelo colonizador português.  
Pessoas caminhando distraidamen-
te, ignorando a placa e o aviso: PARE 
OLHE E ESCUTE. Trilhos de trem, 
dormentes cobertos pela vegetação 
escondem os perigos e o desgas-
te da ferrovia. Apitos distantes de 
trens infrequentes. 

 Fileiras de prédios antigos. Ar-
mazéns em estágios graduais de 
abandono, uns  tantos  transforma-
dos em madeireiras ou depósitos de 
materiais de construção. Símbolos 
do império que Amaro Coutinho 
tentara derrubar, a alfândega e o te-
souro provincial, peças importantes 
do museu ao ar livre da inoperância 
do poder público republicano.  En-
tranhas abertas da terra cobertas 
por lonas enormes escondem a fra-
gilidade, a pobreza e a majestade 
do edifício amarelo que quebra a 
silhueta da colina. O Hotel do Seu 

Marinheiro, o Hotel Globo de quase 
dois séculos, memória em perigo de 
extinção.

Viajamos pelo passado em busca 
de Franz Post, imaginamos o gran-
de mestre em silêncio contemplati-
vo, pincel na mão, olhos seguindo 
avidamente os meandros do rio Sa-
nhauá, o sol desaparecendo no ho-
rizonte. Levando a memória do rio 
para a Holanda, registrando para 
a posteridade paisagens naturais. 
Olhamos em direção ao  rio, algu-
mas delas ainda privilegiam nossos 
olhos, outras foram ofuscadas pela 
fumaça das queimadas, a poluição 
ribeirinha e a destruição dos man-
guezais. Os caranguejos que já não 
existem.

 Trilhas de jet-skis e o Bole-
ro de Ravel, umas tantas canoas a 
procura de bagres e piabas.  Quan-
do pensarem sobre o passado, não 
conseguirão lembrar, nossa his-
tória estará morta...  filosofou um 
homem sobre a tragédia se desdo-
brando no Hotel Globo e no rio Sa-
nhauá: devolver nossa história ao 
mundo contemporâneo, uma tarefa 
hercúlea para resgatar o pouco que 
ainda resta.

Palmari H de Lucena é membro da 
União Brasileira de Escritores (U.B.E)

Artigo  Palmari lucena -palmari@gmail.com

quando pensarem sobre o passado, não conseguirão lembrar, nossa 
história estará morta... “
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Ricardo e diretor da Aneel discutem 
sobre o uso da energia solar na PB

FOTO: José Marques/Secom-PB

Cinco usinas devem in-
vestir 

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, nessa 
quinta-feira (28), na Granja 
Santana, com o diretor da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), André Pepi-
tone da Nóbrega, para discu-
tir questões relacionadas ao 
uso da energia solar para o 
desenvolvimento de deter-
minados setores e diminui-
ção de custos com energia 
elétrica. Também participa-
ram da reunião o presidente 
da Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar), Rodrigo Sauaia, o 
presidente da Agência Regu-
ladora do Estado da Paraíba 
(ARPB), Ramalho Leite, e o 
diretor de Fiscalização da 
ARPB, Fred Pitanga.

Na ocasião, Ricardo lem-
brou que o Estado possui um 
acordo de cooperação com o 
Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) para fortalecer e inse-
rir de maneira sustentável o 
uso da irrigação utilizando 
sistemas solares fotovoltai-
cos na agricultura familiar e 
também destacou a utiliza-
ção dessa tecnologia no Con-
domínio Cidade Madura. 

“O residencial Cidade 
Madura de Guarabira será 
todo com energia solar foto-
voltaica, uma inovação que 
estamos trazendo. Recente-
mente aprovamos uma lei de 
incentivo para energia solar 

que determina que os novos 
edifícios construídos no Esta-
do usem essa energia. Reco-
nhecemos que a energia solar 
pode ser um vetor de cresci-
mento e de melhoria da qua-
lidade de vida da população. 
Da parte do Governo temos 
todo interesse em estimular 
e implantar essa tecnologia”, 
ressaltou o governador. 

A Paraíba tem cinco par-
ques geradores já licitados, 
todos no Sertão. Cada parque 
representa algo em torno de 
R$ 130 milhões de investi-
mento (no total, R$ 650 mi-
lhões), o que traz um grande 

fomento para a economia da 
região. De acordo com o dire-
tor da Aneel, André Pepitone, 
a Paraíba desponta como um 
Estado proeminente no uso 
da energia solar, devido às 
condições naturais, já que o 
Sertão tem uma das maiores 
incidências de irradiação. Os 
parques irão operar nas ci-
dades de Coremas, Malta e 
Aparecida, com previsão de 
início dentro de cinco anos. 
Juntos eles vão oferecer 
energia para cerca de 10 mi-
lhões de casas

“Viemos apresentar ao 
governador Ricardo Couti-

nho, o empenho do Governo 
Federal e da Aneel em intro-
duzir a fonte solar na matriz 
elétrica brasileira. Estamos 
trabalhando com duas fren-
tes, primeiro na geração dis-
tribuída, onde a Aneel apro-
vou um regulamento em que 
o consumidor residencial, 
comercial e industrial pode 
gerar sua própria energia e 
também trouxemos uma fle-
xibilidade grande nesse re-
gulamento, na linha que as 
usinas podem ser lá no Ser-
tão, mas o consumo pode ser 
feito aqui na capital. A outra 
iniciativa é a geração centra-

lizada por meio de leilões do 
Governo Federal”, comentou 
André Pepitone.

A Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica 
é uma entidade que represen-
ta as empresas e profissio-
nais do segmento de energia 
solar fotovoltaica no Brasil. A 
Absolar agrupa mais de 150 
empresas e incentiva o uso 
dessa energia em todo o País. 
“A nossa meta é fazer com que 
a energia solar fotovoltaica, 
uma fonte limpa, renovável 
e sustentável possa cada vez 
mais fazer parte da nossa 
matriz elétrica, auxiliando 

na geração de empregos de 
qualidade, contribuindo para 
desenvolver uma nova tec-
nologia para o País e ajudan-
do a melhorar a eficiência 
e eficácia do setor elétrico 
brasileiro. O Estado tem um 
excelente recurso solar em 
especial no Sertão. A Paraíba 
conta com 168 megawatts em 
projetos de usinas solares fo-
tovoltaicas contratados e tem 
22 projetos de micro e mini 
geração de energia solar. O sol 
agora pode ser um gerador de 
riquezas para o Estado”, con-
cluiu o presidente da Absolar, 
Rodrigo Sauaia.

O secretário de Estado 
de Planejamento, Orçamen-
to, Gestão e Finanças, Tárcio 
Pessoa, realizou, nessa quar-
ta-feira (27), a apresentação 
do plano estratégico para de-
senvolvimento da Paraíba, du-
rante missão técnica ao Reino 
Unido, atraindo a atenção de 
investidores britânicos.

Durante o evento, foram 
apresentados fundamentos 
econômicos, resultados gera-
dos nos últimos cinco anos e as 
perspectivas futuras. “A ideia 
foi mostrar que a Paraíba vem 
trabalhando um rumo estrutu-
rado de desenvolvimento e que 
pensa os investimentos a curto, 
médio e longo prazos”, afir-
mou o secretário. 

Ainda segundo ele, ao mos-
trar que há um plano pensado 
para o Estado houve excelente 
receptividade por parte dos in-
vestidores, principalmente nas 
áreas de infraestrutura hídrica, 
educação e saúde. “Há infinitas 
possibilidades. O investimento 
público pode superar os entra-
ves na captação de financia-
mentos”, comentou.

A visita técnica ao Reino 
Unido é uma atividade do pro-
jeto ‘Impulsionando PPPs em 
educação e mobilidade’, patro-
cinado pela Embaixada Britâ-
nica. A missão visa a troca de 
experiências práticas entre líde-
res e gestores públicos e priva-
dos envolvidos na formulação 
e implementação de projetos 
de parcerias público-privadas 
(PPPs) dos diversos estados e 
municípios brasileiros.

Estado apresenta plano estratégico
MISSÃO AO REINO UNIDO

A solenidade de posse do 
novo ouvidor do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
para o biênio 2016/2017, 
procurador de Justiça Doriel 
Veloso Gouveia, ocorre às 
9h30 desta sexta-feira (29), 
no Auditório Procurador de 
Justiça Edgardo Ferreira Soa-
res, localizado no andar tér-
reo do edifício-sede do MPPB, 
em João Pessoa. Doriel Veloso 
sucederá ao atual ouvidor da 
instituição, procurador de Jus-
tiça Marcus Vilar Souto Maior.

Doriel Veloso Gouveia 
foi eleito no último dia 29 de 
junho, na primeira eleição 
totalmente online da história 
da instituição, feita através 
de sistema desenvolvido pela 
Diretoria de Tecnologia da 
Informação (Ditec). Ao todo, 
votaram 119 membros do 
MPPB; tendo o procurador 
Doriel Veloso obtido 44 vo-
tos, o que representa 37,6% 
dos votos válidos.

O procurador Marcus 
Vilar Souto Maior (atual ouvi-

dor) obteve 28 votos (27;53% 
dos votos válidos); o procura-
dor Francisco Sagres Macedo 
Vieira teve 27 votos (23,08% 
dos votos válidos); e a procu-
radora Maria Lurdélia Diniz 
de Albuquerque Melo ficou 
com 18 votos (15,38% dos 
votos válidos). Ainda foram 
registrados dois votos nulos.

A comissão de acompa-
nhamento da eleição para 
ouvidor foi presidida pelo 
promotor de Justiça Francisco 
Lianza Neto e integrada ain-
da pelos promotores Cláudio 
Cavalcante e Clístenes Holan-
da. A Ouvidoria do Ministério 
Público da Paraíba foi criada 
há 10 anos pela Lei 7.999, de 
27 de abril de 2006. É órgão 
autônomo e integra a estru-
tura administrativa da Procu-
radoria Geral de Justiça, tendo 
por objetivo contribuir para 
elevar os padrões de transpa-
rência, presteza e segurança 
das atividades desenvolvidas 
pela instituição, permitindo o 
fortalecimento da cidadania.

Novo ouvidor tomará 
posse nesta sexta-feira

MINISTÉRIO PÚBLICO

Governador lembrou acordo do 
Estado com o BNB  para fomento 

de energia sustentável na 
agricultura familiar

Plano estratégico Paraíba 2040 atraiu a atenção de diversos investidores britânicos

Procurador de Justiça Doriel Veloso assume para biênio 2016-17

Tarcio Pessoa (E) destacou receptividade para segurança hídrica, educação e saúde

FOTO: Divulgação/Secom-PB

FOTO: Divulgação/MPPB
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Ministério Público pede cumprimento 
da legislação brasileira para Internet

O Ministério Público Bra-
sileiro e o Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais divul-
garam, nessa quinta-feira, 28 
de julho, nota técnica para aler-
tar a sociedade quanto ao uso 
da internet para a prática de 
crimes e a necessidade de que 
os provedores e aplicativos 
cooperem com as autoridades 
responsáveis por combater os 
ilícitos. Segundo a nota, as em-
presas estrangeiras que pres-
tam serviços no Brasil vêm ig-
norando a legislação brasileira, 
o que inviabiliza muitas inves-
tigações ainda em seu início e 
resulta em riscos como tráfico 
de drogas, pornografia infantil, 
crimes de ódio e até mesmo 
terrorismo na rede.

Negociação 
Os Ministérios Públicos 

reiteram que têm buscado a 
negociação com as empresas 
de aplicativos à internet, como 
o Facebook e o WhatsApp, com 
o objetivo de garantir a prote-
ção da sociedade quando as 
ferramentas são usadas como 
instrumentos para práticas 
criminosas. No entanto, a nota 
aponta que as empresas se 
negam a cumprir e adequar a 
questão do acesso aos dados, 
mesmo com ordem judicial, 
utilizando principalmente o 
argumento de que não se sub-
metem às leis brasileiras.

“Não se trata de ofensa 
ao direito de acesso à internet 
ou à garantia de liberdade de 
expressão aos cidadãos, mas, 
pelo contrário, de regulamen-
tação que confere especial 
proteção aos usuários de in-
ternet, considerando o risco 
peculiar a que estes se sujei-
tam ao participarem da rede”, 
esclarece a nota.

O bloqueio judicial tem-
porário é a última medida 
prevista na negociação com 
as empresas. Antes, conforme 
previsto no Marco Civil da In-
ternet, o Ministério Público faz 
uma advertência na tentativa 
de obter os dados necessários 

Empresas estrangeiras vêm 
ignorando leis do Brasil, o 
que atrapalha investigações

para investigação. Se não hou-
ver acordo, é aplicada multa. Se 
o valor da multa for acumulado 
e a empresa ainda assim não 
colaborar, pede-se o bloqueio 
das contas para pagar as mul-
tas. Se nada disso resolver, a 
Justiça decide sobre a suspen-
são temporária do serviço.

Segundo a nota, deve ha-
ver proporcionalidade entre 
a política de segurança dos 
aplicativos e, ao mesmo tem-
po, cooperação para obtenção 
de provas com as autoridades 
competentes. “Somente uma 
sociedade informada e ciente 
da real situação pode ter cons-
ciência quanto a consequên-
cias e riscos do uso destas apli-
cações, bem como colaborar 
no debate, visando encontrar o 
devido equilíbrio entre a priva-
cidade, a liberdade de expres-
são e o direito de proteção de 
seus bens jurídicos tutelados 
por atuação do poder/dever 
do Estado”, concluem os Minis-
térios Públicos. 

Legislação 
A nota técnica informa 

que, de acordo com o Marco 
Civil da Internet - promulgado 
em 2014 após ampla partici-
pação da sociedade civil -, em-
presas que prestem serviços 
no Brasil devem observar a le-
gislação brasileira quanto aos 
dados coletados, armazenados, 
guardados ou tratados. Essa 
norma abrange os registros, os 
dados pessoais e o conteúdo 
daquela comunicação, por um 
período de seis meses.

Em 2016, o Decreto 8.771 
estabeleceu que as obrigações 
a essas empresas estrangeiras 
que prestam os serviços a bra-
sileiros também se referem à 
transmissão dos dados às au-
toridades, sem a necessidade 
de pedido de cooperação inter-
nacional. Com essa determina-
ção, o Ministério Público deve 
ter acesso aos dados, por meio 
de uma ordem judicial, sempre 
que necessário para apurar 
supostos ilícitos que venham 
sendo praticados naquele am-
biente virtual. A divulgação da 
nota técnica terá o apoio de pe-
ças para redes sociais, com uso 
da hashtag #InternetTemLei.

Na sessão administrativa do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB) dessa quinta-
-feira (28), iniciada às 9h, o 
presidente do TRE-PB, desem-
bargador José Aurélio da Cruz, 
anunciou a recondução do ju-
rista Breno Wanderley César Se-
gundo. 

O juiz-membro foi recondu-
zido em cerimônia simples para 
a titularidade da Corte Eleitoral 
da Paraíba. Conforme trouxe o 
Diário Oficial da União, o de-
creto de recondução assinado 
pelo presidente da República na 
segunda-feira (25). Prestigiaram 
a solenidade o desembargador 
Saulo Henriques de Sá e Benevi-
des, o deputado Estadual Raoni 
Mendes, e advogados militantes 
eleitoralistas.

“O juiz Breno Wanderley, 
além de jovem, é muito compe-
tente; está de parabéns pela sua 
recondução, é bom saber que 
poderemos contar com a sua 
experiência na Corte do Tribu-
nal Regional Eleitoral da Paraí-
ba por mais um biênio”, disse o 
presidente do TRE-PB.

Após os membros da Corte 
parabenizarem o juiz recondu-
zido, Breno Wanderley discur-
sou citando Pinto do Acordeon, 
Augusto dos Anjos e Roberto 
Carlos, entre outros: “A vida 
nos traz momentos de todas as 
espécies, episódios tristes e fe-
lizes e que nos marcam profun-
damente(…); e agora chego a 
ser reconduzido para continuar 
por mais dois anos desenvolven-
do meu trabalho como membro 

da categoria dos juristas neste 
Tribunal, portanto é um mo-
mento de alegria e de gratidão. 
Gratidão a todos aqueles que 
de algum modo me ajudaram e 
contribuíram para a concretiza-
ção desse momento. Agradeço 
primeiramente a Deus(…); Em 
segundo, aos meus pais pela 
dedicação e orientações que me 
formaram como pessoa, a meu 
irmão pela amizade sincera”. 

O juiz-membro, que conti-
nua sendo o decano da Corte 
Eleitoral, Breno Wanderley, tam-
bém agradeceu aos desembar-
gadores do Tribunal de Justiça, 
“pela confiança em me escolher 
para a lista tríplice”, e aos as-
sessores de gabinete “pelo em-
penho, aconselhamento e ajuda 
sem medir esforços”.

Breno Wanderley é reconduzido ao 
cargo de juiz-membro do TRE-PB

CORTE ELEITORAL

Na manhã dessa quinta-
-feira (28), a juíza Juliana 
Duarte Maroja foi eleita di-
retora do Fórum Desembar-
gador Joaquim S. Madruga, 
da Comarca de Sapé. A juíza 
foi a única a se candidatar ao 
cargo e recebeu 32 votos.

Embora a atitude ainda 
seja resultante do exercício 
do poder discricionário que 
a  Lei de Organização e Di-
visão Judiciárias do Estado 
da Paraíba faculta ao chefe 
do Poder Judiciário, de in-
dicar e nomear, livremen-
te, o diretor que entender 
conveniente, o presidente 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, desembargador 
Marcos Cavalcanti, decidiu 
pela eleição direta, defla-
grando assim o processo 
democrático no âmbito do 
Judiciário Estadual.

O processo direto foi 
iniciado com a eleição do 

juiz Normando Fernandes, 
eleito e empossado diretor 
do Fórum de Sousa, no últi-
mo dia 5, e teve seguimento 
no dia 22, com a posse da ju-
íza Kátia Araújo, na direção 
do Fórum de Monteiro.

Para o desembargador 
Cavalcanti, a eleição direta é 
mais “eficaz, pois com a par-
ticipação dos magistrados e 
servidores é possível esco-
lher o candidato mais ade-
quado para as funções para 
atender as necessidades dos 
fóruns’.

Juliana Maroja é eleita 
para o Fórum de Sapé

DIRETORA

Um nome do Tribunal 
de Contas da Paraíba é o 
relator da proposta que a 
Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon) vai enca-
minhar à discussão, a cargo 
do Senado, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 
040/2016. A escolha, para 
tanto, do conselheiro Fábio 
Nogueira foi comunicada 
pelo presidente da Atricon, 
Valdecir Paschoal ao do 
TCE-PB, Arthur Cunha Lima.

A PEC 040/2016 altera 
os Artigos 24, 49, 75 e 163 
da Constituição Federal, à 
qual ainda acrescenta o ar-
tigo 73-A. Também acres-
centa o Artigo 101 ao Ato 
das Disposições Constitu-
cionais Transitórias a pro-
pósito de estabelecer pa-

drão nacional ao processo 
de controle externo dos Tri-
bunais de Contas da União, 
dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios.

Cumprimentado pelos 
pares, na última sessão ple-
nária de que então partici-
pava, o conselheiro Fábio 
Nogueira atribuiu a escolha 
do seu nome ao conceito de 
que desfruta o Tribunal de 
Contas da Paraíba, organis-
mo já há um bom tempo na 
vanguarda do controle ex-
terno brasileiro.

“É imprescindível que 
tenhamos uma posição ins-
titucional sobre os pontos 
mais importantes, até prin-
cípios de agosto, período em 
que a discussão da PEC 040 
pode começar na Comissão 
de Constituição e Justiça do 

Atricon escolhe Fábio Nogueira 
para relatoria da proposta dos TCs

EMENDA À CONSTITUIÇÃO 040

Em seu discurso, o juiz Breno Wanderley César Segundo agradeceu aos desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba

FOTO: Divulgação/TRE-PB

Senado”, diz o conselheiro 
Valdecir Paschoal em ofício 
aos Tribunais de Contas do 
País e no qual também infor-

ma que a proposta da Atri-
con em relação à matéria 
terá a relatoria do paraibano 
Fábio Nogueira.

Conselheiro ressalta prestígio do Tribunal de Contas da Paraíba

A juíza foi a 
única a se 
candidatar ao 
cargo e recebeu 
32 votos

FOTO: Marcos Russo
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Complexo Clementino 
Fraga é referência 
estadual no tratamento

Saúde promove ações de prevenção
HEPATITES VIRAIS

A cada mês, cerca de 
200 pessoas buscam a cura 
da hepatite nos Núcleos Re-
gionais de Saúde do Estado 
da Paraíba. A informação é 
da farmacêutica  Rosa Maria 
da Costa Monteiro, do setor 
de Doenças Infectocontagio-
sas do Hospital Clementino 
Fraga, unidade integrante 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). Desde ontem 
o hospital vem promovendo 
diversas  atividades alusivas 
ao Dia Mundial de Combate 
às Hepatites Virais, realizan-
do exames de hepatite, sífilis, 
HIV e glicose, no ambulatório 
do complexo hospitalar. 

As ações de saúde no 
combate à hepatite conti-
nuam sendo realizadas hoje 
no Clementino Fraga, du-
rante os dois expedientes. A 
hepatite é uma doença silen-
ciosa que ataca o fígado. Sem 
saber, as pessoas se contami-
nam e cerca de 20 anos de-
pois o vírus se manifesta.

Rosa Maria afirmou que 
o Complexo Hospitalar de 
Doenças Infectocontagiosas 
Clementino Fraga (CHCF) é 
referência estadual no trata-
mento de hepatites virais e, 
além dos exames, oferece os 
medicamentos necessários 
para as pessoas que são diag-
nosticadas com a doença. As 
hepatites mais comuns nos 
paraibanos são a B e a C, que 
acometem mais os adultos. A 
hepatite B é a mais comum, 
porque é transmitida através 
das relações sexuais. 

Cuidado com manicure 
Já a C contamina mais 

as pessoas pelas transfusões 
sanguíneas. As duas, A e B, 
segundo Rosa Maria, tam-
bém são transmitidas por 
compartilhamento de agu-
lhas, barbeador, escovas de 
dentes, dentistas e manicu-
re. “Tanto manicures como 
tatuadores, barbeadores e 
dentistas utilizam os mes-
mos instrumentos em diver-
sas pessoas, e se eles não são 
bem esterilizados podem 
transmitir a hepatite”, disse a 
farmacêutica. 

Por outro lado, a hepati-
te A é mais comum em crian-
ças em razão de contamina-
ção através das fezes, porque 
as crianças têm mais contato 
com a terra e levam a todo 
instante a mão suja à boca.

Transmissão
Os vírus da hepatite B e 

C são transmitidos através 
do sangue contaminado, pelo 
compartilhamento de agu-
lhas e seringas, por relações 
sexuais desprotegidas e de 
mães infectadas para os re-
cém-nascidos. Muitos casos 
não são registrados e esse é 
um problema mundial. Sem 
contar que a maioria das 
pessoas que têm o vírus não 
sabe da contaminação.

Sintomas
Embora a maioria dos 

adultos desenvolva sintomas 
de infecção aguda pelo vírus 
da hepatite B, muitas crian-
ças não o fazem. Adultos e 
crianças com idade superior 
a 5 anos são mais propensos 
a ter sintomas. Setenta por 
cento dos adultos desenvol-
vem sintomas da infecção. Os 
sintomas da hepatite B agu-

Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais é lembrado no Hospital  Clementino Fraga com exames e orientação aos usuários 

José Alves
zavieira2@gmail.com

da surgem com febre, fadiga, 
perda de apetite, náuseas, vô-
mitos, dor abdominal, urina 
escura (parecida com a cor 
da coca-cola), dor nas articu-
lações e icterícia (cor amarela 
na pele ou dos olhos).

Prevenção
Evitar o contato com 

sangue infectado ou de quem 
se desconheça o estado de 
saúde, não partilhar objetos 
cortantes e perfurantes, nem 
instrumentos usados para a 
preparação de drogas injetá-
veis, e usar sempre preserva-
tivo nas relações sexuais são 
as principais formas de pre-
venir o contágio. A realização 
de tatuagens, a colocação de 
‘piercings’ e de tratamentos 

com acupuntura só deve ser 
feita se os instrumentos uti-
lizados estiverem adequada-
mente esterilizados.

A cura
O tratamento da he-

patite é caríssimo e a dose 
mensal chega a custar até 
R$ 100 mil. Mas toda a me-
dicação é distribuída pelo 
Complexo Hospitalar de 
Doenças Infectocontagiosas 
Clementino Fraga (CHCF), 
que é referência estadual no 
tratamento de hepatites vi-
rais. Os medicamentos tam-
bém são distribuídos nas 12 
regiões de saúde existentes 
nos 223 municípios parai-
banos. Todas as pessoas que 
buscam a cura da hepatite 

através dos núcleos de saú-
de do Estado e tomam rigo-
rosamente a medicação con-
seguem negativar o vírus, 
segundo Rosa Maria.

No ano de 2014, mais 
de 500 pessoas na Paraíba 
foram diagnosticadas com 
hepatite e foram em busca 
da cura no serviço público 
de saúde. Em 2015, os dados 
ainda não foram concluídos 
pela Secretaria da Saúde do 
Estado, e este ano (2016) 
cerca de 200 pessoas são 
contaminadas por mês com 
o vírus da hepatite. 

Serviço
O Hospital Clementino 

Fraga se situa no bairro de 
Jaguaribe, em João Pessoa. Os 

serviços oferecidos à popula-
ção são testagens de hepati-
tes B e C, sífilis, verificação 
de pressão arterial, testes de 
glicemia e o teste rápido para 
detecção do HIV, cujo resul-
tado é conhecido em menos 
de uma hora. Além de todos 
os serviços, haverá a dispo-
nibilização de 150 doses da 
vacina contra hepatite B.

A unidade atende usuá-
rios dos 223 municípios pa-
raibanos e mantém uma equi-
pe de plantão 24 horas para 
casos deste tipo. Desde 2011, 
o CHCF mantém uma equipe 
multiprofissional que pres-
ta atendimento externo nas 
mais variadas comunidades 
paraibanas, por meio do Pro-
grama Clementino Itinerante.

O Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES)/Rede de Urgência 
e Emergência, promo-
veu ontem uma reunião 
com secretários munici-
pais de Saúde, diretores 
de Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), gru-
po condutor da Rede de 
Urgência e Emergência 
e Conselho de Secreta-
rias Municipais de Saúde 
(Cosems). O encontro foi 
realizado no Centro For-
mador de Recursos Hu-
manos (Cefor), na capital, 
com o objetivo de apre-
sentar todo o apoio que 
a SES oferece para a im-
plantação da UPA de for-
ma adequada. O evento 
contou com a presença 
da técnica do Ministério 
da Saúde, Lidiane Costa, 
que falou sobre as Porta-
rias Ministeriais referen-
tes ao funcionamento 
das unidades de saúde.

Na Paraíba existem 
dez UPAs, dessas quatro 
são estaduais (Cajazei-
ras, Santa Rita, Princesa 
Isabel e Guarabira) e seis 
municipais. Mais 16 estão 
em fase de implantação. 

“A SES está apoian-

do todas as UPAs que 
estão sendo implanta-
das. Damos orientações 
de funcionamento com 
atendimento humani-
zado, especificações de 
equipamentos, fluxo, 
portarias, educação per-
manente, classificação de 
risco, demanda ofertada 
e organização da rede. 
Vamos orientar o passo 
a passo, segundo os crité-
rios das portarias, com o 
grande objetivo de ofer-
tar um serviço de quali-
dade para a população”, 
disse a coordenadora 
da Rede de Urgência e 
Emergência do Estado, 
Rafaella Keyla.

A secretária de saú-
de de Rio Tinto, Gerlânia 
Pereira, disse que o pré-
dio onde a UPA vai fun-
cionar já está pronto e na 
fase da compra dos equi-
pamentos. “Esta orien-
tação do Estado é muito 
importante, porque evita 
que tenhamos prejuízos. 
Quanto aos equipamen-
tos, temos que adquirir 
as máquinas adequadas, 
evitando gasto em algo 
que não terá a mesma 
eficácia que outro com o 
valor mais em conta”.

Secretários discutem 
implantação de UPAs

PRONTO ATENDIMENTO Humanização é tema de 
oficina para servidores

Fórum de Educação é 
encerrado em Bayeux

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE) encerrou 
ontem, na Escola Estadual Ci-
dadã Técnica Integral Erenice 
Cavalcante Fideles, em Ba-
yeux, o I Fórum de Educação 
Profissional, promovido pelo 
Governo do Estado. O evento, 
que teve início na quarta-fei-
ra (27), contou com a pre-
sença de gestores escolares, 
professores e técnicos que 
trabalham com educação pro-
fissional nas escolas da rede 
estadual. Durante os dois dias 
foram realizadas palestras, 
debates, painéis e oficinas, 
estimulando a troca de expe-
riências e o debate sobre as 
práticas pedagógicas e os ei-
xos profissionais de atuação. 

O secretário de Estado da 
Educação, Aléssio Trindade, 
um dos palestrantes, também 
participou das oficinas apre-
sentadas no Fórum. “Estamos 
discutindo a melhor forma de 
colocar em prática o currícu-
lo escolar e as competências 
de cada unidade, por isso é 
importante a participação 
de todos”, disse o secretário. 
“Entendendo as necessidades 
de cada escola, e das regiões 
onde elas estão inseridas, fica 
mais fácil adaptar o ensino 
profissional a cada realidade 
específica”, explicou.

A secretária executiva de 
Estado de Gestão Pedagógica 
da Educação, Roziane Mari-
nho, também participou do 
evento. “No momento em que 

estamos debatendo também 
a Base Nacional Comum Cur-
ricular, aprimorar a educação 
profissional torna-se tão im-
portante quanto complemen-
tar”, falou. Segundo ela, é pre-
ciso ajudar os estudantes a 
tomar um rumo profissional 
e quando os educadores in-
dicam quais as diretrizes que 
podem ser melhoradas, esse 
caminho se torna mais fácil. 

O gestor José Jorge, da 
Escola Estadual José Rocha 
Sobrinho, em Bananeiras, foi 
outro participante do Fórum, 
que assim destacou a impor-
tância do evento: “Esse é um 
evento muito rico, porque 
auxilia o professor a dinami-
zar o ensino profissional de 
forma homogênea”. A Escola 
José Rocha Sobrinho tem cer-
ca de 100 alunos na educação 
profissional, matriculados 
nos cursos de: hotelaria; ser-
viços de restaurante e bar; e 
suporte e manutenção em in-
formática. 

Dando continuidade as 
ações e políticas de humaniza-
ção e acolhimento, o Complexo 
de Pediatria Arlinda Marques 
iniciou ontem uma oficina des-
tinada aos maqueiros,  recep-
cionistas e aos funcionários 
que trabalham nos setores de 
guarda-volume e  no Sistema 
de Regulação (Sisreg), contem-
plando cerca de 30 servidores. 
Na semana passada, essa mes-
ma oficina foi ministrada para 
o pessoal do apoio.

Com o tema “Humaniza-
ção com Excelência no Atendi-
mento”, a oficina, que termina 
hoje, é promovida pelo Grupo 
de Trabalho de Humanização 
(GTH), Núcleo de Estudos e 
Pesquisa (NEP), Ouvidoria e 
Brinquedoteca. 

De acordo com a peda-
goga Francisca Maria Varela, 
que está respondendo inte-
rinamente pela coordenação 
do GTH, o objetivo é explicar 
o significado e como é realiza-
do o atendimento humaniza-
do, bem como orientar como 
atender com excelência os 
usuários, o que será feito por 
meio do repasse de informa-
ções, apresentações, dinâmi-
cas e dramatizações. “Relações 
interpessoais, humanização e 
acolhimento são conceitos que 
devem fazer parte da rotina 
de qualquer ambiente de tra-
balho, o que vai proporcionar 
bem-estar e harmonia  entre 
todos”, destacou Francisca.

Para o diretor-geral do 

hospital, Cláudio Régis, ações 
de humanização como estas 
são importantes em qualquer 
ambiente de trabalho e prin-
cipalmente em um hospital 
onde muitas vezes a correria 
e o estresse chegam a atrapa-
lhar as relações interpessoais, 
“e por isso temos que manter 
o equilíbrio, a calma e a sere-
nidade diante de tantas situa-
ções adversas”, completou.

A diretora administrativa 
do hospital, Angélica Costa, 
também falou da importância 
do evento. “Um dos nossos 
objetivos, enquanto gestores, 
é fazer com que os nossos fun-
cionários prestem um atendi-
mento qualificado e, acima de 
tudo, humanizado tratando 
com respeito  e atenção a to-
dos aqueles que nos procuram 
e essa oficina tem esse obje-
tivo, ou seja,  trabalhar esses 
servidores para  que eles colo-
quem sempre em primeiro lu-
gar esses requisitos básicos na 
hora do atendimento  que são 
a humanização, a   atenção e  o 
respeito que resultam em bom 
acolhimento”, comentou.  

Homenagens 
Ainda dentro da política 

de humanização e como forma 
de valorizar o servidor, o Arlin-
da Marques promoveu na ma-
nhã de quarta-feira (27), uma 
homenagem para todos os pe-
diatras  que trabalham na uni-
dade da saúde pela passagem 
do seu dia. 

Evento estimulou 
a troca de 
experiências e 
o debate sobre 
as práticas 
pedagógicas e os 
eixos profissionais 

FOTO: Ortilo Antônio
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Operação conjunta apreende 
52 motos em situação irregular 
Ação contou com várias 
unidades da Polícia Militar 
e equipes do Detran 

A Polícia Militar desen-
cadeou, na quarta-feira (27), 
uma operação conjunta que 
culminou com a apreensão 
de 52 motocicletas em situa-
ção irregular e 63 autos de 
infração de trânsito. A ação 
contou com a participação 
de várias unidades da Polícia 
Militar e ainda com equipes 
do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB).

Após obter informações 
quanto a uma reunião de mo-
tociclistas que, em redes so-
ciais, divulgavam que os par-
ticipantes deveriam retirar 
itens obrigatórios das motos 
para comparecer ao encon-
tro, a Polícia Militar montou 
uma operação para reprimir 
as ilegalidades cometidas.

A ação foi desencadeada 
junto à Operação Nômade, 
anteriormente prevista com o 
objetivo de reforçar o policia-
mento na região Metropolita-
na e reprimir delitos de outras 
naturezas. Bloqueios policiais, 
blitze e abordagens em várias 
localidades foram realizadas 
por policiais do Comando de 
Policiamento da região Me-
tropolitana (CPrM), do 1º e 
5º Batalhões, do Batalhão de 
Polícia de Trânsito (BPTran), 
do regimento de Polícia Mon-
tada (rPMont) e da Compa-
nhia Especializada de Apoio 
ao Turista.

Em Bayeux
Na madrugada de ontem, 

policiais militares da Força 
Tática da 4ª Companhia In-
dependente, na cidade de Ba-
yeux, prenderam um homem, 
de 18 anos, que conduzia 
uma moto roubada na cidade. 
O suspeito tentou evadir-se 
quando visualizou os policiais, 

mas foi detido logo em segui-
da, sendo conduzido para a 6ª 
Delegacia, onde a motocicleta 
foi devolvida para o proprietá-
rio, que reconheceu o suspeito 
como autor do roubo.

Em Pedras de Fogo
Policiais militares do 1º 

Pelotão da 1ª Companhia In-
dependente, sediado em Pe-
dras de Fogo, detiveram um 
homem e um adolescente, na 
quarta-feira (27). A dupla es-
tava com uma arma de fogo e 
uma moto roubada.

Os suspeitos transitavam 
na motocicleta quando foram 
abordados. Os policiais encon-
traram com eles um revólver 
38, com numeração raspada, 

quatro munições e confirma-
ram que a motocicleta tinha 
queixa de roubo. A dupla, jun-
tamente com a arma de fogo e 
a motocicleta apreendidas, foi 
conduzida para Delegacia de 
Pedras de Fogo.

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio da Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio (Roubos e Furtos) de 
Campina Grande, apreendeu quatro 
veículos que tinham sido roubados. 
Um deles pertencia à Cagepa e teria 
sido levado durante um assalto no 
último dia 7 de julho, no bairro do 
Araxá, naquele município. 

De acordo com o delegado Cris-
tiano Santana, as informações fo-
ram coletadas por duas semanas. 
Além da localização do veículo, foi 
identificado que o chassi já tinha 

sido remarcado e existia a possibili-
dade do carro ser levado para outro 
Estado.  Além disso, outros veículos 
foram localizados, entre eles, duas 
motocicletas. 

Esquema criminoso
Ainda segundo a autoridade 

policial, já foram identificadas as 
pessoas que estão envolvidas em 
um possível esquema criminoso de 
roubo, furto, receptação e adultera-
ção de veículos que age em bairros 
de Campina Grande. 

Polícia localiza veículos roubados em CG

FOTO: Secom-PB

Veículos foram apreendidos após informação de que motociclistas estariam marcando reunião em redes sociais e incentivando a retirada de itens obrigatórios das motos

A Polícia Civil da 
Paraíba, por meio da 
Delegacia de Aten-
dimento à Mulher 
(Deam) de Campina 
Grande, prendeu Pau-
lo Renato de Barros, 
de 30 anos, na noite da 
quarta-feira (27). Ele é 
suspeito de oferecer 
oportunidades de em-
prego para mulheres, 
no intuito de cometer 
roubos e estupros. 

De acordo com a 
delegada titular, Her-
ta de França, as víti-
mas procuraram a de-
legacia para registrar 
o crime de estupro e 
alertaram para o modo 
de agir do suspeito. 
“Elas informaram que 
a abordagem aconte-
cia sempre via redes 
sociais, em grupos re-
lacionados à venda de 
produtos. Ele conse-
guia falar com as víti-
mas, se passando por 
mulher, oferecia falsas 
oportunidades de um 
emprego e marcava 

um encontro. Quando 
as vítimas chegavam 
ao ponto de encontro 
eram estupradas e o 
suspeito fugia levando 
os pertences das mu-
lheres, caracterizando, 
além do estupro, a prá-
tica criminosa de rou-
bo”, disse a policial. 

Foram registrados 
mais de quatro bole-
tins de ocorrência na 
Delegacia de Atendi-
mento à Mulher de 
Campina Grande, e, 
com o levantamen-
to de informações via 
investigação policial, 
foi possível identificar 
o homem e prendê-lo 
ainda em flagrante, 
na residência dele, no 
bairro do Bodocongó. 
Paulo Renato de Bar-
ros foi reconhecido 
pelas vítimas e respon-
derá pelos crimes de 
estupro e roubo. Ele 
aguarda a decisão da 
Justiça, que será infor-
mada após a audiência 
de custódia. 

Homem é preso por 
estupros e roubos

OFERECENDO EMPREGO

Bloqueios 
policiais, blitze 
e abordagens 
foram 
realizadas 
em várias 
localidades

Dupla que teria 
praticado um 
arrastão em 
escola é detida 

Policiais militares do 7º 
Batalhão de Polícia Militar 
prenderam dois homens, na 
quarta-feira (27), suspeitos 
de praticar um arrastão em 
uma escola no bairro de Ti-
biri, em Santa rita, na última 
segunda-feira (25).

A dupla chegou a ser 
presa no dia do ocorrido, 
segunda-feira (25), mo-
mentos após o crime, con-
tudo, por não haver provas 
que a ligasse ao roubo, foi 
autuada por conduzir uma 
moto com registro de rou-
bo, além de um simulacro 
de arma de fogo. Na oca-
sião, os suspeitos pagaram 
fiança e foram liberados.

Os policiais continuaram 
as diligências e, de posse da 
informação de que um dos 
suspeitos era estudante da 
escola, conseguiram locali-
zar e prender novamente a 
mesma dupla que, desta vez, 
foi reconhecida pelas vítimas 
e estava com dois celulares 
roubados na segunda-feira.

Os suspeitos foram en-
caminhados para a 14ª Dele-
gacia de Polícia Civil, em San-
ta rita, pelo crime de roubo 
qualificado.

Policiais militares da 
Força Tática do 1º BPM pren-
deram na quarta-feira (27), 
um homem suspeito de ati-
rar em um policial militar 
na noite da última segunda-
-feira (25), durante uma ação 
policial no bairro Padre Zé, 
na capital.

Desde a última segunda-
-feira, equipes policiais reali-
zavam diligências com o ob-
jetivo de localizar o suspeito. 
Nessa quarta-feira, informa-
ções indicavam que um possí-

vel suspeito estaria escondido 
em uma residência no bairro 
Padre Zé, mesmo bairro onde 
o PM foi ferido. Os policiais 
diligenciaram no local e fize-
ram o cerco. Lá conseguiram 
localizar um homem de 20 
anos na residência aponta-
da. Durante a abordagem, os 
PMs encontraram na casa ar-
mas, munições e uma quan-
tidade de drogas dentro de 
uma mochila. 

Os policiais ainda reco-
nheceram o suspeito como 

o autor do disparo que 
atingiu o PM.  Ao todo, no 
local onde o suspeito foi en-
contrado, a equipe policial 
apreendeu dois revólveres 
calibre 38, 23 munições ca-
libre 12, 11 munições cali-
bre 38, 216 pedras de crack, 
401 trouxinhas de maco-
nha, cerca de 1 quilo de ma-
conha, uma balança de pre-
cisão e ainda dinheiro.

O preso e o material apre-
endido foram conduzidos para 
a Central de Flagrantes.

Policiais Militares da 
Força regional do Comando 
de Policiamento regional I, 
em Campina Grande, pren-
deram, ontem, um homem 
de 28 anos portando uma 
arma de fogo e drogas.

Em rondas preventivas 
no bairro da Palmeira, a 

equipe policial, coordena-
da pelo aspirante ricarte, 
se deparou com o homem 
em atitude suspeita. Ao 
proceder a abordagem, foi 
encontrada com o mesmo 
uma espingarda calibre 12, 
quatro munições intactas, 
28 pacotes de cocaína, 23 

pedras de crack, seis pape-
lotes de maconha, um celu-
lar e dinheiro.

O detido e o material 
apreendido foram encami-
nhados para a Central de 
Polícia, sendo autuado por 
porte ilegal de arma de fogo 
e tráfico de drogas.

Acusado de atirar em policial é 
localizado com armas e drogas

PM prende suspeito de tráfico 
de entorpecentes na Palmeira

NO PADRE ZÉ

EM CAMPINA GRANDE



Em comemoração ao Dia 
do Agricultor, as Secretarias 
de Estado da Agropecuária 
e da Agricultura realizam 
uma série de atividades que 
vão desde palestras, missas, 
apresentações culturais à en-
trega de kits para implanta-
ção de feiras de agricultura. 

As atividades começa-
ram ontem no Centro de 
Saúde e Tecnologia Rural 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), em 
Patos e prosseguem hoje no 
Pátio da Feira do Produtor, 
localizado na Sede Estadual 
da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
da Paraíba (Emater-PB), na 
BR-230, Km 13, estrada de 
Cabedelo.

A abertura das ativida-
des aconteceu com a realiza-
ção da Feira da Agricultura 
Familiar de Patos e de mais 
24 municípios localizados no 
Sertão. As feiras contaram 
com exposições institucio-
nais e atrações culturais que 
ocorreram das 8h às 12h. Pa-
ralelamente, aconteceu das 
8h30 às 9h50 uma palestra 
aos agricultores familiares 
e suas organizações sobre 
Dinâmica de Gestão de Fei-
ras e dos Polos de Produção 
para Mercados Institucionais 

e, das 10h às 11h30, ocor-
reu a solenidade de entrega 
de kits para implantação de 
14 feiras de agricultura fa-
miliar e potencialização de 
12 polos de produção para 
PNAE (Programa Nacional 
de Alimentação Escolar) e 
PAA (Programa de Aquisição 
de Alimentos), beneficiando 
os 24 municípios do Médio 
Sertão.

As atividades de hoje em 
Cabedelo têm início às 6h da 
manhã e vão até às 10h. 

Paraíba
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Governo disponibiliza espaço para 
eventos no Centro de Convenções 
Edital com documentação 
necessária foi publicado na 
edição de ontem do DO

Davison Eliziario
Especial para A União

O Centro de Convenções 
de João Pessoa foi projetado 
para ser um dos mais moder-
nos do País, com todos os equi-
pamentos necessários para 
realização de grandes projetos. 
Buscando inserir ainda mais o 
Estado da Paraíba no contex-
to do Turismo de Negócios, o 
Centro de Convenções de João 
Pessoa tem capacidade para 
receber eventos empresariais, 
como feiras de exposições, 
simpósios e congressos, além 
de grandes espetáculos, como 
peças teatrais e concertos.

Sua estrutura é composta 
por quatro prédios principais: 
a Torre do Mirante, o Pavilhão 
de Feiras e Exposições, o Pavi-
lhão de Congressos e Conven-
ções e o Teatro Pedra do Reino. 
Ao todo, o Centro de Conven-
ções tem uma área total cons-
truída de 48.676m².

Vários eventos globais já 
foram realizados no Centro 
de Convenções. Em 2014, se-
diou a RoboCup, um dos maio-
res eventos de tecnologia do 
mundo. Este ano, a “Expotec 
– Inovação ao Extremo” reuniu 
cerca de três mil profissionais 
das áreas de Software Livre. O 
evento "Internet Governance 
Forum" da ONU está confirma-
do para novembro e deve rece-
ber  1.800 participantes. 

Com excelente infraestru-
tura e espaço de sobra, o Cen-
tro de Convenções pode ser 
locado por entidades que se 
interessem em realizar even-
tos, para isso, é preciso enviar 
um ofício para a Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, que fica localizada 

no primeiro andar do bloco 3 
do Centro Administrativo Es-
tadual, no bairro de Jaguaribe. 
Dentre as exigências para a 
locação, primeiramente é ne-
cessário que o solicitante seja 
pessoa jurídica ou entidade as-
sociativa. Edital informando os 
documentos para elaboração 
de contrato de locação foi pu-
blicado na edição de ontem do 
Diário Oficial do Estado. 

Para ter acesso aos proce-
dimentos, normas e manuais 
relativos à locação, os interes-
sados podem acessar o site 
www.cecon.pb.gov.br. Para 
informações, ligar para a Se-
cretaria de Turismo e Desen-
volvimento Econômico, (83) 
3218-4401, ou para o Centro 
de Convenções,  99142-5892.

Centro de Convenções de João Pessoa, um dos mais modernos do País, já sediou eventos globais como a RoboCup, um dos maiores da área de tecnologia do mundo 

O gestor do Centro de Con-
venções, Ferdinando Lucena, 
participou ontem de reunião 
com o secretário de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer, Bru-
no Roberto. Em pauta, a rea-
lização dos Jogos Escolares da 
Juventude. Durante o encontro, 
Ferdinando confirmou que o 
complexo vai receber o evento 
nas suas duas edições em 2016. 
O local terá duas quadras no pa-
vilhão de feiras e ainda será a 
sede administrativa do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), duran-
te o evento.

“Mais uma vez o Centro de 
Convenções será o palco prin-
cipal de um grande evento es-
portivo em nível nacional, mas a 
responsabilidade agora é dobra-
da, já que serão duas edições. O 
Centro vai receber o COB e to-
dos os atletas que virão partici-
par dos Jogos”, frisou Ferdinan-
do Lucena.

O secretário Bruno Roberto 
destacou o encontro, pois o Cen-
tro de Convenções será o gran-
de ponto de referência dos Jo-
gos. “Será o local onde todos os 
atletas farão as refeições e ainda 

receberão as premiações, bem 
como o centro de toda estrutu-
ra do COB. O Governo do Esta-
do não mede esforços para que 
tudo transcorra na sua devida 
normalidade, pois é um fato iné-
dito, um Estado sediar as duas 
etapas dos Jogos da Juventude 
em um único ano”, destacou.

Também participou da reu-
nião, o coordenador do comitê lo-
cal, Antônio Fernando Vasconcelos. 
A etapa de 12 a 14 anos será no mês 
de setembro, entre os dias 20 a 29, 
enquanto a de 15 a 17 ocorrerá no 
período de 10 a 19 de novembro.

Definido local dos Jogos Escolares da Juventude

O Governo do Estado, 
por meio da Gestão Unifica-
da Emepa/Interpa/Emater, 
vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap), 
lançou, na quarta-feira (27), 
o sexto Projeto Ecoprodu-
tivo no município de Picuí. 
Após o lançamento, o proje-
to foi legitimado pela Asso-
ciação dos Agricultores Fa-
miliares do Ecoprodutivo da 
Comunidade do Mato Gros-
so, quando sua diretoria 
apresentou o Plano de Ação, 
que foi aprovado por todos 
os presentes.

Além da logística neces-
sária, a Prefeitura de Picuí 
cedeu o local onde funciona-
rá a sede da Associação, que 
ganhou da Gestão Unificada 
uma biblioteca digital, um ci-
nema rural e um cantinho do 
saber, com acervo de livros. 
As ações beneficiarão 156 
famílias residentes na região. 
O Projeto Ecoprodutivo visa 
consolidar a sustentabilida-
de de comunidades rurais, 
com a efetiva participação 
das famílias agricultoras, 
tendo o acompanhamento e 
assistência técnica.

Na ocasião, o presidente 
da Gestão Unificada, Nivaldo 
Magalhães, destacou o esfor-

ço e a participação de todos 
na execução do projeto que 
já se encontra em execução 
nos municípios de Areia, 
Remígio, Várzea, Bonito de 
Santa Fé, Salgado de São Fé-
lix e agora em Picuí. Ficou 
definido que uma feira do 
produtor será instalada pela 
Emater para garantir a co-
mercialização de produtos 
agrícolas das comunidades, 
evitando a presença de atra-
vessadores e ainda será feito 
o Cadastro Ambiental Rural 
das famílias ali residentes, 
entre outras ações.

Uma reunião ficou acer-
tada para o dia 19 de agos-
to, quando será definido um 
cronograma de execução 
das ações solicitadas, como 
a recuperação ambiental e 
desassoreamento de seis la-
goas existentes no local, vi-
sando o armazenamento de 
água. Também está sendo 
solicitado o reflorestamen-
to com fruteiras, principal-
mente caju, já que na região 
esta é uma de suas princi-
pais vocações.

O projeto contribui-
rá para o desenvolvimento 
econômico e social da re-
gião, dando ênfase ao forta-
lecimento do agronegócio, 
a preservação de nascentes, 

matas ciliares e formação 
de agentes multiplicadores 
dessas ações. Visa também 
respeitar a capacidade de 
suporte de certo sistema 
ou bioma, sem a utilização 
de agroquímicos, e está in-
timamente ligado ao co-
nhecimento tradicional e 
comunitário das famílias 
agricultoras.

O projeto foi construído 
com a participação efetiva 
dos beneficiados, por meio 
da aplicação do Diagnóstico 
Rural Participativo (DRP), 
ocasião em que as famílias 
agricultoras relatavam a 
realidade apresentando os 
problemas e potencialida-
des existentes, identifican-
do as possíveis soluções e a 
busca de parceiros externos.

Integrantes das comu-
nidades beneficiárias po-
derão participar de cursos 
sobre educação ambiental, 
resíduos sólidos e coleta 
seletiva, segurança alimen-
tar, processamento de fru-
tas, associativismo, manejo 
sobre criação de caprinos e 
ovinos. Também serão es-
timulados a trabalhar com 
apicultura, suínos, avicul-
tura, piscicultura e bovinos 
e melhoramento de estra-
das vicinais.

Projeto é lançado na cidade de 
Picuí e beneficia 156 famílias

ECOPRODUTIVO

Emater sedia atividades 
pelo Dia do Agricultor 

Em CabEDElO Empasa distribui 
mais de 412 mil 
alevinos em 
26 municípios  

Dos 223 municípios pa-
raibanos, 26 foram atendidos 
no primeiro semestre deste 
ano pela Divisão de Piscicultu-
ra e Pesca Artesanal (Dipis) da 
Empresa Paraibana de Abas-
tecimento e Serviços Agríco-
las (Empasa), beneficiando 
430 açudes, com um total de 
412.946 unidades (entre pei-
xes alevinos, juvenis e adultos), 
dentro do Programa de Peixa-
mento da Secretaria Executiva 
de Pesca, vinculado à Secre-
taria do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca. A 
meta é alcançar todos os mu-
nicípios com a distribuição de 
cinco milhões de alevinos.

O trabalho de peixamento 
é feito por meio de doações e 
comercialização das espécies 
de peixes como a tilápia rever-
tida, tilápia mista e tambatinga. 
O programa estadual de pis-
cicultura prevê a capacitação 
de técnicos, pescadores e pro-
dutores rurais no desenvolvi-
mento da extensão piscícola e 
produção com distribuição de 
alevinos para açudes, represas, 
barragens, barreiros ou outro 
reservatório d´água. As solicita-
ções podem ser feitas por pre-
feituras, associações, colônias 
de pescadores e produtores 
rurais, por meio da Sedap, que 
encaminha à Empasa.

FOTO: Antônio David/Secom-PB

n Mensagem em homenagem ao 
agricultor (Nivaldo Magalhães);
n Momento de Fé
Diácono - José Nunes / Presbítero - 
Jefferson F. de Moraes;
n Palavra do Agricultor;
n Representante das Associações 
beneficiadas (Diretora da Agroa);
n Palavra do Representante da Secre-
taria Especial da Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Agrário;
n Mensagem do secretário Rômulo 
Montenegro;
n Solenidade de entrega de kits para 
implantação e reestruturação de feiras 
da agricultura familiar dos municípios 
da Zona da Mata Norte e Zona da 
Mata Sul;
n Forró Pé-de-Serra (durante a feira).

Programação
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Cardozo entrega defesa e diz que não 
há sustentação para o impeachment
Advogado de Dilma 
garante não haver dolo 
contra a presidente

Isabela Bonfim
Da Agência Estado

O ex-advogado-geral da 
União, José Eduardo Cardozo, 
deixou para a última hora a 
entrega das alegações finais 
do processo de impeachment 
contra a presidente Dilma 
Rousseff. Ele protocolou o 
documento às 18h30 dessa 
quinta-feira, 28, no Senado, 
e deixou um recado para o 
relator do processo, Antonio 
Anastasia (PSDB-MG). “Ele 
terá muita dificuldade em 
cumprir a ordem do partido 
dele”, disse em referência à 
condenação da presidente.

Aliados do governo 
Temer, e antiga oposição à 
presidente afastada, os par-
lamentares do PSDB se posi-
cionam abertamente à favor 
do impeachment. “Talvez ele 
cumpra, mas terá muita difi-
culdade. Porque, realmente, 
é difícil dizer que existe al-
guma situação que sustente 
esse impeachment”, disse 
Cardozo.

O advogado mostrou oti-
mismo com o processo, ape-
sar do “clima adverso” den-
tro da comissão que analisa 
o impeachment. “Vai ter um 
momento que as pessoas vão 
ter que colocar a mão na ca-
beça e ver que não é possível 
condenar a presidente dessa 
forma. A prova é arrebatado-
ra, é contundente. Não há ato, 
não há dolo.”

O documento tem 536 
páginas e sintetiza os argu-
mentos da defesa, passando 
pelo mérito do processo, com 
a análise dos decretos e peda-
ladas fiscais, uma parte dedi-
cada ao argumento do desvio 
de poder e, por fim, uma se-
ção em que aponta o que cha-
mou de “equívocos da acusa-
ção” em suas alegações finais.

Fora isso, a peça também 
traz duas novidades que não 
foram discutidas na Comissão 
do Impeachment: um parecer 
do Ministério Público Federal 
(MPF), que aponta que não há 
crime nas pedaladas; e a sen-
tença de um tribunal interna-
cional presidido pelo jurista 
Juarez Tavarez, no Rio de Ja-
neiro, que também isentou a 
presidente de qualquer crime 
no processo.

O Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) promove o 
primeiro leilão de veículos deste 
ano, nesta sexta-feira (29), a par-
tir das 9h, no Centro de Educa-
ção da Polícia Militar, em Manga-
beira. Nessa primeira data serão 
leiloados 430 veículos, sendo 328 
motos, 80 carros e 22 sucatas.

A 2ª sessão do leilão será no 
dia 8 de agosto, com o restante 
dos veículos não arrematados. 
Os carros e motos recuperáveis 
ou sucateados se encontram no 
pátio da sede do Detran, no Con-
junto Mangabeira VII, expostos à 
visitação até ontem. Eles foram 
removidos por infração ao có-
digo de trânsito e não retirados 
por seus proprietários nos prazos 
e forma estabelecidos pela legis-
lação vigente.

Segundo o presidente da 
Comissão de Leilão do Detran
-PB, Eugênio Pacelli, o veículo 
considerado recuperável po-
derá voltar a circular, desde 
que o arrematante tome as 
providências necessárias. “Já o 
veículo considerado sucateado 
não poderá voltar a circular, 
devendo ser baixado no Re-
navan (Registro Nacional de 

Detran-PB promove leilão de 328 motos, 
80 carros e 22 sucatas nesta sexta-feira

oportunIdade

Veículos Automotores), com 
destinação exclusiva para des-
monte e reaproveitamento co-
mercial de suas peças”, ressal-

tou o presidente da comissão. 
De acordo com Eugênio Pa-

celli, o lance mínimo para arre-
matação dos bens não poderá 

ser inferior ao valor da avalia-
ção correspondente. Mais infor-
mações, veja edital no site do 
Detran-PB, no menu “Leilões”.

Os carros e motos recuperáveis ou sucateados se encontram no pátio da sede do Detran, no Conjunto Mangabeira VII

Foto: Secom-PB

‘Mulheres’ irá reunir 
Sandra Belê, Nathalia Bel-
lar e Polyana Resende em 
torno da cantora e compo-
sitora Gracinha Teles, que 
está celebrando 20 anos de 
carreira.

A Festa das Neves, na 
edição deste ano, terá cul-
tura popular e shows mu-
sicais na programação que 
ocorrerá, no Ponto de Cem 
Réis, entre os dias 3 e 5 de 
agosto. As apresentações 
terão MPB e música brega 
no encerramento, que será 
no Pavilhão do Ponto de 
Cem Réis.

O aniversário da ci-
dade de João Pessoa será 
brindado com um show 
todo especial. ‘Mulheres’ 
irá reunir Sandra Belê, Na-
thalia Bellar e Polyana Re-
sende em torno da cantora 
e compositora Gracinha Te-
les, que está celebrando 20 
anos de carreira.

A apresentação está 
marcada para as 21h da sex-
ta-feira (5). No palco, Graci-
nha e suas convidadas apre-
sentam músicas próprias e 
também de nomes de peso 
da MPB, a exemplo de João 
Bosco, Lô Borges, Milton 
Nascimento etc.

Na noite anterior, quem 
faz a festa no Ponto de Cem 
Réis é o cantor Adriano 
Costa que, como manda a 
tradição, anima o público 
com um repertório brega e 
muita ‘sofrência’. Com dois 
discos lançados, Costa é um 

Música brega e MPB são atrações na 
Festa de Nossa Senhora das Neves

entre oS dIaS 3 e 5 no ponto de CeM rÉIS Jardim Botânico  
vai atender às 
crianças neste 
sábado, dia 31

Pagamento dos 
servidores do 
estado será feito 
hoje e amanhã

O Governo do Estado, 
por meio da Superinten-
dência do Meio Ambiente 
(Sudema), realiza amanhã, 
às 14h, no Jardim Botâni-
co Benjamin Maranhão, em 
João Pessoa, uma atividade 
especial. A iniciativa será 
voltada para as crianças que 
participarão de uma trilha 
temática e logo após uma 
oficina de pintura. 

A coordenadora do Jar-
dim Botânico, Suênia Olivei-
ra, falou sobre ação. “Com 
a aproximação do fim das 
férias escolares resolvemos 
realizar esta atividade ob-
jetivando trazer as crianças 
para mais perto da natureza 
e alertá-las sobre a impor-
tância da preservação do 
meio ambiente”, explicou.  

Suênia reforçou que 
as atividades são gratuitas, 
mas com vagas limitadas. 
“Serão oferecidas 20 vagas, 
por ordem de chegada. 

Os pais e as crianças de-
vem estar de calças compridas 
e sapatos fechados. Lembran-
do que, se estiver chovendo, 
todas as atividades são can-
celadas por questões de segu-
rança”, enfatizou. 

Criado pelo Governo do 
Estado em 2000, o Jardim 
Botânico é uma das maiores 
reservas de Mata Atlântica 
do Brasil, com 515 hectares. 
Além de área de lazer, é tam-
bém local para estudos de 
espécies da fauna e da flora. 
Através de três trilhas, o tu-
rista pode vislumbrar espé-
cies animais e vegetais típi-
cas da Mata Atlântica.

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou nessa 
quinta-feira (28), por meio de 
sua conta no microblog Twit-
ter, que o pagamento dos salá-
rios dos servidores, referente 
ao mês de julho, será efetuado 
nesta sexta-feira (29) e no dia 
30. Com o isso, o Governo do 
Estado mantém o compro-
misso de pagar os funcioná-
rios dentro do mês trabalha-
do, “apesar da grave queda 
do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE)”, conforme res-
saltou o governador.

De acordo com o crono-
grama de pagamento, neste 
dia 29 recebem os aposen-
tados e pensionistas e no dia 
30 os funcionários da ativa.

cantor eminentemente bre-
ga, em cujo repertório só 
cabem dores de amor per-
dido e traições.

A cantora Mira Maya 
abre a programação musi-
cal na quarta (3), também 
às 21h, com o show ‘O Bai-
linho’, que surgiu a partir 
de um convite que a can-
tora recebeu para fazer um 
tributo ao cantor Reginal-
do Rossi.

A ideia, segundo a can-
tora, é promover um “Bai-
linho para dançar agarra-
dinho, como na música ‘A 
raposa e as uvas”, emba-
lado por sucessos do Rei 
Rossi, mas também do Rei 
Roberto Carlos e alguns 
sertanejos femininos, como 
Marília Mendonça e Maiara 
& Maraisa.

Cultura popular 
A programação no pa-

vilhão principal do Pon-
to de Cem Réis começa às 
17h30 com apresentações 
de grupos populares. Cou-
be ao reconhecido Grupo 
Armorial Ariano Suassuna 
abrir o leque de atrações na 
quarta-feira (3).

Nessa noite ainda se 
apresentam a Lapinha Me-
nino Deus (Cruz das Ar-
mas), Coco de Roda M. 
Benedito (Cabedelo) e a Es-
cola de Capoeira Afro Nagô 
(Valentina).

Na quinta-feira (4), a 
partir das 18h, é a vez do 
grupo Babau Joaquim Gue-
des (Colinas do Sul), grupo 
de dança cigana 5ª Cia de 
Dança (Rangel) e o Boi de 
Reis Estrela do Norte do 

Bairro dos Novais.
Encerrando a progra-

mação de cultura popular 
na sexta (5), aniversário 
da cidade, surgem o grupo 
Ventriloquia, da cidade de 
Guarabira, o Ciranda do Sol 
(Cruz das Armas) e a Nau 
Catarineta de Cabedelo.

“Dentro da realidade 
econômica que vive o País, 
e por conseguinte João 
Pessoa, trazemos ao públi-
co uma festa que expressa 
as raízes da nossa cultura, 
através do belíssimo tra-
balho que os grupos dos 
bairros da capital realizam, 
e também coroamos a pro-
gramação com alguns dos 
talentos musicais da nossa 
região”, comentou o diretor 
executivo da Funjope, Mau-
rício Burity.

ConfirA A ProgrAmAção no Ponto De Cem réiS

dia 3/8 (quarta)
17h30-grupo Armorial Ariano Suassuna
18h-Lapinha menino Deus (Cruz das 

Armas)
19h-Coco de roda m. Benedito (Cabe-

delo)
20h- escola de Capoeira Afro nagô 

(Valentina)
21h – mira maya apresenta o show ‘o 

Bailinho’

dia 4/8 (quinta)
18h-grupo Babau Joaquim guedes 

(Colinas do Sul)
19h-grupo de Dança Cigana, 5a Cia de 

Dança (rangel)
20h- Boi de reis estrela do norte 

(Bairro dos novais)
21h-Adriano Costa

dia 5/8 (sexta)
18h-grupo Ventriloquia (guarabira)
19h-Ciranda do Sol (Cruz das Armas)
20h-grupo nau Catarineta (Cabedelo)
21h- Show ‘mulheres: gracinha teles, San-

dra Belê, nathalia Bellar e Polyana resende’



Calor humano
A cidade de Solânea recebe a Rota Cultural Caminhos do Frio e, hoje à
noite, terá como atração o show da cantora paraibana Renata Arruda

Lucas Silva
Especial para A União

u participo há 
algum tempo do 
festival e estou 
muito feliz com o 
convite para mais 
uma edição”, con-
tou em entrevista 
ao jornal A União 

a cantora e compositora Renata Arruda, 
que com mais de 20 anos de carreira e 8 
discos já gravados e lançados, dá conti-
nuidade ao circuito de apresentações do 
Festival Caminhos do Frio, edição 2016, 
com apresentação hoje, na Praça 26 de 
novembro, às 23h. Para este show  em 
Solânea, a cantora promete subir a tem-
peratura do público com suas canções e 
surpresas reservadas para o decorrer da 
noite. A apresentação é aberta e gratuita. 

“É um evento muito bonito e sempre 
fico muito contente quando sou convidada 
a me apresentar, porque é um local onde 
todo mundo fica juntinho e aquela história 
de frio não existe, porque o calor humano 
e a musicalidade levada ao público faz com 
que tudo fique mais quentinho e aconche-
gante”, ressaltou Arruda.

Quem comparecer ao show, que terá 
duração de uma hora e meia, comprovará 
que a cantora irá fazer um apanhado de 
suas canções que vão de músicas novas até 
as mais antigas. “Vou cantar músicas que 
fazem parte de discos antigos. Por exem-
plo, no meu setlist estou trazendo “Para 
se Desenhar”, “Ninguém vai tirar você de 
Mim” e “Porta do Sol”, que não pode faltar 
no show”, frisou a cantora. 

Uma das surpresas reservadas para a 
apresentação é que por se tratar de Solâ-
nea, em especial, a cantora performará 
algumas canções de forró fazendo de fato 
todos esquecerem o frio e sentirem o calor 
da apresentação. “Quem comparecer ao 
show verá que vou do Rock and roll ao 
forró”, destacou Arruda.

Paralelo à temporada de shows e 
apresentações agendadas, a cantora re-
velou que está com novos planos para o 
segundo semestre deste ano. Um deles é o 
lançamento de dois trabalhos autorais. 

“Serão trabalhos regionais e total-
mente autorais que fazem jus as minhas 
raízes. Neles irei trazer referências da Ci-
randa, Baião, Coco e Maracatu, entre ou-
tros ritmos. Todo esse trabalho foi desen-
volvido com uma grande amiga chamada 
Paula Torres e que tenho um apreço muito 
grande”, confessou a cantora.

Atrelado ao lançamento de seu novo 
disco, Renata contou ainda que está pen-
sando em lançar o seu livro. Com o título 
temporário de “Nua”, a cantora explora 
poesias e textos feitos a partir de apa-
nhados de sua vida. 

“O livro já está pronto, mas preciso 
fechar algumas pontas soltas. Nele terá 
poemas e textos todos feitos por mim”, 
alegou. “Nesses textos me sinto muito 
exposta então acho que Nua é um bom 
título”, concluiu.

Saiba mais sobre a artista 
No ano de 1984, Renata Arruda co-

meçou a sua trajetória artística em João 
Pessoa, onde cantava no Coral Univer-
sitário da Paraíba. Logo após, mudou-se 
para Brasília e a partir da participação em 
um show de Altamiro Carrilho e Elizeth 
Cardoso, profissionalizou-se e não parou 
mais. 

Com um longo caminho na música, 
Renata já foi parceira de vários composi-
tores famosos como Sandra de Sá, Zélia 
Dunca, Ana Terra, Chico Cesar, Zé Ricardo, 
Mongol, José Augusto e Nando Cordel, en-
tre outros.

Além disso, ela possui diversas 
composições gravadas por Ney Ma-
togrosso, Sandra de Sá e Xuxa. Tem 
no seu currículo 4 músicas em 
novelas, sendo 3 na Globo 
(Fera Ferida, Vira-lata e An-
dando nas Nuvens) e uma na 
Record (Metamorfose).

Já foi tema do comercial do 
Guaraná Antarctica com a música 
Canudinho. Participou de vários 
CDs importantes da músi-
ca brasileira como: Jovem 
Pan RádioHits, o Melhor do 
Forró, Rio 2004, Solar-El-
ba Ramalho, Herivelto 
Martins, Jackson do 
Pandeiro, Songbook 
Dorival Caymmi e 
Songbook Viní-
cius de Moraes.

Marcelo Martins faz show 
ao lado de Costinha na 
Usina Cultural Energisa 
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Musical sobre Cássia 
Eller acontece hoje no 
Teatro Paulo Pontes

Página 10

Festival de cinema Curta 
Coremas é uma das 
opções do fim de semana
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INSTRUMENTAL

“E

n Evento: Caminhos do Frio: Apresentação de 

Renata Arruda

n Quando: Hoje

n Onde: Praça 26 de Novembro - Solânea

n Horário: 23h

n Ingresso: Apresentação aberta ao público.

Serviço

Renata Arruda revelou 
que já está trabalhando 

na concepção de dois 
novos trabalhos autorais 

previstos para serem 
lançados ainda este ano

FOTOS: Divulgação



Uma mulher de poucas pa-
lavras, cantora de infinitos 
sons e uma voz tamanha, 
doce e amiga na vida, foi 
forte e surpreendente na 
arte. Isso é apenas uma 
breve descrição dos 40 anos 
de vida e 20 de carreira, da 

cantora Cássia Eller que será hoje e nos 
próximos dias 30 e 31 relembrada na capi-
tal com o musical “Cássia Eller – O musical”. 
Sendo apresentado no Teatro Paulo Pontes, 
o público poderá matar saudades de uma 
das grandes artistas já existentes no Brasil. 
O espetáculo acontece em horários diferen-
tes. Hoje e amanhã, às 20h. Já no domingo 
a performece tem início às 19h. Os ingres-
sos vão de R$ 25 meia-entrada até R$ 50 
inteira.

Após encenação na capital o espetáculo 
parte para a cidade de Aracaju, durante os 
dias 11, 12, 13 e 14 com apresentação mar-
cada para acontecer no Teatro Atheneu.

Com a seguinte citação “Sou fera, sou 
bicho, sou anjo e sou mulher”, ou melhor, 
versos de Renato Russo que Cássia Eller 
cantou por tantos anos falam muito sobre 
a personalidade da artista, uma verdadeira 
fera nos palcos, mas que podia ser um bicho 
arredio fora dele. 

Com direção de João Fonseca e Vinícius 
Arneiro, idealização de Gustavo Nunes e 
produção da Turbilhão de Ideias Entreteni-
mento. O musical tem segue o texto de Pa-
trícia Andrade, que flagra Cássia ainda an-
tes do início da carreira e acompanha toda a 
sua trajetória musical, dos primeiros passos 
como cantora em Brasília até sua explosão 
nacional, sem deixar de lado seus amores, 
em especial Maria Eugênia, sua companhei-
ra com quem criou o filho Chicão. 

Ainda dentro do universo de Cássia, a 
autora fez um amplo mergulho na obra de 
Cássia e entrevistou familiares e amigos 
que a ajudaram a construir um mosaico fiel 
sobre a história da cantora.

Diversidade 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de julho de 2016

Com turnê pelo Brasil, espetáculo “Cássia Eller - O musical” chega 
à capital hoje, no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural

Infinitos sons

Quem puder conferir o música poderá 
relembrar grandes sucessos da cantora e 
conferir grandes participações das quais 
a artista pode fazer parte, na verdade será 
um passeio desde uma criação autoral 
quase obscura, como Flor do Sol, até algu-
mas canções que ficaram imortalizadas por 
ela, como Malandragem (Cazuza/Frejat), 
Socorro (Arnaldo Antunes/Alice Ruiz) e Por 
Enquanto (Renato Russo).

O amigo Nando Reis, que é também 
personagem do espetáculo, comparece 
com várias composições no repertório, 
como All Star, O Segundo Sol, Relicário, 

Luz dos Olhos e E.C.T., entre outras.
Além, da dramaturgia e texto, a equi-

pe de direção musical, que foi feita porde 
Lan Lanh teve um grande papel no músi-
cal, pois foi o próprio Lan Lanh que tocou 
anos com Cássia e tem total propriedade 
na obra da cantora. 

Sua estreia aconteceu no Centro Cultu-
ral Bando do Brasil, no Rio de Janeiro, e nos 
últimos dias passou por cidades como São 
Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, 
Recife, Vitória, Belém, Florianópolis, entre 
outros, levando mais de 70 mil pessoas aos 
teatros. 

Estreando um novo papel na 
novela “Malhação”, o ator parai-
bano Fernando Henrique Carvalho, 
mais conhecido por amigos como 
Fernando Carvalho, deu um novo 
pontapé em sua carreira ontem, 
com sua aparição na teledramatur-
gia produzida pela Rede Globo. Em 
destaque desde o ano passado em 
algumas novelas da emissora, Fer-
nando está ganhando espaço entre 
as novelas e grande notoriedade a 
cada participação. 

Em entrevista ao jornal A União 
o artista comentou que, deu sorte 
em participar das novelas da globo. 
“Sempre quis me aventurar no Sul do 
Brasil, mas tinha medo, então resolvi 
colocar a mochila nas costas e fui pra 
o Rio de Janeiro e fiz meu cadastro 
no banco de dados da rede globo. 
Em uma semana, fui chamado para 
participar da minha primeira nove-
la, que na época era Boogie Oogie. 
Logo após participei de Pé na Cova, 
A regra do Jogo e agora Malhação”, 
explicou o artista a sua entrada na 
emissora e como foi seu percurso 
para chegar a  TV. 

Atualmente, morando no Rio 
de Janeiro, Fernando tem 15 anos 
como ator. O jovem intérprete, com 
33 anos, já tem em sua trajetória 
mais de 10 espetáculos teatrais, 
com o privilégio de ter iniciado a 
sua vida artística através da concei-
tuada companhia teatral Teatro de 

Pernambucano radicado na Paraíba, ator Fernando 
Carvalho ganha destaque na nova temporada de Malhação

FOTOS: Divulgação

Musical dirigido por João 
Fonseca e Vinícius Arneiro 

resgata fragmentos 
importantes da trajetória 

artística de Cássia Eller 

Fernando Henrique Carvalho, no set de Malhação, durante as filmagens de um dos episódios do seu mais novo trabalho na televisão brasileira

Amadores de Pernambuco (TAP), em 
Recife. 

De origem pernambucana, mas 
radicado na Paraíba, Fernando sempre 
teve interesse em participar de espe-
táculos teatrais. “Desde pequeno eu 
tive interesse. As pessoas costumam me 
perguntar se foi por influência ou por 
recomendação, mas reafirmo veio de 
mim a curiosidade”, disse o ator.

Além das novelas, Carvalho atua 

em campanhas publicitárias desde 2000 
e também é responsável por roteirizar 
curtas-metragens como “O Colorido 
Universo de Gabriel”; “Cartas para uma 
Estrela”, “Nada por Acaso”; “A Festa 
dos Capitais” e atualmente desenvolve 
como autor a sua primeira obra para 
TV; “A Estrada”, minissérie em quatro 
capítulos com temática sobrenatural.

“A priore tive um choque, porque 
quando você entra é realmente um cho-

que onde você se pergunta se isso mes-
mo que você quer pra sua vida ou não. 
No meu caso, eu sempre quis então 
estou muito feliz pelas participações e 
que tudo deu certo”, comentou o ator. 

Ainda em entrevista, Fernando 
Carvalho confessou que, já tem novos 
planos com a emissora. “Já existem mais 
planos e projetos com a emissora, mas 
não posso revelar o que, no momento”, 
concluiu.

Lucas Silva
Especial para A União

n Musical Cássia Eller

n Quando: Hoje

n Onde: Teatro Paulo Pontes

n Horário: Hoje e sábado, às 20h. Já no domingo, 

às 19h

n Entrada: R$ 25 meia-entrada e R$ 50 inteira   

Serviço



Costinha (E) e Marcelo Martins (D) irão executar composições autorais e, em outra parte do show, realizam performance conjunta

Roteiro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de julho de 2016

Em cartaz

Evento
Livros em destaque

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

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

Com passagem única na capital, saxofonista Marcelo Martins se apresenta ao lado 
do paraibano Costinha, hoje, na Sala Wladimir Carvalho da Usina Cultural Energisa

Rádio Tabajara

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

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

 Serviço

Releitura de obra 
na era digital

Continuação 
de O Diário Se-
creto de Lizzie 
Bennet, o livro 
intitulado As 
épicas aventuras 
de Lydia Bennet 
(Editora: Verus, 
do Grupo Re-
cord, 294 pági-
nas, R$ 34,90), 
das escritoras 
Kate Rorick e Ra-
chel Kiley, já se 
encontra nas li-
vrarias do Brasil. 
Traduzida por 
Cláudia Mello 
Belhassof, a obra 
é o novo volume 
da série ganhadora do Emmy de Melhor Programa 
Original Interativo de 2013 O Diário de Lizzie Ben-
net, que e é uma adaptação moderna - e totalmente 
interativa - do clássico Orgulho e Preconceito. 

 Nesta nova obra, a protagonista é Lydia, 
uma jovem espevitada que adora beber e sair para 
festas e irmã mais nova da família Bennet, enquan-
to Lizzie é uma formanda da Pós-Graduação. No 
primeiro livro, Lizzie resolve criar um canal no 
Youtube, como parte de um trabalho para a aula de 
novas mídias. Mas ela nunca imaginou que o projeto 
pudesse fazer tanto sucesso. Quem pegou carona 
nesta popularidade foi Lydia, que, vez ou outra, fa-
zia aparições em seus vídeos.

 Com a exposição do canal, Lydia adorou ser 
o centro das atenções, ganhar novos seguidores e 
receber inúmeros elogios de completos estranhos. 
Em “As épicas aventuras de Lydia Bennet”, a caçula 
admite que nem toda a atenção é bem vinda. Seu 
namorado era um aproveitador e destruiu sua re-
putação. Depois disto, Lydia promete não ser mais 
uma garota ingênua. Agora, ela terá de batalhar 
para reconquistar a confiança e encontrar seu lugar 
no mundo. 

 Com uma linguagem jovem e divertida, o 
livro une o conteúdo da obra ao da web, Bernie Am-
bas autoras propõem, aos leitores, uma experiência 
transmídia inspiradora. “As épicas aventuras de 
Lizzie Bennet” complementa a história da web série 
“The Lydia Bennet”, que já conta com mais de 76 mil 
inscritos no canal do Youtube.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Lucas Silva
Especial para A União

 

Projeto quartas acústicas inicia com o 
show “voz & sanfona” de Sandra Belê

Após o ciclo junino agitado, a cantora Sandra Belê inicia o mês de agosto 
levando seu show “Voz & Sanfona” pela primeira vez para Campina Grande-PB. Dona 
de uma voz e performance marcantes, a artista abre as atividades deste segundo 
semestre do Projeto Quartas Acústicas do Teatro Municipal Severino Cabral próxima 
quarta, dia 3 de agosto.

O Projeto Quartas Acústicas é uma iniciativa da Associação Amigos do 
Teatro Municipal Severino Cabral em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, por meio da sua Secretaria de Cultura e do Teatro Municipal Severino Cabral 
e tem como objetivo democratizar o acesso a música, levando-a ao público a preços 
populares.

Música

FoToS: Divulgação

Considerado pela crítica um dos 
maiores saxofonistas da atualidade, Mar-
celo Martins, estará realizando apresen-
tação única na capital hoje, às 21h, na Sala 
Wladimir de Carvalho da Usina Cultural 
Energisa. O show, que marca passagem 
do saxofonista pelo Estado, terá ainda a 
participação especial do também músico, 
Costinha, que proporciona ao evento, a 
interação cultural e um grande nível mu-
sical. A apresentação tem início às 21h. 
Os interessados em participar podem 
adquirir seus ingressos no valor de R$ 20 
na bilheteria do evento.

Ainda sobem ao palco da usina os 
músicos Uaná Barreto acompanhado de 
seu piano, Léo Meira com a guitarra, Gled-
son Meira na bateria e Lêdo Ivo no baixo. 
A apresentação será dividida em dois 
momentos, onde os músicos mostram 
suas músicas autorais e no final fazem 
uma performance conjunta mostrando 
todo potencial da dupla.

Segundo o saxofonista Costinha cada 
um irá apresentar 4 músicas autorais. 
“Irei fazer um compilado de músicas anti-
gas e trabalhos mais novos, que inclusive, 
poderão estar presentes no meu mais 
novo disco, que está em fase de constru-
ção”, disse o músico.

Desse modo, adentrando no reper-
tório de Marcelo Martins, o artista trará 
algumas canções de seu álbum lançado 
em 2012. Entre elas podemos destacar: 

Algo a Dizer, Confluência Dos Rios, Boa 
Companhia, Amanhecendo, Fala José, Do 
Outro Lado, entre outras. 

Com o lançamento do disco, Mar-
celo passou de coadjuvante para estrela 
principal. Sua tentativa em se tornar 
protagonista no cenário musical, veio por 
meio do disco intitulado “Do Outro Lado”, 
onde ele divide arranjos e produção com 
Vittor Santos.

Iniciando sua carreira estudando 
flauta na Orquestra do Instituto Abel, em 
Niterói Marcelo integrou o corpo discente 
do Conservatório de Música do Estado do 
Rio de Janeiro. Em 1985, estudou Har-
monia e Arranjo Musical, na Rio Música, 
com Sérgio Benevenuto ). Em 1987, 
participou, como saxofonista e flautista, 
das gravações de dois discos, integrando a 
banda de Claudio Zoli. Fez parte, também, 
no mesmo ano, da banda do cantor Nico 
Rezende.

Além disso, o músico participou 
como compositor das bandas do baixista 
Arthur Maia, do baixista Nico Assunção e 
do guitarrista Ricardo Silveira, do cantor 
e compositor Djavan, tendo excursionado, 
com este último, pelo Brasil e Europa.

De lá pra cá vem participando de 
gravações e integrando a banda de 
inúmeros cantores da música brasi-
leira como Djavan, Gal Costa , Cae-
tano Veloso , Gilberto Gil, Claudio 
Zoli, Flavio Venturini, Lulu Santos, Zé 
Ricardo, etc. Já excursionou por vários 
países do mundo e marcou presença 
em eventos como o Heineken Jazz 

Festival e o JVC Grande Parade du Jazz 
na França.

Já o saxofonista Heleno Feitosa, 
conhecido popularmente como o Cos-
tinha, trará canções de várias épocas 
de sua carreira. A exemplo disso, o seu 
último e mais recente foi disco intitu-
lado “Duas Palhetas”. 

Com dez faixas, entre autorais, o 
álbum contém composições de Marcelo 
Vilor, do trombonista Vittor Santos e do 
guitarrista Léo Meira, e uma versão do 
lendário choro “Espinha de Bacalhau”, 
do maestro paraibano Severino Araú-
jo (de 1937), interpretada com fagote, 
instrumento (tido de dificílima execução) 
também tocado por Costinha. Além de 
músico, costinha é também professor no 
curso de Música da UFPB. 

Para Costinha, o segundo disco con-
sumiu dois anos de pesquisas e seleção de 
repertório, e está na medida do amadu-
recimento de um trabalho-solo. “Esperei 
atingir um trabalho representativo de até 
onde poderia explorar a minha versatili-
dade”, concluiu o músico. 

Virtuose

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, Die-
go, 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. CinEs-
paço2: 14h50 e 15h50 (DUB). Manaíra1: 
16h30 (DUB). Manaíra5/3D: 14h45, 17h, 
19h20 e 21h40 (DUB). Manaíra11: 14h e 
18h50 (DUB). Mangabeira5/3D: 14h, 15h50, 
16h25, 18h15, 19h, 20h50, 21h25 e 23h15 
(DUB).  Tambiá2: 14h10 e 16h10 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h30 e 18h35 (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 
reencontrar seu filho Nemo, Dory tem um 
insight e lembra de sua amada família. Com 
saudades, ela decide fazer de tudo para 

reencontrá-los e na desenfreada busca 
esbarra com amigos do passado e vai parar 
nas perigosas mãos de humanos. CinEspaço4:  
14h30 e 16h30 (DUB). Manaíra1: 14h (DUB). 
Manaíra6/3D: 12h50, 15h15, 18h e 20h30 
(DUB). Manaíra11: 16h20 e 21h10  (DUB).  
Mangabeira4/3D: 12h45, 14h42, 15h15, 
17h12,  17h55, 19h52, 20h45 e 22h45 
(DUB).   Tambiá1: 16h20 (DUB). Tambiá2: 
18h10 e 20h10 (DUB). Tambiá5/3D: 14h20 
e 18h40 (DUB). 

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 
119 min. Classificação: 10 anos. Direção 
Roland Emmerich. Com Liam Hemsworth, Jeff 
Goldblum, Maika Monroe. Sinopse: O planeta 
Terra volta a ser objeto de um ataque aliení-
gena aproximadamente de 20 anos após o 
retratado em Independence Day (1996). Na 
verdade, do ponto de vista dos aliens, são 
passadas poucas semanas, mas o que para 
eles são dias de viagem no espaço, para a 
Terra são muitos anos. Manaíra8: 16h (DUB)  

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). Gêne-
ro: Romance. Duração: 109 min. Classificção: 

12 anos. Direção:  Thea Sharrock. Com Emilia 
Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. Sinopse: 
Will é um garoto rico e bem-sucedido, até 
sofrer um grave acidente que o deixa preso 
a uma cadeira de rodas. Ele está profunda-
mente 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.  Manaíra1: 19h30 e 22h05 (LEG). 
Tambiá3:  16h05 e 20h15 (DUB). 

CINE BANGUÊ - MEU NOME É JACQUE. Gênero: 
Documentário. Duração: 72 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Angela Zoé. Sinopse: O 
documentário “Meu Nome é Jacque”, conta a 
história da ativista Jacqueline Rocha Côrtes, 
mulher transexual brasileira e militante 
na luta contra a Aids e pelos direitos das 
pessoas trans que vivem com HIV e Aids. 
Portadora do vírus HIV há 22 anos, sua jor-
nada é marcada por desafios e conquistas, 
como seu papel de representante em redes 
e movimentos sociais, do governo brasileiro 
e da Organização das Nações Unidas. Horário 
das sessões: 18h, 18h30 e 16h.

n Show do Saxofonista Marcelo Martins e Costinha

n Quando: Hoje

n onde: Usina cultural Energisa

n Horário: 21h

n Entrada: R$ 20

Serviço



Sábado
Festival de curtas-metragens 
movimenta a cidade de Coremas

s moradores de Coremas e quem estiver viajando e for passar pelo município poderão desfrutar da música, teatro, dança, debates, oficinas, palestras e muita diversão dentro do Festival de cinema Curta Coremas. O evento, que movimenta a programação audiovisual da cidade, acontece hoje com a exibição de curtas-metragens. A pro-gramação tem início às 19h e as atividades acontecem na Praça da Igreja, em frente à rodoviária. A entrada é franca. 

n Quando: Amanhã 
n Onde: Praça de São Frei Pedro Gonçalves, 
Varadouro
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 30 antecipado (meia-entrada) 
e R$ 35 antecipado social + 1 kg de alimento 
não perecível

IndIE SESSIOnS aprESEnta 
plutãO Já FOI planEta

n Quando: Amanhã
n Onde: Casarão 39
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 20

Harry party 

Hoje
n Quando: Hoje
Onde: After Pub
Horário: 22h
Entrada: R$ 35

SHOw daS bandaS 
HIJaCk E rádIO EStErnO

n Quando: Domingo
n Onde: Ateliê Multicultural 
n Horário: 17h
n Entrada: 1 Kg de alimento 
não perecível 

SHOw nEgOna
tarCíSIO pErEIra

ExpOSIçãO: 22 anOS 
SEm JOSé dE barrOS 

n Quando: Domingo
n Onde: Casarão 34
n Horário: Das 8h Às 14h
n Entrada: FrancaDomingo

Domingo
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paraíba: todos os cantos teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l  João pessoa 
A Arquidiocese da Paraíba já iniciou na Catedral 

Basílica Metropolitana de Nossa Senhora das Neves, 
a programação religiosa da 431o Festa de Nossa 
Senhora das Neves. O tema da programação este 
ano é “Maria, Filha e Mãe da Misericórdia”, e ela 
será realizada até o próximo dia 5. Este ano tem 
uma mudança importante no encerramento: agora, 
a Missa da tarde será antes da Procissão, e não 
depois, como acontecia nos últimos anos. O motivo 
da mudança foi oferecer mais comodidade aos mi-
lhares de fiéis que participam do encerramento da 
Festa da nossa Padroeira. A decisão de antecipar a 
Missa foi tomada, em comum acordo, entre o ad-
ministrador apostólico da Arquidiocese da Paraíba, 
Dom Genival Saraiva de França, e o Pároco de Nos-
sa Senhora das Neves, Côn. Rui da Silva Braga.

l  boqueirão 
No próximo dia 13, no Município de Bo-

queirão será realizado o 1º Desfile com Peças 
de Crochê, produzidas pelas Crocheteiras do 
Marinho. O desfile tem como objetivo divulgar e 
vender as peças e também o potencial turístico 
dos Lajedos do Marinho. O evento será animado 
pelo Forró pé-de-serra do Edgar e do trio Cana-
rinho. Maiores informações: (83) 3390-7019 e 
(83) 99125-9210.

l  bananeiras
No próximo dia 13 será realizada a I Tri-

lha Cultural – Caminhos do Frio no Município 
de Bananeiras. O evento é uma realização da 
Super Trilha, realizada por Washington Cirne, e 
vai contar uma programação diversificada en-
tre música, teatro, gastronomia e danças com 
uma cultura rica e única com a família matuta 
animando todo percurso e muito forró com 
degustação de beiju em uma casa de farinha. 
A programação será iniciada no sábado (13) 
às 7h com café da manhã na Praça Epitácio 
Pessoa, seguindo para um percursos de 6.7 
km com passagem pelo Memorial CAVN, Trilha 
Reserva das Almas, Trilha dos Escoteiro, Bica 
das Almas, entre outros. Para mais informa-
ções é só entrar em contato pelos fones (83) 
998559197 - 9992-8795. 

l  gurjão

A cidade de Gurjão, no Cariri paraibano iniciou ontem 
a programação da 17a edição do Bode na Rua. O evento 
vai oferecer até o próximo domingo (31), diversas ativi-
dades, como artesanato, gastronomia e shows musicais 
para um público de cerca de 40 mil pessoas em cinco 
praças públicas da cidade. O Bode na Rua é considerado 
pelos realizadores um dos maiores eventos de desenvol-
vimento da caprinocultura da Paraíba.

l  Cachoeiras
Se você é daqueles que não curte a agitação dos centros urbanos, bem como praia 

lotada, nada melhor do que um banho de cachoeira para repor as energias em perfeito con-
tato com a natureza. Na Paraíba é na região do Brejo que você pode desfrutar em diversos 
municípios de banhos em belíssimas cachoeiras situadas entre exuberantes vegetações, 
águas cristalinas e cascatas que proporcionam lazer e muita aventura. Destacamos aqui três 
cachoeiras situadas entre os Municípios de Areia, Pilões, Bananeiras e Pirpirituba, que são a 
do Rocandor, Ouricurir e a da Manga. É no município de Pilões que fica a Cachoeira do Ouri-
curi a pouco mais de 5 km do Centro de Pilões (na PB 077) dos quais 4 km são de estradas 
asfaltadas. Bem próximo, seguindo pela PB-087, entre os municípios de Pilões e Areia, você 
vai encontrar a linda Cachoeira da Manga. Entre os municípios de Bananeiras, Pirpirituba e 
Borborema se situa a Cachoeira do Roncador, uma das visitadas pelos amantes da natureza 
de toda Paraíba e estados vizinhos. O acesso à cachoeira é feito através de uma trilha por 
entre bananeiras, local adequado para caminhadas ecológicas que deve ser feita a pé até 
a base da cachoeira. A trilha é praticamente plana, sendo iniciada em um restaurante, onde 
ficam estacionados os carros, acerca de 6km do Centro de Bananeiras.

l  Solânea
Com o tema “Memorial de Fé, Arte e 

Cultura”, o Município de Solânea realiza até 
o próximo domingo a programação do“11ª 
edição Caminhos do Frio – Rota Cultural 
2016”. Distante a 140 km de João Pessoa, o 
município passou a fazer parte do roteiro a 
partir de 2014, sempre prometendo muitas 
atrações que se incorporam a um clima frio, 
envolvendo teatro, artesanato, patrimônios 
históricos a exemplo do belo Santuário Padre 
Ibiapina, turismo de aventura e ecológico. Este 
ano a atração nacional será a cantora Marina 
Elali, neta de Zé Dantas, grande parceiro de 
Luiz Gonzaga. A Rota Cultural deste ano foi 
iniciada no último dia período de 4 e será realizada até o dia 4 de julho em nove muni-
cípios do Brejo paraibano, iniciando por Areia (4 a10/07), Pilões (11 a 17/7), Remígio (18 a 
24/7), Solânea (25 a 31/7), Serraria (1 a 7/8), Bananeiras (8 a 14/8), Matinhas (15 a 21/8), 
Alagoa Nova (22 a 28/8), encerrando em Alagoa Grande (28/8 a 4/9). O Caminhos do Frio 
é uma realização do Fórum Regional de Turismo Sustentável do Brejo paraibano e das 
prefeituras envolvidas, contando com apoio do Governo do Estado, através da PBTur e 
do Sebrae Paraíba.

FotoS: teresa Duarte

Fim de semana
atraçÕES dIVErSaS

Hoje

O
Sábado



Chanceler Angela Merkel 
promete reforçar a
segurança da Alemanha
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Governo tem maior déficit primário
De janeiro a junho, o 
resultado ficou negativo 
em R$ 32,521 bilhões

PRiMeiRo seMestRe
13

A queda das receitas em 
meio ao crescimento de gas-
tos obrigatórios fez o Gover-
no Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central) registrar o maior dé-
ficit primário da história no 
primeiro semestre. De janeiro 
a junho, o resultado ficou ne-
gativo em R$ 32,521 bilhões. 
O rombo é bem maior que o 
registrado no mesmo período 
de 2015 (R$ 1,76 bilhões).

O déficit primário é o re-
sultado negativo das contas do 
governo antes do pagamento 
dos juros da dívida pública. 
Apenas em junho, o Gover-
no Central teve déficit de R$ 
8,802 bilhões, negativo para o 
mês pelo terceiro ano seguido 
e também o maior déficit da 
história. Em junho do ano pas-
sado, a conta estava negativa 
em R$ 8,249 bilhões.

O resultado negativo em 
junho só não foi pior por cau-
sa da entrada, em junho, de R$ 
5,2 bilhões referentes à reno-
vação de concessões de usinas 
hidrelétricas. Realizado em 
novembro do ano passado, o 
leilão rendeu R$ 16 bilhões 
ao governo, dos quais R$ 11 
bilhões haviam sido pagos em 
janeiro ao Tesouro Nacional.

A queda da arrecadação 
provocada pelo agravamento 
da crise econômica continua 
a ser a principal causa do au-
mento do déficit primário em 
2016. De janeiro a junho, as 
receitas líquidas caíram 5,1%, 
descontada a inflação oficial 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 

em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Pressionadas pelos gas-
tos obrigatórios, as despesas 
totais ficaram praticamente 
estáveis, subindo 0,3% aci-
ma do IPCA nos seis primei-
ros meses do ano. Apenas em 
junho, no entanto, os gastos 
caíram 5%, descontado o 
IPCA em relação a junho do 
ano passado.

Previdência
Os gastos com a Previdên-

cia Social subiram 5,4% além 
da inflação nos seis primeiros 
meses do ano. As demais des-
pesas obrigatórias cresceram 
1,5% acima da inflação. Os 
gastos discricionários (não 
obrigatórios), no entanto, caí-
ram 5,8%, descontado o IPCA. 
As despesas de custeio (gasto 
com a manutenção da máqui-
na pública) caíram 7,9% de 
janeiro a junho.

Os investimentos
gastos com obras públi-

cas e compra de equipamentos 
– somaram R$ 26,775 bilhões, 
recuo de 12,4% também con-
siderando a inflação oficial. Os 
investimentos do Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC) totalizaram R$ 19,103 
bilhões, queda de 12,7% des-
contada a inflação.

Os investimentos do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida 
somaram R$ 2,997 bilhões, 
retração real de 61,4%. A que-
da deve-se principalmente à 
autorização para que a cons-
trução dos imóveis para a po-
pulação de baixa renda seja 
financiada com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), que passou 
a valer neste ano e diminuiu o 
uso de recursos do Orçamento 
no programa habitacional.

Welton Máximo
Da Agência Brasil

PF prende contraventor
Carlinhos Cachoeira

O contraventor Carlos 
Augusto de Almeida Ramos, 
o Carlinhos Cachoeira, foi 
preso novamente na ma-
nhã dessa quinta-feira, 28, 
no Rio, pela Polícia Fede-
ral, após a decisão tomada 
ontem pelo Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região 
(TRF-2), que julgou habeas 
corpus e restabeleceu a pri-
são do contraventor, do em-
presário Fernando Caven-
dish, dono da Construtora 
Delta, além de mais três acu-
sados. Cachoeira foi levado 
para o presídio de Água San-
ta, na zona Norte. 

Cachoeira e Cavendish 
tinham sido presos na Ope-
ração Saqueador, que in-
vestiga supostos desvios de 
recursos de obras públicas, 
mas tinham deixado o pre-
sídio Bangu 8, no Rio, no 
último dia 11, após conse-
guirem o direito de cumprir 
prisão domiciliar. Eles deve-
riam sair com tornozeleira 
eletrônica, mas como não 
havia equipamento disponí-
vel, ficaram sob vigilância de 
agentes federais.

O julgamento do mérito 
do habeas corpus (HC) foi 
feito pela 1ª Turma Especia-

lizada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF-
2) que restabeleceu a prisão 
preventiva dos acusados. 
Eles ainda podem recorrer 
da decisão. Ontem mesmo 
o juiz Marcelo da Costa Bre-
tas, titular da 7ª Vara Fede-
ral Criminal do Rio, expediu 
novos mandados para a pri-
são preventiva.

A procuradora regional 
da República, Monica de Ré, 
defendeu no julgamento que 
a permanência dos acusados 
em liberdade representa ris-
co de voltarem a praticar os 
crimes. A procuradora rei-
vindicou ainda que os recur-
sos “saqueados dos cofres 
públicos” deveriam ser de-
volvidos para “suprir o défi-
cit do Rio de Janeiro”.

A Saqueador foi defla-
grada pela Polícia Federal e 
o Ministério Público Federal 
(MPF) no Rio de Janeiro no 
dia 30 de junho. A operação 
investiga supostos desvios 
de R$ 370 milhões em obras 
públicas atribuídas à Cons-
trutora Delta, que era con-
trolada por Cavendish.

Além do empresário, fo-
ram denunciadas mais 22 pes-
soas que estariam envolvidas 
no esquema de lavagem envol-
vendo verbas públicas federais. 

Da Agência Estado

Foto: Reprodução/Internet

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, é acusado de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência

Justiça aceita denúncia e presidente 
do Bradesco e mais nove viram réus

oPeRAÇÃo ZeLotes

A Justiça Federal em 
Brasília aceitou ontem de-
núncia contra o diretor-pre-
sidente do Bradesco, Luiz 
Carlos Trabuco, e mais nove 
pessoas na Operação Zelotes. 
Com a decisão, todos viraram 
réus na investigação.

Os acusados foram de-
nunciados pelo Ministério 
Público (MPF) pelos crimes 
de corrupção ativa, corrupção 
passiva, organização crimi-
nosa, lavagem de dinheiro e 
tráfico de influência. Eles são 
acusados de obter vantagens 
no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf).

A zelotes investiga um 

suposto esquema de venda 
de sentenças no Carf para 
beneficiar empresas multa-
das pela Receita Federal e a 
negociação de medidas pro-
visórias em favor de empre-
sas do setor automobilístico.
Vinculado ao Ministério da 
Fazenda, o Carf é um órgão 
ao qual contribuintes recor-
rem contra multas.

Outro lado
Em nota à imprensa, o 

Bradesco negou as acusações 
do MPF. “O Bradesco reitera 
sua convicção de que nenhu-
ma ilegalidade foi praticada 
por seus representantes e, em 
respeito ao rito processual, 
apresentará oportunamente 
seus argumentos ao Poder Ju-
diciário”, afirmou o banco.

André Richter
Da Agência Brasil 

Da Agência Estado

Vitor Abdala
Da Agência Brasil 

MPF denuncia 
15 por corrupção 
na construção 
de Angra 3

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) apresentou ontem 
denúncia contra 15 pessoas 
suspeitas de fraudes em licita-
ções, corrupção e lavagem de 
dinheiro em contratos entre a 
Eletronuclear e duas emprei-
teiras: Andrade Gutierrez e 
Engevix. A denúncia foi feita 
com base em investigações da 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato no Rio de Janeiro.

Entre os denunciados 
estão os ex-dirigentes da Ele-
tronuclear, Luiz Antônio de 
Amorim Soares, Luiz Manuel 
Amaral Messias, José Edu-
ardo Brayner Costa Mattos, 
Edno Negrini e Pérsio José 
Gomes Jordani.

Também foram denun-
ciados ex-executivos de cin-
co empresas investigadas no 
esquema de corrupção, na 
construção da usina nuclear 
de Angra 3. O MPF conduziu as 
investigações através de que-
bra de sigilo bancário e fiscal, 
colaboração premiada, inter-
ceptações telefônicas, man-
dados de busca e apreensão, 
prisões preventivas e compar-
tilhamento de provas.

 A Operação Lava Jato in-
vestiga o pagamento de propi-
nas em contrato do Banco do 
Brasil com a Ação Informática 
Brasil. Dois ex-sócios da em-
presa revelaram em depoi-
mento à Polícia Federal (PF) 
terem repassado valores para 
a Credencial Construtora Em-
preendimentos e Representa-
ções - acusada de ser empresa 
de fachada usada para lavagem 
de dinheiro no escândalo Pe-
trobras - por “consultoria” em 
negócio de fornecimento de 
software para o banco, fechado 
em 2010, por R$ 53,2 milhões.

 A Credencial, que tem 
sede em Sumaré (SP), perten-
ce a Eduardo Aparecido de 
Meira e Flávio Henrique de 
Oliveira Macedo, ambos pre-
sos em maio na 30ª fase da 
Lava Jato (Operação Vício). A 
firma seria usada pelos donos 
para intermediar negócios no 
Governo Federal - em áreas 
de óleo e gás, energia e tec-
nologia - com vínculos com o 
ex-ministro da Casa Civil José 
Dirceu (governo Lula). 

 A força-tarefa conside-
ra ter provas do repasse de 
dinheiro de corrupção da 
Credencial para Dirceu em 
contratos de fornecimento de 

tubos para obras da Petrobras.
 Os investigadores bus-

cam agora informações sobre 
quem a Credencial - suspeita 
de ser de fachada - pagou em 
serviço prestado à Ação Infor-
mática no contrato do Banco 
do Brasil. Quebra de sigilo 
bancário da Credencial reve-
lou a transferência de R$ 4,9 
milhões da Ação Informática, 
nos meses seguintes ao con-
trato com o banco estatal. 

 A força-tarefa suspeita 
que os pagamentos para a in-
vestigada por corrupção e la-
vagem tenham ocultado pro-
pina para agentes públicos e 
políticos.

 A relação entre a Ação e a 
Credencial passou a ser inves-
tigada no início do ano, após 
o juiz federal Sérgio Moro, da 
Lava Jato, em Curitiba, auto-
rizar as quebras dos sigilos 
fiscal e bancário da empresa 
ligada a Dirceu. Os R$ 4,9 mi-
lhões foram repassados entre 
19 de abril e 26 de junho de 
2010. Eles começaram dias 
depois da Ação participar, em 
fevereiro, de uma licitação do 
Banco do Brasil para forneci-
mento de software e vencer o 
contrato, fechado em março.

“A única relação que a 
Ação teve com a Credencial fo-
ram os pagamentos efetuados 

a pedido do representante da 
Memora em virtude do proce-
dimento licitatório do Banco do 
Brasil”, afirmou Maurício David 
Teixeira, ex-vice-presidente da 
Ação responsável pela área de 
governo e grandes contas. “O 
contrato licitado, em questão, 
girava em torno de cinquenta a 
sessenta milhões de reais.”

A Memora Processos Ino-
vadores - citada pelos dois ex-
-sócios da Ação, Enio Issa e 
Maurício David Teixeira, era 
uma das empresas concorren-
tes na licitação do Banco do 
Brasil. Ela e a Ação Informática 
são firmas brasileiras que for-
necem sistemas de informática 
e tecnologia, que representa-
vam a norte-americana Oracle 
Corporation - desenvolvedora 
dos softwares fornecidos ao 
banco. As três empresas nega-
ram, por meio de suas asses-
sorias de imprensa, qualquer 
irregularidade.

 O Banco do Brasil infor-
mou, por meio de sua assesso-
ria de imprensa, que “não há 
qualquer registro de atuação 
da empresa Credencial” com 
o banco, “diretamente ou na 
forma de consultoria” e que 
os contratos com a empresa 
Ação Informática “sempre es-
tiveram em situação de total 
regularidade e normalidade”.

Lava Jato investiga pagamento
de propina em contrato do BB  
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Mulheres discutem o papel das mídias 
negras no Festival Latinidades 2016
O festival segue até este 
domingo em Brasília para 
discutir igualdade racial 

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo

Se interpretarmos atentamente todo o legado da 
civilização clássica grego-romana, constataremos a presença 
de um fio condutor que perpassa dos filósofos naturalistas 
pré-socráticos aos pensadores estoicos. Esse fio condutor 
é alicerçado em valores vitais. A filosofia, a democracia, o 
teatro grego e o direito romano são expressões do poderio 
do engenho teórico e senso prático dos gregos e romanos 
antigos. Essa expressão cultural que afirma os valores da 
vida, uma ética pujante e vitalista é captada pela lente 
filosófica de um sutil e controvertido filósofo moderno de 
formação filológica clássica: Friedrich Wilhelm Nietzsche. 
A ética greco-romana é uma ética em consonância com a 
ordem vital do cosmos. O saber, o poder, a beleza e a vida 
estão inscritos e são conjugados pela mesma ordem objetiva 
de valores.

Com a expansão das fronteiras do cosmopolita império 
romano, sob o manto dos Césares romanos vários povos 
se abrigaram e também foram oprimidos. Com o cansaço 
e a perda de vitalidade do quase milenar império romano, 
uma outra ética começou a crescer primeiramente tímida 
na periferia do império. Coube aos judeus a elaboração 
da ética que iria irmanar toda a multidão de escravos 
que alimentaram e carregaram o triunfo da elite política, 
comercial e intelectual da Grécia e Roma antigas. O 
estoicismo já havia ensaiado os valores do cosmopolitismo, 
universalismo, igualitarismo e fraternidade. Mas foi a ética 
desenvolvida por um povo nômade e massacrado por 
egípcios e romanos que irmanou a massa de oprimidos por 
sociedades escravocratas.

A ética cristã se alimentou da carcomida estrutura do 
império romano que perdera sua substância: a vitalidade. 
A ética cristã foi aos poucos se infiltrando na musculatura 
cansada e no corpo obeso do império romano. Segundo 
Nietzsche a ética cristã é a ética do escravo, uma ética que 
nega os valores vitais da sociedade clássica greco-romana, 
que inverte a lógica vital do cosmos para entronizar a 
pobreza, a miséria, a dor, a feiura e a ignorância. Mas em 
verdade a ética cristã se popularizou entre as massas 
de homens e mulheres oprimidos porque lhes trazia um 
sentido, uma ética pensada não da perspectiva ex parte 
principis, mas ex parte populi. Uma ética que falava ao 
coração de homens e mulheres oprimidos em uma sociedade 
cuja economia era movida pela guerra e escravidão.

O núcleo conceitual da ética cristã é a misericórdia, 
a imagem mais poderosa da teologia é a imagem de um 
Deus que se faz humano e se permite crucificar. A metáfora 
da crucificação de Cristo é a metáfora de um Deus que 
toma para si todas as dores e angústias da humanidade. 
A misericórdia é, assim, o núcleo conceitual da ética do 
coração compadecido de um Deus que se fez humano 
para purgar as dores e sofrimentos da humanidade 
inteira e essa humanidade naquele momento histórico 
era esmagadoramente constituída de escravos e povos 
oprimidos.

A ética da misericórdia cristã produziu o humanismo 
cristão, uma filosofia que pensa a humanidade como uma 
irmandade e que reserva valor especial àqueles que sofrem 
as dores da opressão.

Se a filosofia grega e a jurisprudência romana 
legaram uma ética vitalista ex parte principis, que atendia à 
aristocracia dos homens livres; a ética cristã legou ao mundo 
antigo dos oprimidos uma ética ex parte populi, que atendia 
à massa de homens feitos escravos.

Na era do capitalismo industrial, no sec. XIX, na 
Europa Ocidental, coube a Karl Marx e Friedrich Engels 
formularem a ética dos escravos do capitalismo industrial: 
o proletariado. O materialismo histórico formulou uma 
explicação e uma ética contra a opressão das fábricas 
que poluíam de fuligem as cidades inglesas e alemãs e 
massacravam as vidas das hordas de trabalhadores. Marx, 
fiel à sua origem judia, mesmo advogando o ateísmo 
materialista, fundou uma nova religião, o socialismo 
científico, onde ele desempenhou o papel de rabino, 
formulando a cartilha do movimento proletário. A dialética 
idealista hegeliana é um mito religioso que em Marx se 
desvincula da personalidade divina (O absoluto hegeliano) 
e se vincula à história da humanidade, história materialista 
contada pela perspectiva ex parte populi. O proletariado é 
a classe eleita, os ungidos pela história, assim como o povo 
judeu na teologia hebraica.

O marxismo tem muito de teologia e nada de ciência, 
Marx e Engels, são os teólogos de uma religiosidade política 
que no sec. XX, foi responsável por milhões de mortes na 
Rússia Soviética do totalitarismo stalinista e na China da 
Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung. Influenciando de 
forma decisiva o pensamento “de esquerda” em todo o 
mundo.

Marxismo e cristianismo têm mais afinidades eletivas 
do que possamos suspeitar. A religião e a política não se 
divorciaram de todo no interior da tradição ocidental. 
O socialismo tornou-se um credo de fé a mobilizar 
paixões.

Cristianismo e Marxismo

As mídias negras foram 
tema de discussão na ma-
nhã de ontem no Festival 
Latinidades de 2016. No 
debate, jornalistas e pes-
quisadoras avaliaram o pa-
pel das mídias negras como 
instrumentos autônomos 
de produção e circulação de 
informações e de promoção 
da igualdade racial. O Lati-
nidades, que se consolidou 
como o maior festival de 
mulheres negras da Améri-
ca Latina, vai até domingo 
(31), em Brasília.

A doutora em história, 
jornalista e autora do livro 
Imprensa Negra no Brasil 
no século 19, Ana Flávia 
Magalhães, participou do 
painel Nós por Nós: Mídias 
Negras em Ação e disse que 
a imprensa negra tem papel 
fundamental para a cons-
trução da identidade dessa 
parcela da população e para 
a promoção da igualdade ra-
cial. “Precisamos aprender 
a pensar nossa trajetória 
histórica também a partir 
da liberdade. E a imprensa 
negra é decisiva para isso”, 
disse.

A feminista e publicitá-
ria Larissa Santiago desta-

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil

FOTO: Elza Fiuza/Agência Brasil

Larissa Santiago destaca importância de narrativas sob a ótica das mulheres negras no País

Ex-ministro Henrique Eduardo 
Alves vira réu em processo 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Michelle Cannes
Repórter da Agência Brasil

A Justiça Federal em Brasília 
aceitou denúncia de improbidade 
administrativa proposta pelo Minis-
tério Público Federal (MPF) contra 
o ex-ministro do Turismo Henrique 
Eduardo Alves. Com a decisão, o ex-
ministro passa a responder como réu 
no processo. As informações foram 
divulgadas na página da Procurado-
ria da República no Distrito Federal 
nessa quinta-feira (27).

Segundo a Procuradoria, a ação 
foi proposta em 2004, e apura indí-
cios de enriquecimento ilícito entre 
os anos de 1998 e 2002. Na ação ini-
cial, o MPF mostra que o ex-ministro 
demonstrava sinais de riqueza que 
não eram compatíveis nem com a 
renda e nem com os patrimônios de-
clarados.

De acordo com a Procuradoria, 
na ação foram apontadas irregu-
laridades como despesas e gastos 
superiores à receita declarada, titu-
laridade dissimulada de sociedades 
comerciais, contas-correntes, investi-
mentos, movimentação financeira e 
cartões de crédito em instituições fi-
nanceiras com sede em outros países 
(como Suíça e Estados Unidos) e tam-
bém por meio de empresa off-shore. 
O MPF cita ainda que Alves pagava 
despesas da ex-mulher além de uma 
indenização de R$ 1,5 milhão pelo 
divórcio.

De acordo com a PGR-DF, a ação 
havia sido recebida anteriormente, 
mas um recurso apresentado pela 
defesa de Alves interrompeu o pros-
seguimento do processo. Os ques-
tionamentos foram analisados pelo 
Tribunal Regional Federal da 1ª Re-

gião e o processo voltou a tramitar 
na primeira instância. No recurso, a 
defesa questionava provas apresen-
tadas e também alegava a prescrição 
dos fatos.

Na decisão, o juiz Federal da 16º 
Vara do DF Marcelo Rebello Pinheiro 
aborda pontos questionados pela de-
fesa. Sobre a prescrição dos fatos, o 
juiz disse que a lei prevê que, em caso 
de reeleição, o prazo de prescrição de 
ações de improbidade administrativa 
só começa a contar a partir do fim do 
último mandato. Segundo a Procura-
doria, Alves foi deputado por 11 anos 
consecutivos até o ano de 2014.

“(...) conclui-se que, enquanto 
não cessa o vínculo do agente com 
a Administração, não tem início o 
prazo prescricional, mesmo nos ca-
sos de reeleição para cargo eletivo, 
justamente, porque há continuidade 
do exercício da função sem qualquer 
afastamento”, diz a decisão.

Para o magistrado, a ação apre-
sentada pelo Ministério Público 
“descreve minuciosamente as cir-
cunstâncias fáticas e jurídicas que a 
embasam, de modo suficientemen-
te preciso e capaz de ensejar o seu 
prosseguimento”.

Na decisão, o juiz trata ainda do 
sigilo do processo. Segundo o texto, 
o MPF pediu que o sigilo fosse retira-
do e o juiz atendeu ao pedido, mas 
determinou que alguns documentos 
apresentados, como extratos bancá-
rios, faturas de cartão de crédito e 
dados fiscais permaneçam sigilosos. 
“Logo, retiro o segredo de justiça 
dos presentes autos, com as ressalvas 
acima determinadas”, diz o texto.

Até o momento da publicação 
do texto, a Agência Brasil não conse-
guiu contato com o ex-ministro.

Saúde anuncia 
compra de 35 
mil kits contra 
a hepatite C

O Ministério da Saúde 
celebrou ontem o Dia Mun-
dial de Luta contra as Hepa-
tites Virais anunciando que 
já fechou contrato para a 
compra, até o fim de 2016, 
de mais de 35 mil kits de 
tratamentos com os novos 
medicamentos para a hepa-
tite C. 

Desde que o tratamen-
to foi incorporado ao Siste-
ma Único de Saúde (SUS), 
em outubro do ano passado, 
23.599 foram comprados 
e mais de 22,8 mil pessoas 
atendidas.

Segundo o ministério, 
outros 6.925 tratamentos 
já foram aprovados e serão 
encaminhados aos pacien-
tes na próxima semana. 

O custo desses novos 
tratamento até o momen-
to é de R$ 1,028 bilhão. O 
ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, não revelou o valor do 
novo contrato, mas disse que 
a negociação foi bem-sucedi-
da.

“É um tratamento alta-
mente eficaz. Temos esto-
que suficiente para atender 
a demanda e estamos fa-
zendo o acompanhamento 
dos casos para que aquelas 
pessoas que se enquadram 
no protocolo possam iniciar 
ou continuar o tratamento”, 
afirmou.

O novo tratamento para 
hepatite C, com os medica-
mentos simeprevir, sofos-
buvir e daclastavir, tem taxa 
de cura de 95%, com efeitos 
colaterais mais leves. 

cou a importância das nar-
rativas a partir do ponto de 
vistas das mulheres negras e 
chamou todas a produzirem 
conteúdos para sites, blogs e 
páginas pessoais para cons-
trução de uma ampla rede 
de mídia. “Comecem produ-
zir conteúdo com os meios 
e maquinários que tiverem, 
criem sua história, sua nar-
rativa, façam novas platafor-
mas, e que a gente espalhe 
e registre nossa memória e 
nossa história.”

A jornalista e cofunda-
dora da Comissão dos Jorna-
listas pela Igualdade Racial 

(Cojira) do Rio de Janeiro, 
Angélica Basthi, fez uma ava-
liação do ensino do jorna-
lismo no Brasil, observando 
que as Faculdades de Comu-
nicação permanecem sem 
contar a história da imprensa 
negra no Brasil. “A imprensa 
negra continua sendo olhada 
como uma ação de segunda, 
e terceira categoria. Esse é 
um problema que precisa ser 
sanado”, disse. E completou 
“Como a mídia é dominada 
pelos brancos, precisamos 
pensar em estratégias para 
poder começar quebrar esse 
padrão que tanto nos assola.”

“A imprensa 
negra 
continua 
sendo olhada 
como uma 
ação de 
segunda, e 
terceira 
categoria”
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Alemanha vai reforçar segurança
para deter os imigrantes radicais

 A chanceler da Ale-
manha, Angela Merkel, 
prometeu uma série de 
medidas para reforçar a 
segurança, entre elas o 
desenvolvimento de um 
“sistema de alerta inicial” 
para deter imigrantes que 
sejam radicais, e o traba-
lho em conjunto com Afe-
ganistão e países do nor-
te africano para acelerar 
a deportação de pessoas 
que tiveram pedidos de 
asilo rejeitados. 

Angela Merkel ressal-
tou, porém, que a política 
de asilo do país será man-
tida, apesar da pressão de 
muitos no país para que 
ela seja endurecida.

“Nós podemos fazer 
isso”, afirmou Merkel nes-
sa quinta-feira, ao repe-
tir sua declaração do fim 
de agosto sobre a crise 
dos refugiados. “Eu estou 

convencida hoje, como 
estava então, de que nós 
podemos fazer isso”, disse 
Merkel em Berlim, duran-
te entrevista coletiva após 
interromper suas férias. 

Ela qualificou os ata-
ques terroristas recen-
tes na Alemanha e em 
outros locais do mundo 
como “chocantes, tristes 
e também deprimentes”. 
A chanceler acrescentou, 
porém, que a Alemanha 
continuará a conceder 
proteção às pessoas que 
precisam.

 Autoridades da Ba-
viera, no sul do país, co-
braram o governo de 
Merkel por mais firmeza 
para tratar dos pedidos 
de asilo, como maneira de 
enfrentar o risco do extre-
mismo.

O ministro do Interior 
da Baviera, Joachim Herr-
mann, anunciou medidas 
de reforço na segurança 
da região e pediu que o 
governo seja mais rígi-
do no monitoramento de 
abrigos e nos controles 
fronteiriços. 
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Angela Merkel anunciou 
sistema de alerta que
será implantado no país

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Cracóvia (AE) - O papa Fran-
cisco perdeu a passada e caiu no 
chão, quando se dirigia para ce-
lebrar uma missa em um altar a 
céu aberto, durante sua viagem 
à Polônia. O incidente ocorreu 
durante o evento no Mosteiro de 
Jasna Góra.

Em um momento dramático, 
Francisco, de 79 anos, não notou 
um degrau e caiu no chão diante 
do altar. Padres que estavam pró-
ximos apressaram-se para ajudá-
-lo. A missa prosseguiu como pla-
nejado e o pontífice realizou um 

longo sermão diante de dezenas 
de milhares de fiéis reunidos no 
monastério, localizado na cidade 
de Czestochowa, no sul polonês.

O papa argentino lembrou das 
pessoas “comuns, porém notáveis” 
da Polônia que se mantiveram ca-
tólicas ao longo do regime comu-
nista no país. A missa celebrou o 
1.050º aniversário da aceitação do 
Catolicismo Romano na Polônia. 
Ele lembrou do papa João Paulo II, 
polonês canonizado pela Igreja.

Francisco pediu que os polo-
neses mantenham-se unidos, num 
momento em que há divergências 
sobre temas como a imigração. 

Desde o ano passado, a Polônia 
tem um governo de direita, que 
enfrenta ressalvas internacionais 
por erodir ganhos democráticos 
passados, e muitos críticos dizem 
que houve um aumento do senti-
mento xenofóbico no país.

O papa já se reuniu durante 
sua viagem com o presidente po-
lonês, Andrzej Duda, cujo gover-
no populista na prática fechou as 
portas para os que buscam asilos e 
para os imigrantes do Oriente Mé-
dio e da África que buscam uma 
vida melhor em países europeus. 
O presidente também esteve pre-
sente na missa no monastério.

Papa sofre queda, mas celebra  
missa durante viagem à Polônia

INCIDENTE SEM GRAVIDADE

Da Agência Estado

Paris (AE) - Autoridades 
da França identificaram on-
tem o segundo homem que 
atacou uma igreja na Nor-
mandia durante uma missa. 
O homem foi identificado 
como Abdel-Malik Nabil Pe-
titjean, de 19 anos, do leste 
francês, que foi visto no mês 
passado na Turquia quando 
supostamente seguia para a 
Síria, mas em vez disso vol-
tou para a França.

A identificação foi feita 
após testes de DNA no cor-
po do suspeito. Uma autori-
dade do setor de segurança 
confirmou que o homem era 
o mesmo que havia sido re-
gistrado em uma foto distri-
buída pela polícia francesa 
em 22 de junho, com o alerta 

de que poderia estar plane-
jando um ataque.

Quatro dias depois, 
Petitjean e outros francês 
de 19 anos, Adel Kermi-
che, invadiram a igreja de 
Saint-Etienne-du-Rouvray 
durante a missa e fizeram 
cinco reféns: o padre, duas 
freiras e um casal de idosos. 
O padre teve a garganta cor-
tada e um homem ficou gra-
vemente ferido. Outra freira 
presente na missa fugiu e avi-
sou as autoridades. A dupla 
apontada como responsável 
pelo ataque foi morta pela po-
lícia quando deixava a igreja.

 O Estado Islâmico rei-
vindicou a responsabilidade 
pelo ataque. Petitjean nasceu 
no leste da França, em Saint-
-Die-des-Vosges, mas recen-
temente vivia na cidade alpi-

na de Aix-les-Bains, onde vive 
sua mãe, informou o escritó-
rio da Promotoria. Kermiche 
era de Saint-Etienne-du-Rou-
vray, onde o ataque ocorreu, 
no noroeste francês.

 Um jovem que teria 16 
anos foi detido após o ataque 
à igreja e ainda era mantido 
em poder das autoridades 
para interrogatórios, disse a 
Promotoria.

 Um agente de segu-
rança disse que a Turquia 
identificou Petitjean em um 
aeroporto turco seguindo 
para a Síria em 10 de ju-
nho e que em 29 de junho o 
nome dele foi enviado para 
autoridades francesas e foi 
logo colocado em uma lista 
especial. “Mas ele não foi 
para a Síria”, disse a auto-
ridade, que pediu anonima-

to. O suspeito voltou para a 
França em 11 de junho. Nos 
últimos meses, o Estado Is-
lâmico tem encorajado oci-
dentais que desejam se unir 
aos extremistas que perma-
neçam em seus países para 
realizar ataques.

França identifica segundo autor 
de ataque terrrorista em igreja

TESTES DE DNA

O homem 
identificado 
é Abdel-Malik 
Nabil Petitjean, 
do leste francês, 
que foi visto no 
mês passado 
na Turquia

Milhares de fiéis participaram da celebração do papa Francisco, que lembrou de João Paulo II, canonizado pela Igreja Católica

FOTO: Gregorio Borgia/Associated Press/Estadão Conteúdo

Da Agência Estado

Ancara (AE) - O pri-
meiro-ministro da Turquia, 
Binali Yildirim, comandou 
ontem uma reunião com 
graduadas lideranças mili-
tares, que deve levar a im-
portantes mudanças nas 
Forças Armadas do país, 
após uma fracassada ten-
tativa de golpe. O Conselho 
Supremo Militar, que reúne 
os líderes militares, se reu-
niu um dia após a Turquia 
dispensar quase 1.700 mi-
litares - entre eles 149 ge-
nerais e almirantes -, sus-
peitos de envolvimento na 
tentativa do golpe de 15 de 
julho. Uma graduada auto-
ridade turca descreveu os 
afastamentos como “baixas 
desonrosas”.

O Conselho Supremo 
Militar, que decide sobre 
promoções e aposentado-
rias, anunciou mais baixas 
nessa quinta-feira. Dois 
generais anunciaram suas 
baixas enquanto ocorria a 
reunião. A Turquia decre-
tou estado de emergência, 
após a tentativa de golpe 
que levou a 290 mortes, 
e começou uma operação 
para afastar as pessoas sus-
peitas de laços com o clé-
rigo muçulmano Fethullah 
Gulen, que vive nos Estados 
Unidos. Quase 16 mil pes-
soas foram detidas por su-
postos vínculos com o golpe 

e cerca de metade delas foi 
presa formalmente para jul-
gamento posterior

 Dezenas de milhares 
de funcionários públicos 
também foram demitidos 
por supostos laços com Gu-
len, enquanto escolas, dor-
mitórios e hospitais asso-
ciados com seu movimento 
foram fechados. O ministro 
das Relações Exteriores 
turco, Mevlut Cavusoglu, 
anunciou nessa quinta-feira 
que 88 funcionários de sua 
pasta também foram afasta-
dos, entre eles dois embai-
xadores.

 Autoridades emitiram 
ordens de detenção para 
89 jornalistas. Dezenas de 
organizações da imprensa - 
em sua maioria ligadas a Gu-
len - foram fechadas no fim 
da quarta-feira. Entre elas 
há 16 emissoras de televi-
são, 23 de rádio, 15 revistas, 
29 editoras e 45 jornais.

 Gulen vive nos EUA e 
comanda uma rede global 
de escolas e fundações. Ele 
nega que tivesse conheci-
mento da tentativa de gol-
pe. A Turquia considera o 
movimento de Gulen como 
uma organização terroris-
ta e deseja a extradição do 
religioso. Os EUA disseram 
que a Turquia precisa apre-
sentar evidências da supos-
ta ação golpista de Gulen 
para que ocorra um proces-
so de extradição.

Turquia fará mudança 
nas Forças Armadas

ApóS TENTATIVA DE GOlpE
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Abertura de empresa 
ficou mais rápida e menos 
burocrática na Paraíba

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br
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Descargas atmosféricas ainda causam mortes dentro de casa
Incidência de raios

Ascom do MCTIC

e Cristõvão Colombo colocou os pés no 
chão da ilha batizada de San Salva-
dor (Bahamas) em 12 de outubro de 
1492; se  Pedro Álvares Cabral, em 22 

de abril de 1500, avistou o Monte Pascoal, a 
cerca de 60 quilômetros do local onde cresce-
ria a cidade de Porto Seguro, para quatro dias 
depois ser celebrada a primeira missa na nova 
Terra de Santa Cruz; se depois de acharem o 
pau-brasil, em 1511, foi que passamos a ter o 
nome de Brasil; se entre as duas descobertas, 
os portugueses e espanhóis assinaram o Tra-
tado de Tordesilhas com o objetivo de evitar a 
guerra pela posse de terras...

Se com esses “ses” e outros consequen-
tes, ficamos falando francês (não esqueça-
mos o Canadá), inglês, espanhol e português, 
e praticamente tornamos quase extintas as 
línguas indígenas originais, promovendo ex-
termínios - holocaustos, mesmo - em nome 
da fé cristã, com a imoral cumplicidade entre 
Estado e Igreja, nunca entendi porque 12 de 
outubro não traz a resposta exata: Cristóvão 
Colombo descobriu a América ou as Améri-
cas? Admite-se oficialmente como a América. 
Mas, porque somos chamados de América do 
Norte, América Central e América do Sul?

Cristóvão Colombo ainda lutou para 
que a nova terra recebesse o nome de 
Columbia. Américo Vespúcio, no entanto, 

Nomes adequados para as três Américas
tinha bem mais prestígio junto aos reis de 
Espanha e ganhou a honra. Ficou difícil, a 
princípio, definir o território continental. 
Não devemos esquecer, inclusive, a invasão 
dos EUA. Originalmente, todo o território 
do Texas era mexicano.
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O sonho de uma homogênea e gigan-
tesca América Católica - como queriam o 
Vaticano, os reis de Espanha e Portugal 

- caiu quando o navio Mayflower, saído da 
Inglaterra, chegou a Cape Cod (no atual Es-
tado de Massachusetts) em 1620. O Mayflo-
wer transportou puritanos separatistas, 
em busca de liberdade religiosa, longe do 
poder da Igreja Anglicana. Hoje, os EUA têm 
predominância evangélica.

Enfim, não vejo sentido em três conti-
nentes com nomes iniciados por América. 
Que fosse um só continente ou que os três 
tivessem nomes adequados a outras situa-
ções geopolíticas.

Poucas diferenças e sutis encontros
Nada aumentou, nada diminuiu. O peso 

da Terra é o mesmo. Quando o World Trade 
Center desabou no atentado de 11 de Setem-
bro, o peso continuou o mesmo. Assim como 
na geleira de mais de 400 quilômetros que 
partiu-se no Polo Norte. 

Gelo, fogo: tanto faz. Basta ler Einstein 
com olhos livres, compreender a teoria da re-
latividade e fazer uma revolução interior para 
que dois corpos possam ocupar o mesmo 
lugar no espaço. De sobremesa, os livros de 
Fritjof Capra.

Bem que estou vendo agora Reykjavik, 
sem precisar lá estar nem ver a tela do PC. 
Posso andar em Reykjavik estando sentado à 

beira do caminho que leva a Zabelê.
Bem que estou vendo a mim próprio, 

deitado na cama, enquanto meu corpo astral 
decide desdobrar-se e atravessar uma árvore 
na Praça da Independência. É incrível atraves-
sar uma árvore sem precisar fumar maconha. 
Sem usar nada. A não ser a larga mente que 
sempre será eterna e interligada a todas as 
mentes. Somos um.
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Bem que estou vendo as poucas dife-
renças entre tristeza e felicidade, os sutis 
encontros entre o amor e a dor.

S
Ernest 

Hemingway 
(foto) foi 
morar em 
Cuba numa 
tentativa de 
reconstruir 
sua vida priva-
da, destruída, 
pouco a pouco, 
desde que ga-
nhou o prêmio 
Pulitzer, em 1953, e um 
ano depois o Nobel.

Desde então, o 
lado sensacionalista da 
imprensa não largou 
Hemingway, ao ponto 
em que duas vezes se 
chegou a noticiar que o 
escritor havia morrido, 
na Época em que foi ca-
çar na África Ocidental.

O genial escritor 
não conseguiu sua 
reconstrução pes-
soal, chegando a ser 
submetido, em 1961, a 
tratamento com  cho-
ques elétricos, até se 
matar numa manhã de 
domingo.
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Diego Maradona, 
diferente de Hemingway, 

sempre teve mais do que 
um convidado na mesa 
e escolheu um ofício 
não solitário, para dar à 
Argentina um título de 
campeã do mundo e ficar 
na galeria do futebol 
como um de seus gênios 
(acima dele, somente 
Pelé).

Num ponto Mara-
dona, sem assim dese-
jar, repetiu Hemingway: 
a fama, a superexpo-
sição pública, a mídia 
(hoje ainda mais ávida 
por imagens que nos 
anos 60), não o deixou 
pagar qualquer preço 
para ser o homem Die-
go e não apenas o mito. 
Em Maradona, o ho-
mem não conseguiu se 
harmonizar com o mito 
nem o mito conseguiu 
salvar o homem.

O escritor e o jogador

Trinta pessoas morrem 
por ano em consequência das 
descargas atmosféricas den-
tro de casa. Segundo o Grupo 
de Eletricidade Atmosféri-
ca do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (ELAT/
Inpe), ligado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, o setor agro-
pecuário registra o maior nú-
mero de vítimas de raios: 25% 
dos casos. Isso ocorre porque 
as atividades são realizadas a 
céu aberto. Mas os acidentes 
dentro de casa vêm logo em 
seguida, causando 19% das 
mortes por descargas atmos-
féricas no País. A adoção do 
fio terra nas residências pode 
mudar essa realidade.

O sistema de aterramento 
consiste em uma viga cravada 
na terra que é conectada a um 
fio. Ele diminui a variação de 
tensão de uma rede elétrica, 
elimina as fugas de energia 
e protege as pessoas de um 
eventual choque elétrico. Este 
sistema é obrigatório há dez 
anos, como determina a Lei 
11.337. Quando bem feito, o 
aterramento também protege 
das descargas atmosféricas.

“Uma descarga atmos-
férica, quando ocorre, por 
exemplo, em um prédio, gera 
um aumento da eletricidade 
em toda a fiação do prédio. 
Isso acaba provocando a quei-
ma de equipamentos ligados à 
rede elétrica, assim como uma 
fatalidade, se a pessoa estiver 
encostada em um equipamen-
to ou muito próxima a uma to-
mada. O fio terra faz com que 
a maior parte das  correntes 
induzidas pelo raio se dirija à 
terra”, explicou o coordenador 
do Elat, Osmar Pinto Jr.

Embora esteja em vigor 
há dez anos, a lei que obriga o 
aterramento nas edificações 
do País ainda não foi regula-
mentada, o que dificulta a fis-
calização. Mas os especialistas 
chamam a atenção para a im-
portância da instalação do fio 
terra uma vez que as conse-
quências de uma descarga elé-
trica podem ser muito sérias.

O secretário de Estado do Tu-
rismo e Desenvolvimento Econômi-
co, Lindolfo Pires, acompanhado da 
gestora do Programa de Artesanato 
da Paraíba (PAP), Lu Maia, realizou, 
nessa quarta-feira (27), uma visita 
aos estandes da 23ª Multifeira Brasil 
Mostra Brasil (BMB), que acontece 
até o próximo domingo (31), no Cen-
tro de Convenções de João Pessoa, 
localizada no Polo Turístico Cabo 
Branco.

Na oportunidade, o secretário 
visitou todos os espaços do Governo 
da Paraíba e destacou as peças ar-
tesanais. “Ficamos muito satisfeitos 
em identificar as potencialidades dos 
grandes e pequenos empreende-
dores da Paraíba. Eles são criativos 
e seus produtos têm uma enorme 
aceitação do público dos mais diver-
sos segmentos da sociedade. O PAP 

é um programa que merece ser am-
pliado, pois este é um caminho para 
inserir mais gente ao mercado de 
trabalho e ampliar o turismo de ne-
gócios”, observou o secretário.

A coordenação do PAP apresen-
tou o balanço do saldo de vendas re-
alizado até a última terça-feira (26) 
que totalizou R$ 12 mil na comercia-
lização de 781 peças. “A Brasil Mos-
tra Brasil é uma vitrine para 55 ar-
tesãos que se fazem presente, além 
dos 600 envolvidos em associações e 
cooperativas dos municípios circunvi-
zinhos. Desta vez, priorizamos aque-
les que não puderem estar no Salão 
de Artesanato em Campina Grande. 
Além disso, já pedimos que os arte-
sãos fiquem atentos para mais uma 
seleção por meio de edital para a 
feira ‘Brasil Original’, em São Paulo”, 
adiantou a gestora do PAP, Lu Maia.

Entre as peças em cerâmica, me-
tal, habilidades manuais, escamas 
de peixe, couro e madeira, estão as 
bonecas da artesã Fátima Cirilo, resi-
dente no bairro do Geisel, na capital. 
“Estou no programa desde o início e 
nunca deixei de participar da multi-
feira, pois é aqui que faço grandes 
vendas, estreito os laços com clien-
tes e sou muito procurada para en-
comendas, o que me faz trabalhar o 
ano inteiro produzindo”, comemo-
rou.

A administradora Viviane Dan-
tas resolveu visitar a BMB ao lado 
da mãe, sobrinhas e filhas e ficaram 
encantadas com o que viram. “Sem-
pre visitei no Espaço Cultural, mas no 
Centro de Convenções é bem mais 
amplo, confortável, temos mais op-
ções de escolha dos produtos. Eu re-
comendo”, disse.

Artesãos paraibanos comemoram 
vendas em estandes na multifeira 

BRASIL MOSTRA BRASIL

No País, 44,3% 
dos domicílios 
possuem um 
cão e um gato
Agência Estado

Pesquisa feita pela Facul-
dade de Medicina Veterinária 
da Universidade de São Paulo 
(USP) e encomendada pela fa-
bricante de alimentos para ani-
mais Mars Brasil traçou o perfil 
de comportamento dos donos 
de pets e apontou as principais 
diferenças entre proprietá-
rios de cães e gatos. No Brasil, 
44,3% dos 65 milhões de do-
micílios possuem pelo menos 
um cachorro e 17,7% ao me-
nos um gato, de acordo com 
dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Atualmente, há no total 52,2 
milhões de cães e 22,1 milhões 
de gatos no País. Confira a se-
guir as principais característi-
cas dos donos de pets. 

Cães - Proprietários 
de cães são, em sua maioria 
(51%), casados; Donos de cães 
têm, em média, 41 anos, e 93% 
moram com mais de uma pes-
soa; 82% dos proprietários de 
cachorros são de classe AB (na 
classe A, são 24%); 59% mo-
ram em casas; 24% adotaram 
seus cães, sendo 59% deles 
sem raça definida; 44% veem 
seus cachorros como filhos - a 
maioria dos que têm essa opi-
nião é mulher solteira de até 40 
anos; 64% dos entrevistados 
deixam os cães dormirem den-
tro de casa. 

Gatos - 61% dos donos de 
gatos são mulheres;  48% acre-
ditam que os felinos entendam 
o humor dos donos;  45% veem 
seus gatos como filhos - a maio-
ria dos que têm essa opinião é 
mulher solteira de até 40 anos; 
Proprietários de gatos levam 
menos os pets ao médico vete-
rinário - média de 2,3 vezes por 
ano, contra 2,8 no caso dos do-
nos de cachorros ; Os donos de 
gatos têm em média 40 anos, e 
62% moram em casas. 

Comercialização de peças artesanais chegou a R$ 12 mil em apenas 4 dias, segundo informa o Programa de Artesanato da Paraíba

FOTO: Secom-PB
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Ligações a residência cresceu 11,78% 
ofERtA dE Gás nAtuRAL  

Expansão ocorreu no 
primeiro semestre e 
chegou a 1.148 moradias
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Anvisa proíbe a
venda de produtos

Evento reúne 3 mil 
profissionais em JP 

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) proibiu a 
comercialização e a distribuição de 
quatro lotes de extrato de tomate 
das marcas Amorita, Predilecta, Aro e 
Elefante, além de um lote de molho de 
tomate tradicional da marca Pomaro-
la. A punição às cinco marcas se deu 
com base em laudos que detectaram 
matéria estranha indicativa de risco à 
saúde humana - pelo de roedor - aci-
ma do limite máximo de tolerância 
pela legislação vigente. As empresas 
terão de recolher os estoques dos 
produtos existentes no mercado. 

Cerca de 3 mil profissio-
nais do setor da beleza parti-
cipam neste domingo (31) e 
segunda-feira (1o) do 10o En-
contro Paraibano da Beleza, no 
Centro de Convenções, em  João 
Pessoa. O evento vai capacitar 
os empreendedores do segmen-
to e mostrar as tendências de 
mercado, através de workshops, 
oficinas técnicas e palestras, 
além de exposição com 90 es-
tandes de distribuidores de pro-
dutos e serviços de todo o País. 
A estimativa dos organizadores 
é que sejam realizados 1,8 mil  
atendimentos.

Cade investiga 
prefeituras de PE

A Superintendência-Geral 
do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) ins-
taurou processo administrativo 
para apurar suposto cartel em 
licitações conduzidas pelas pre-
feituras municipais de Recife, 
Olinda, Tamandaré, Macaparana, 
Bonito, Floresta e Tacaratu, to-
das no Estado de Pernambuco, 
para aquisição de material es-
colar e de escritório. A decisão 
está publicada em despacho no 
Diário Oficial da União (DOU).

Justiça abre ação 
contra ex de Brunet 

A Justiça de São Paulo abriu 
ação criminal contra o empresário 
Lírio Parisotto, de 62 anos, acusado 
de agredir sua ex-mulher, a atriz e 
modelo Luiza Brunet, de 54. Com a 
decisão, o executivo vai responder 
pelos crimes de lesão corporal gra-
ve por ter supostamente quebrado 
um dedo dela em dezembro de 
2015, no Brasil, e lesão corporal 
leve, por ter quebrado quatro cos-
telas da ex-modelo durante uma 
viagem do casal aos EUA, em maio 
deste ano.  A denúncia do promo-
tor Carlos Bruno Gaya da Costa, do 
Grupo de Atuação Especial de En-
frentamento à Violência Doméstica 
(Gevid) foi feita a partir da denún-
cia da própria atriz, e investigações 
da Promotoria, que também ouviu a 
versão do executivo.

Mãe de nardoni 
posta foto do filho

Mãe de Isabella Nardoni, 
menina de 5 anos assassina-
da pelo pai e pela madrasta em 
2008, a administradora Ana 
Carolina Oliveira, de 32 anos, 
publicou nas redes sociais a foto 
do seu filho Miguel, que nasceu 
neste ano. O menino é fruto do 
casamento de Ana Carolina com 
o também administrador Vinicius 
Francomano, de 29 anos. A ima-
gem foi divulgada na terça-feira, 
26, no Facebook, e recebeu 591 
curtidas, 21 comentários e 12 
compartilhamentos.

O fornecimento de gás 
natural registrou um cres-
cimento de 11,78% no seg-
mento residencial no pri-
meiro semestre desse ano 
em João Pessoa e Campina 
Grande. Segundo dados da 
Companhia Paraibana de 
Gás (PBGás), de janeiro a ju-
nho de 2016, foram ligadas 
1.148 unidades residenciais, 
enquanto no mesmo perío-
do de 2015 foram 1.027.  

Com esse ritmo de 
crescimento, a PBGás chega 
à marca de 11.140 unidades 
e 296 edifícios ligados ao 
gás natural. Os empreendi-
mentos utilizam o produto 
para funcionamento de fo-
gões, fornos, aquecedores 
e ar-condicionado, aqueci-
mento da água do chuveiro 
e até de piscinas, como é o 
caso do edifício Tour Mont 
Blanc, no Altiplano, que 
proporciona uma água mor-
na em qualquer horário do 
dia ou estação. Para o presi-
dente da PBGás, George Mo-
rais, além do crescimento da 
rede de distribuição em João 
Pessoa e Campina Grande, 
as vantagens do gás natural 
como a praticidade, segu-
rança e economia são deci-
sivas na conquista de novos 
clientes, tanto no segmento 

residencial quanto comer-
cial. “Com a comodidade do 
gás natural, o consumidor 
não precisa mais se preo-
cupar quando o gás vai aca-
bar porque o fornecimento 
é contínuo, além de ser um 
combustível mais seguro e 
com um preço muito compe-
titivo em relação aos outros 
concorrentes”, destacou. O 
gerente de mercado residen-
cial e comercial da PBGás, 
Renato Vilarim, acredita que 
o ritmo de ligações conti-
nuará crescendo no segun-
do semestre pelas diversas 
aplicações que proporciona 
e pelas vantagens frente a 
outros energéticos. “A acei-
tação do gás tem sido muito 
boa, não apenas de edifícios, 
mas estabelecimentos co-
merciais, shoppings e aca-
demias. Nossa perspectiva 
é continuarmos crescendo e 
facilitando a vida dos nossos 
clientes”. 

 A rede de distribuição 
do gás natural contempla os 
bairros de Tambaú, Manaí-
ra, Cabo Branco, Altiplano, 
Miramar, parte da Torre, 
Jardim Oceania, e Distrito 
Industrial. A rede está sendo 
ampliada nos bairros de Jar-
dim Oceania e também Mi-
ramar e Manaíra, onde estão 
sendo inaugurados novos 
edifícios. Em Campina, a 
rede contempla o bairro do 
Catolé e, em breve, chegará 
ao Mirante.

Pesquisador do folclore e profundo 
conhecedor da cozinha de raiz do Nor-
deste brasileiro, que traz em cada prato 
uma pitada de história, o chef João Bar-
reto vai representar a Paraíba em uma 
turnê gastronômica nas cidades de Cal-
das Novas (GO) e Tiradentes (MG).

 Nos dias 26 e 27, ele estará em 
Tiradentes (MG) participando da 19ª 
edição do Festival Cultura e Gastro-
nomia de Tiradentes. Em novembro, 
João Barreto segue para Caldas No-
vas (GO) onde participará do Festival 
Gastronômico de Goiás. O paraibano, 
que participará pela segunda vez do 
worksop do Safari Gastronômico do 
Pantanal, que será realizado no Hotel 
Fazenda Barra Mansa, dará a sua con-
tribuição levando a magia e todo o ri-
tual do leite ferrado, um antigo remé-
dio caseiro que se fazia na roça sendo 
usado no combate a diversas doenças. 

Com o tema “Sangue Branco – 
uma fonte inesgotável da vida”, ele 
explica a importância do leite ferrado 
e revela que essa é uma receita da me-
dicina alternativa desenvolvida pelos 

nossos ancestrais. “Essa é uma antiga 
receita muito usada para curar doen-
ça respiratória e como vermífuga. Na 
verdade, ele é um leite preparado 
com o mastruz fervido no calor das 
pedras no tacho de ferro. Por isso foi 
dado esse tema já que as pedras têm 
o poder do ferro, o mastruz um anti-
biótico natural e o leite que é a fonte 
inesgotável da vida”, destacou.

Durante o evento, o chef também 
ministrará aula de vivência, apresen-
tando a tradicional buchada e o pica-
do de bode, destaques na gastrono-
mia Nordestina e paraibana. 

Criador da Casa de Cumpade, es-
paço dedicado ao resgate cultural e 
tradições nordestinas e do restaurante 
rural, em Galante, distrito de Campina 
Grande-PB, João Barreto está sempre 
procurando novos saberes e sabores.

Com essa intenção foi criado na Casa 
de Cumpade, em sociedade com a em-
presa Mais Brasil Turismo, o Degustan-
do o Brasil, evento gastronômico único 
na Paraíba, cuja intenção é degustar os 
melhores pratos que traduzem a culiná-
ria, aliado a decoração, música, artistas, 
aromas e sabores, proporcionando uma 
viagem pelos estados brasileiros.

Chef representará a Paraíba 
nos estados de Goiás e MG

GAstRonoMIA

foto: Reprodução internet

Pesquisador do folclore, João Barreto levará a magia e o ritual do leite ferrado aos eventos

O Roadshow Recife En-
cantos Mil, realizado na úl-
tima quarta-feira em João 
Pessoa, agitou os partici-
pantes na Churrascaria Sal 
& Brasa, no bairro do Bessa. 
O evento, que visa promo-
ver os atrativos da capital 
pernambucana em nove 
cidades vizinhas, é uma 
realização da Secretaria 
de Turismo do Recife e foi 
realizado na capital com o 
apoio dos organizadores do 
Festival de Turismo de João 
Pessoa (Festival JPA), con-
tando com a participação do 
trade recifense e agentes de 
viagens local.

O evento foi iniciado 
com uma animada apresen-
tação interativa e descon-
traído do Recife, mostran-
do suas belezas, serviços e 
atrativos pela bailarina Josy 
Caxiado e pelo ator Adriano 
Cabral, finalizando com uma 
rodada de negócios, entre 
hoteleiros recifenses e o tra-
de de cada destino. Além da 
série de atrações culturais 
e exibição de vídeos, os or-
ganizadores também distri-
buíram com os participantes 
material institucional.   

 O realizador do Festi-
val JPA, Claudio Júnior, dis-
se que o festival deu a sua 

contribuição, convidando 
as principais operadoras 
de João Pessoa, Campina 
Grande e Natal (RN) para 
participarem do roadshow. 
Na ocasião ele destacou a 
importância do evento in-
formando que o Roadshow 
Recife foi uma excelente 
oportunidade para intera-
ção entre o trade das cida-
des vizinhas.

“Na baixa estação é mui-
to importante o turismo re-
gional porque são os as cida-
des vizinhas que fortalecem o 
mercado. O Roadshow Recife 
foi uma excelente oportuni-
dade para os profissionais do 

turismo da Paraíba conhece-
rem os diferenciais da gastro-
nomia, cultura, lazer, negócios 
e compras e entretenimento 
da capital pernambucana”, 
comentou. O Roadshow Re-
cife Encantos Mil percorreu 
esta semana a seus três últi-
mos destinos.

Na última terça-feira 
o evento desembarcou na 
Paraíba, contemplando pri-
meiro Campina Grande e na 
última quarta-feira a capital 
João Pessoa. Ontem, seguiu 
visita à cidade de Natal, capi-
tal do Rio Grande do Norte, 
encerrando a programação 
que teve início no dia 30 em 

Petrolina, única cidade de 
Pernambuco contemplada, e 
passou por Maceió, Aracaju, 
Salvador, São Luís, Fortaleza 
e Paraíba, sempre com bons 
públicos e resultados.  

Além dos representan-
tes da Secretaria de Turismo 
e Lazer, da Empresa de Tu-
rismo de Pernambuco (Em-
petur), da Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis 
de Pernambuco (ABIH-PE) 
e do Convention & Visitors 
Bureau, a comitiva recifense 
foi composta por represen-
tantes de 17 hotéis.  (Tere-
sa Duarte - teresaduarte2@
hotmail.com )

Roadshow mostra potencial a trade e a operadoras
nEGÓCIos do tuRIsMo

O estudo Alimentação 
Saudável – Tendências 2015, 
realizado pela Mintel, forne-
cedora global de pesquisa de 
mercado, revelou que 73% 
dos homens costumam com-
prar produtos com benefício 
funcional, em comparação 
com 68% das mulheres. Para 
a realização do estudo, foram 
entrevistadas cerca de 1.500 
pessoas, com mais de 16 anos, 
de todas as regiões do Brasil.

 Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), os homens 
vivem, em média, sete anos 
a menos do que as mulheres. 
Além disso, dados do Ministé-
rio da Saúde mostram que os 
rapazes são mais vulneráveis 
às doenças cardiovasculares. 
Para David Oliveira, diretor de 

marketing da Superbom, uma 
das maiores empresas ali-
mentícias do País com ampla 
linha de produtos saudáveis 
e veganos, e mais de 90 anos 
de atuação no mercado bra-
sileiro, esse comportamento 
consciente dos homens pode 
ser considerado uma evolução 
e tanto.

 “A imensa disponibili-
dade de informações sobre o 
tema e a grande oferta de pro-
dutos saudáveis estão trans-
formado o comportamento 
masculino. Mudanças de há-
bitos são difíceis e, às vezes, 
demora bem mais do que uma 
geração para ocorrerem, po-
rém, elas acontecem quando o 
ser humano toma consciência 
da sua necessidade real”, rela-
ta o diretor.

Homens se preocupam 
mais com alimentação

funCIonAL E sAudáVEL
Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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Ação fica mais rápida e menos burocrática na Paraíba

Abertura de empresas
PIS/Pasep tem novo 
prazo para saque 

Aluguel: IGP-M fecha 
julho em 11,63%

Custo de energia para 
indústria sobe 59,3% 

País volta a exportar 
carne para os EUA

Bolsa fecha em 
baixa de 0,33% 

Os trabalhadores que não 
conseguiram sacar o abono sala-
rial do PIS/Pasep ano-base 2014 
terão novo prazo para retirar o 
benefício. O período de saque 
começou ontem (28) e termina 
no dia 31 de agosto, segundo o 
Ministério do Trabalho.PIS/Pasep é 
a sigla do Programa de Integração 
Social e do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep), que são contribuições so-
ciais devida pelas empresas.

O Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M) atingiu 11,63% 
no acumulado dos últimos 12 me-
ses até julho, resultado que teve 
o impacto da desaceleração na 
passagem de junho (1,69%) para 
julho (0,18%). De janeiro a julho, 
a taxa subiu 6,09%. Apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (Ibre/
FGV), o IGP-M serve de parâmetro 
para o reajuste do aluguel, entre 
outros tipos de correções.

Pesquisa sobre o custo da 
energia elétrica para a pequena e 
média indústria no Brasil, divulgada 
hoje (27) pela Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan), revela aumento real de 
59,3% no custo com energia para 
a indústria brasileira nos últimos 
três anos. O Rio de Janeiro é o Esta-
do com o custo médio mais alto do 
País. Ele alcança R$ 628,53 por me-
gawatt-hora (MWh) com tributos, 
“que é o valor final que a indústria 
chega a pagar com  Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços (ICMS), Programa 
de Integração Social (PIS) e Con-
tribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins)”, disse a 
analista de Estudos de Infraestru-
tura do Sistema Firjan, Ana Thereza 
Carvalho Costa.

Os Estados Unidos passa-
ram a ser, desde ontem (28), os 
mais novos compradores da carne 
bovina brasileira in natura (carne 
fresca e congelada). Um acordo 
entre os dois países vai selar a 
relação comercial e definir os de-
talhes de como essas vendas irão 
funcionar. A assinatura de proto-
colos sanitários e fitossanitários, 
que ocorre hoje em Washington 
(EUA), encerra uma negociação 
que teve início em 1999. A ex-
pectativa é de que essa abertura 
comercial incremente as expor-
tações brasileiras em US$ 900 
milhões.

Depois de ter caído até 1,51% 
pela manhã, no auge da correção de 
preços, o Índice Bovespa terminou 
ontem em baixa de 0,33%, aos 
56.667,11 pontos. O volume de negó-
cios totalizou R$ 7,13 bilhões, acima 
da média de julho, de R$ 6,69 bilhões. 
Com o resultado, o Ibovespa acumula 
alta de 9,98% no mês e de 30,72% 
no acumulado de 2016. As ações do 
Bradesco foram protagonistas do pre-
gão, exercendo forte influência sobre 
papéis de outros bancos e sobre o 
resultado final do Ibovespa.

FOTO: Reprodução/Intrenet

Os procedimentos de 
abertura e de baixa das empre-
sas ficaram mais ágeis e me-
nos burocráticos na Paraíba. A 
Rede Nacional para a Simpli-
ficação do Registro e da Lega-
lização de Empresas e Negó-
cios, disponível no Integrador 
Estadual (Redesim-PB), já 
conta, agora, com todas as na-
turezas jurídicas exigidas pela 
Junta Comercial do Estado da 
Paraíba também na internet. 
A Secretaria de Estado da Re-
ceita incluiu as últimas cinco 
naturezas que restavam no 
portal www.redesim.pb.gov.br 
somando um total de 13 natu-
rezas jurídicas.

As cinco novas naturezas 
incluídas na Redesim-PB são: 
‘Empresa Pública’, ‘Sociedade 
Empresária em Nome Coleti-
vo’, ‘Sociedade Empresária em 
Comandita Simples’, ‘Socie-
dade Empresária em Coman-
dita por Ações’ e ‘Consórcio 
de Sociedades’. Com a última 
remessa de inclusão, o univer-
so para abertura e de baixa no 
novo integrador da Redesim-
-PB das 106 mil das empresas 
ativas do Estado foram aten-
didos. Para o contribuinte, as 
solicitações tanto de abertura 
como a de baixa de inscrição 
estadual, via internet, para 
os contribuintes paraibanos 
continuam não apenas segu-
ra, mas ganharam agilidade e 
transparência, pois o contri-
buinte poderá, agora, acompa-
nhar o protocolo.

“Falta apenas, agora, o 
serviço de alterações cadas-
trais na Redesim-PB que deve-
rá ser antecipado e concluído 
já neste segundo semestre”, 
revelou o auditor fiscal Hugo 
Espíndola, integrante da equi-
pe Núcleo de Manutenção Ca-
dastral da Receita Estadual. 

Dados cadastrais
Além de reduzir o custo 

e o tempo de abertura ou de 
baixa de empresas, a formali-
zação de pedidos via Redesim 
vai permitir a sincronização 
de dados cadastrais da Recei-
ta Federal do Brasil com os 
dos demais órgãos estaduais e 
municipais que participam do 
processo de abertura e baixa 
de empresas, em um ambiente 
integrado, interativo e de fácil 
acesso, facilitando o processo 
de legalização de empresas no 
Estado, com segurança e agi-
lidade para o empreendedor, 
que, agora, poderá acompa-
nhar o seu processo em um 
único Portal, utilizando o mes-
mo protocolo.  

Contudo, a Receita Esta-
dual alerta para o pagamento 
da taxa de inscrição no ato da 
abertura, pois as repartições 
só irão deferir a solicitação na 
Redesim se a taxa estiver paga. 

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil 

A arrecadação federal 
de impostos e contribuições 
federais somou R$ 617,257 
bilhões no primeiro semes-
tre, com queda real de 7,33% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado, des-

contada a inflação pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), utiliza-
do pelo governo para estabe-
lecer as metas. “O resultado 
da arrecadação de 2016 do 
primeiro semestre de 2016 
foi menor do que o resultado 
da arrecadação verificado no 
mesmo período de 2015 por 

causa da atividade econômica 
e da forte retração da ativida-
de econômica. Atualmente, 
os níveis de emprego, a que-
da do consumo e a queda da 
produção industrial estão 
refletindo no resultado da ar-
recadação”, disse Claudemir 
Malaquias, chefe do Centro 
de Estudos Tributários e Adu-

aneiros da Receita Federal. 
Em junho, o Governo Federal 
arrecadou R$ 98,129 bilhões 
em impostos e contribuições. 

O total representa que-
da real de 7,14 % em relação 
ao mesmo período de 2015. 
Os dados foram divulgados, 
hoje (28), pela Receita Fede-
ral, Foi o pior resultado para 

junho desde 2010. O resulta-
do da arrecadação decorreu, 
principalmente, do desempe-
nho da economia, evidencia-
do pelo comportamento dos 
principais indicadores ma-
croeconômicos que afetaram 
diretamente a arrecadação de 
diversos tributos, destaca a 
Receita Federal.

Arrecadação cai 7,33% no 10 semestre, diz Receita
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Entre janeiro e maio de 2016 
foram criadas 851.083 novas em-
presas, 3,5% a mais do que o regis-
trado nos primeiros cinco meses de 
2015, quando o indicador apurou 
822.519 nascimentos. Em maio de 
2016, foram criadas 176.108 novas 
empresas, aumento de 1,2% em re-
lação ao mesmo mês do ano passa-
do. Os dados foram divulgados hoje 
(28) pelo Indicador Serasa Experian 
de Nascimento de Empresas.

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, o aumento 
de novas empresas nos primeiros 
cinco meses do ano foi puxado ex-
clusivamente pelo surgimento de 
novos microempreendedores indi-
viduais (MEIs).

Segundo eles, esse movimento 
tem sido determinado principal-
mente pelo aumento do desempre-
go no País por causa da recessão 
econômica, impulsionando traba-
lhadores desempregados a busca-
rem, de forma autônoma e forma-
lizados, alternativas econômicas 
para a geração de renda.

Serviços
Conforme os dados, nos primei-

ros cinco meses de 2016 o número 
de microempreendedores individu-
ais totalizou 683.779, 9,9% a mais 
do que no mesmo período de 2015, 
quando 622.397 novos MEIs surgi-
ram. Em maio de 2016, o número 
de MEIs alcançou 143.007, alta de 
7,8% sobre maio de 2015, quan-
do 132.661 novos MEIs surgiram. A 
pesquisa revelou que o número 

de nascimentos em empresas in-
dividuais caiu 29,3% de janeiro 
a maio, com 53.096 companhias 
nascidas, contra 75.119 no mesmo 
período do ano anterior. As socie-
dades limitadas também caíram 
de 82.665 para 69.862 (-15,5%). O 
nascimento de empresas de outras 
naturezas registrou crescimento 
de 4,7%, totalizando 44.345 novas 
companhias.

O setor de serviços foi o mais 
procurado pelos empreendedores 
nos primeiros cinco meses de 2016, 
com abertura de 585.829 novas 
empresas no segmento, equiva-
lente a 63,0% do total de nasci-
mentos. Em seguida aparecem 
as empresas comerciais (242.413 
nascimentos, 28,5% do total) e o 
setor industrial (70.661 empresas 
abertas, 8,3% do total).

Criação de novos empreendimentos cresce 3,5%

Junta Comercial conta com todas modalidades jurídicas de empresas na internet a fim de facilitar ao máximo a abertura de novos negócios

Flávia Albuquerque 
Repórter da Agência Brasil

A comprovação do pa-
gamento da taxa de inscrição 
se dá mediante consulta ao 
sistema de Arrecadação, que 
demonstrará que um DAR 
(Documento de Arrecadação) 
com o CNPJ da empresa inte-
ressada (ou do CPF do Empre-
sário), com o código correto, 
constar como pago. Ela pode 
ser acessada no link https://
www.receita.pb.gov.br/ser/
info/19-cadastro/3-valores-
-codigos-de-receita

Na Receita Estadual, uma 

equipe de auditores fiscais 
participou da integração da 
pasta na Redesim. Ela é forma-
da por Ramiro Estrela, Tatiana 
Menezes, Onaldo Jorge Veloso, 
Roberto Nóbrega Imperiano, 
Hugo Alexandre Mangueira, 
Alline Silva de Moraes e Paulo 
César Abrantes.

Universalizado, a lista das 
13 naturezas jurídicas para 
abertura e baixa na Redesim-
-PB são: ‘Microempreendedor 
Individual (MEI)’, ‘Sociedade 
Empresária Limitada’, ‘Em-

presário Individual’, Eireli 
(Empresários Individuais de 
Responsabilidade Limita-
da)’, ‘Sociedade de Economia 
Mista’, ‘Sociedade Anônima 
Aberta’, ‘Sociedade Anônima 
Fechada’,  ‘Cooperativa’, ‘Em-
presa Pública’, ‘Sociedade Em-
presária em Nome Coletivo’, 
‘Sociedade Empresária em 
Comandita Simples’, ‘Socieda-
de Empresária em Comandi-
ta por Ações’ e ‘Consórcio de 
Sociedades’. A Redesim é um 
sistema integrado que permi-

te a abertura, alteração, baixa 
e legalização de empresas na 
Junta Comercial do Estado da 
Paraíba. Ele conta com apoio 
do Sebrae Paraíba e da Fede-
ração das Associações de Mu-
nicípios da Paraíba (Famup). 
A iniciativa integra todos pro-
cessos em apenas um único 
portal para envio de documen-
tos, simplificando procedimen-
tos e reduzindo a burocracia. 
Fazem parte deste programa, 
órgãos, entidades federais, es-
taduais e municipais.

Auditores são capacitados para o sistema Redesim  
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum

   Foi bacana saber que o cantor e compositor Chico César lançou na 
Livraria Nobel, do Mag Shopping, o livro infantil “O Agente Laranja e a Maçã 
do Amor”. A obra tem ilustrações da artista Fernanda Lerner e vem pelo selo 
Escriturinha, da editora Escrituras.

FOTOS: Dalva Rocha

Zita Oliveira, Dalva Gonçalves e Tereza Cunha que é a aniversariante de hoje

    A Domus Hall será palco no próximo dia 4 da Boate dos Aviões, onde 
a dupla Solange e Xand repetem a parceria com o carioca Johnny Glövez, um dos 
maiores destaques da cena eletrônica brasileira. Outra atração da noite será o 
cearense Ávine Vinny.

Presenças marcantes de Suzana Amorim e Netinha Viana

Dois Pontos

  A marca C&A lançou esta sem-
ana uma linha de licenciados do filme 
"Esquadrão Suicida", que vai chegar nos 
cinemas brasileiros no dia 4 de agosto.
  A coleção traz estampas de persona-
gens marcantes da equipe de anti-heróis do 
filme como Coringa e Arlequina.

“O que você pode ensi-
nar? Tudo, menos arte. É 
impossível ensinar alguém 
a se tornar artista. Arte é 
vida que sai de você”

“Pensaram que eu 
era surrealista, mas 
nunca fui. Nunca pintei 
sonhos, só pintei a minha 
própria realidade”

KAZUO OHNO FRIDA KAHLO

Engenheiro Francisco 
Tabosa, Sras. Tereza 
Vasconcelos Cunha, 
Carmen Monteiro da 
Franca e Marly Soares, 
médicos Romildo Mon-
tenegro, Paula Frassi-
nete de Almeida Rodri-
gues e Rosanea Araújo, 
professor Flávio Colaço 
Chaves, produtor cultu-
ral Sandoval Nóbrega, 
contador Jorge Pereira, 
assistente social Socor-
ro Barreto.

Parabéns

Hoje é dia de festa para a família do professor Flávio Colaço que chega aos seus 88 anos ao lado da 
esposa Xélia, das filhas Ana Maria e Ana Flávia e do genro Ronaldo Guerra

FOTO: Arquivo

Café Alvear
A LIVRARIA do 

Luiz, localizada na 
Galeria Augusto dos 
Anjos, no Centro 
da capital, às 10h 
deste sábado estará 
lançando a nova 
edição do livro “Café 
Alvear”, do queri-
do amigo Gonzaga 
Rodrigues. Como ele 
mesmo disse, tra-
ta-se de “uma crôni-
ca de saudade de um 
ponto de encontro 
que a comunicação 
eletrônica e o tempo 
conseguiram esva-
ziar”. Vale a pena 
conferir!

Novas tecnologias
A ACADEMIA PARAIBANA de Medicina, com apoio 

da Unimed João Pessoa, promove hoje a palestra “Ino-
vação e incorporação de novas tecnologias no Brasil 
em crise” que vai enfocar não só o aspecto da saúde, 
mas também como o País pode avançar investindo em 
inovação tecnológica.

A palestra será às 20h no auditório do CRM, ministrada 
pelo cardiologista paulista Domingo Braile, um dos pioneiros 
em cirurgia cardíaca no País e que atua na área de pesquisa 
e desenvolvimento de equipamentos cirúrgicos.

Artes visuais

ESTÃO abertas as 
inscrições para o proces-
so de seleção de propos-
tas para apresentações 
de artes visuais na Ga-
leria Archidy Picado, no 
Espaço Cultural José Lins 
do Rego. O edital está 
disponível no endereço 
http://funesc.pb.gov.br/
editalgaleria2016/.

Cidadania fiscal
A ESCOLA de Administração Tributária e o Fórum de Combate 

à Corrupção-Focco-PB abriram inscrições para o curso de Educação 
Fiscal, promovido pelo programa “Semeando Sementes da Cidadania”.

O curso é por meio de ensino a distância e os interessa-
dos podem se inscrever no link https://www3çreceita.pb.gob.
br/portalesat/cidadaniafiscal.php.

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados médicos Romildo e Gianna Montenegro, ele é o aniversariante de hoje
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Flávio Colaço
O PROFESSOR  licenciado em Filosofia pela UNICAP/PE 

e em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, Flávio 
Colaço Chaves, sócio fundador do Centro Universitário de 
João Pessoa - Unipê comemora hoje seus bem vividos 88 
anos e, para marcar a data lança o livro “Espaços e Pessoas 
da minha vida: uma foto-biografia”.

O lançamento, que terá participação de convidados 
será às 10h na Sala dos Colegiados, localizada na Reitoria 
do Unipê, no Campus da Instituição em Água Fria.

Ação social
NUMA AÇÃO con-

junta da Vara de Execu-
ções Penais e o Centro 
de Reeducação Feminino 
Maria Júlia Maranhão, 
sessenta bonecas, além 
de balas e chocolates 
foram doadas a crianças 
em tratamento de câncer 
no Hospital Laureano. As 
bonecas foram confec-
cionadas pelas reeducan-
das com material dado 
pela Vara de Execuções.

Eleição na Academia
O PRESIDENTE da Academia Paraibana de Cinema, Moacir 

Barbosa de Sousa, convocando os associados para a eleição 
que vai escolher o ocupante da cadeira número 1, cujo patrono é 
Nicola Maria Parente e que era ocupada pelo cineasta Linduarte 
Noronha, falecido em 2012.

A eleição ocorrerá no dia 25 de agosto, das 9h às 17h na 
sala da APC na Fundação Casa de José Américo.
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BOTAFOGO NA COPA DO BRASIL

Diretoria sem preferência
Próximo adversário não 
incomoda dirigentes que 
se dizem muito otimistas
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Seleção Russa de 
Saltos finaliza treinos 
na Vila Olípica Parahyba

O presidente do Bota-
fogo, Guilherme Novinho, 
disse ontem que o Botafo-
go não tem preferência nas 
oitavas de final da Copa do 
Brasil. Para ele, não tem ad-
versário mais fraco, a partir 
de agora. “O Botafogo está 
preparado para encarar 
qualquer adversário. Todos 
eles são time de ponta, que 
disputaram Libertadores, 
top do Ranking Nacional, 
com grandes jogadores, e 
não há como dizer que este 
ou aquele adversário é me-
lhor de enfrentar. O Belo 
vai entrar pensando em se 
classificar para as quartas 
de final”, garantiu o presi-
dente.

Com os jogos da última 
quarta-feira, pela terceira 
fase da Copa do Brasil, os 
possíveis adversários do 
Botafogo, na próxima fase 
da competição, já foram 
definidos. Será um dos que 
compõe, o pote 1, do sorteio 
que será realizado no pró-
ximo dia 2 de agosto, pela 
CBF. São eles, Corinthians, 
São Paulo, Palmeiras, San-
tos, Internacional, Grêmio, 
Cruzeiro e Atlético-MG. Es-
tes times enfrentarão ad-
versários do pote 2, onde 
está o Botafogo, juntamen-
te com o Fluminense, Bota-
fogo-RJ, Vasco, Ponte Preta, 
Juventude, Atlético-PR e 
América ou Fortaleza.

Apesar de não escolher 
adversários, o presidente 
do Belo confessa que o clu-
be torce para que o primei-
ro jogo seja no Almeidão. “A 
única coisa que torcemos 
neste sorteio é para jogar 
o primeiro jogo em casa. 
Queremos que seja como 
foi contra o Ceará, quando 
fizemos o resultado e fomos 
administrar fora de casa”, 
disse o dirigente.

A delegação do Botafogo 
embarca para o Mato Grosso, 
hoje à tarde. Pela manhã, o 
time treina normalmente, e 
à tarde, segue para Recife de 
ônibus, de onde pegará o voo 
para Cuiabá. Domingo, o Belo 
defenderá a liderança do 
Grupo A, diante do lanterna 
Cuiabá, às 16 horas (15 ho-
ras local), na Arena Pantanal.

Para esta partida, o Bo-
tafogo não terá o zagueiro 
Plínio, nem o meia atacante 
Marcinho. Ambos vão cum-
prir suspensão. Os substitu-
tos deles ainda não foram di-
vulgados pelo técnico Itamar 
Schulle, que deu a entender 
pelos treinos, que podem ser 
André Paulino e Sapé, fazen-
do o meio campo com 3 vo-
lantes, como costuma come-
çar jogando fora de casa.

Ontem, o time fez um 

treino técnico e tático à tarde 
no Almeidão, de portões fe-
chados. Nem a imprensa teve 
acesso, como costuma fazer 
antes dos jogos. O lateral  Da-
vid Luís, recém-contratado, 
aguarda a regularização jun-
to a CBF para ter condições 
de jogo. Já o atacante Rafael 
Oliveira chegou ontem à João 
Pessoa, e começa a treinar 
com o grupo a partir de hoje. 
Sem jogar desde o mês de 
maio, o atleta deverá passar 
uns 20 dias se preparando 
fisicamente para poder jogar.

Belo viaja para Cuiabá

Possíveis adversários 
do Botafogo na Copa

A delegação do Campinense segui-
rá hoje para Ceará Mirim, local da par-
tida do próximo domingo, às 19 horas, 
contra o Globo, no Estádio Barretão, 
no interior do Rio Grande do Norte. 
Hoje, o dia será de expectativa na Ra-
posa, em relação a regularização dos 
reforços contratados pelo clube, no 
início desta semana. O técnico Paulo 
Moroni não esconde que gostaria de 
contar com eles, neste jogo decisivo, 
que vale uma vaga para a terceira fase 
do Campeonato Brasileiro da Série D.

Enquanto os reforços não ga-
nham condições de jogo, o treinador 
da Raposa vem armando o time com 
duas novidades, em relação a equipe 
que joga contra o próprio Globo, no 
último domingo, em Campina Grande. 
O volante Negretti mostrou que está 
recuperado de um problema muscular, 
e vem substituindo, nos treinos, Lean-
dro Sobral, que levou o terceiro cartão 
amarelo, e vai cumprir suspensão. 

“A gente fica ainda com um pou-
co de receio, o que é normal, mas 
aos poucos, estou voltando ao nor-
mal, e espero ajudar muito o Campi-
nense para sair de lá domingo com 
a classificação. Não vamos jogar com 
o regulamento de baixo do braço. O 
regulamento é uma coisa que pode 
beneficiar, mas depois do jogo. Temos 

que entrar é pensando num resultado 
positivo”, disse o volante.

Para Negretti, o Globo não virá 
para a pressão total, desde o início da 
partida. “Acho que o adversário virá 
com cautela, porque o 1 a 0 para eles 
interessa, e não pode levar gol. Por 
este motivo, acho que o jogo será feio, 
amarrado, de muita marcação”, disse 
o jogador.

A outra novidade do técnico Pau-
lo Moroni mexe até com a parte tática 
do time. Ele vem escalando o volante 
Thiaguinho de lateral esquerdo, e des-
locando Danilo para o meio, para fun-
cionar mais como um ala. Thiaguinho 
ficou muito feliz com a oportunidade 
de começar jogando. “Estou à disposi-
ção do treinador para colaborar. Já en-
tendi o que ele quer de mim, e tenho 
condições de executar. Vamos para lá 
com um só pensamento, sair com a 
classificação. Na minha opinião, temos 
que ser inteligentes, e jogar com o 
regulamento debaixo do braço”, afir-
mou o atleta. 

O treinador Moroni não confir-
mou a escalação, mas ele vem treinan-
do a equipe com a seguinte formação: 
Gledson, Everaldo, Joécio, Rafael Jen-
sen e Thiaguinho, Magno, Negretti, 
Danilo, Jussimar, Junior Chicão e Regi-
naldo Júnior.

Campinese embarca para 
enfrentar o Globo no RN

SÉRIE D

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Corinthians

Palmeiras

São Paulo

Santos

Internacional

Grêmio

Atlético

Cruzeiro

O próximo adversário da equipe do Belo nas oitavas de final do torneio deverá levar um grande público ao Estádio Almeidão, incentivando o time à próxima fase

Time segue na manhã de hoje com destino ao MS

FOTO: Marcos Lima

Raposa está otimista de que passará de fase em pleno Ceará Mirim-RN

FOTOS: Divulgação



Bolt diz que vai demorar para 
alguém quebrar seu recorde
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Homem mais veloz do 
mundo já está no Brasil 
e promete vencer prova

O paraibano Douglas Santos pode estar com os 
dias contados no Atlético Mineiro. Ele e o atacante 
Carlos são dois dos jogadores que a diretoria do clube 
pretende negociar para levantar dinheiro e amenizar 
algumas dívidas pendentes. A própria diretoria já admi-
tiu que pretende entrar 2017 com as contas sanadas 
e, para tanto, tem que se desfazer de algumas “joias” 
raras, no caso, os dois atletas que passam por bom 
momento no clube e que estão com seus passes 
valorizados no cenário esportivo internacional. Dougas 
integra a seleção olímpica do Brasil.

Douglas Santos

Porque Micale 
impressionou Dunga?

O jornalista Dassler Marques, de Goiânia, é muito 
perspicaz. Entende praticamente tudo de futebol. ao 
ponto de analisar com profundidade a Seleção Brasileira 
olimpíca, principalmente quando o assunto é observa-
ção. para ele, é preciso muita atenção, conforme suas 
citações a seguir:

Às vezes, ele está de cócoras, concentrado. Mas, 
quase sempre, quando a Seleção Brasileira treina, 
Rogério Micale corre entre os jogadores, joga a bola de 
um lado ao outro, incentiva, orienta... às vezes perde o 
controle com a habilidade de Neymar e companhia: “se 
sai esse gol no jogo, eu invado o gramado”, chegou a 
gritar em um dos treinos na Granja Comary após um 
lance bonito. 

Para Micale, a essência de seu trabalho, que encer-
rou uma etapa na quarta ao deixar Teresópolis, está 
justamente nesses treinamentos. Alguns deles, nos clu-
bes brasileiros em geral, não costuma se ver com tanta 
frequência. Dunga, quando comandava o time principal, 
chegou a pedir a ajuda do colega para levar os métodos 
à seleção principal. Mesmo assim, a falta de repertório 
para as atividades era uma das críticas que o antecessor 
de Tite recebia.

Abaixo, com a ajuda do próprio Micale, é possível 
resumir cinco dos principais treinamentos que a seleção 
utiliza para tentar ter a cara que o comandante espera 
dela nos Jogos Olímpicos. Normalmente, a explicação 
sobre as atividades é enviada antes aos jogadores via 
WhatsApp. Na sequência, já no gramado, são expostas 
em uma lousa. Depois, enfim, vem a prática. 

O treino que Guardiola mais gosta, atenção com as 
faixas, o caminho da bola, quem acerta o quadrado e o 
porque da bandeira do Brasil, são as questões funda-
mentais levantadas por ele. No demais, é trazer para o 
País a tão sonhada medalha olímpica.

Três integrantes da equipe 
olímpica de boxe do Mar-
rocos podem não vir para 
os Jogos do Rio de Janeiro, 
em protesto a gratificação 
paga a eles pelo Ministério 
dos Esportes do País, con-
forme a imprensa local.

Fora Rio 2016

Os atletas russos excluídos dos Jogos Olímpicos do Rio 
pela Associação Internacional de Federações de Atletis-
mo (IAAF) participaram ontem da sua própria competição 
em Moscou, chamado de “Estrelas 2016”. “Na competição 
estiveram os atletas mais fortes que não receberam 
autorização para participar dos Jogos do Rio”, informou 
um porta-voz da Federação Russa aos meios de comuni-
cação locais.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A ex-levantadora Fernandinha 
esteve com a seleção de vôlei 
há quatro anos no título olím-
pico em Londres. Foi ela quem 
acabou ganhando a disputa na 
reta final com Fabíola. Agora, 
já aposentada, ela virou uma 
torcedora da antiga rival.

Fanatismo

O revide russo

O homem mais rápido 
do mundo acredita que não 
perderá esse status nem 
mesmo quando se aposentar. 
Em entrevista realizada em 
Londres antes de embarcar 
para os Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro, o jamaicano 
Usain Bolt disse que vai de-
morar para outro atleta que-
brar seus recordes nos 100m 
e 200m.

“Vai demorar um lon-
go tempo, eu acho, para que 
surja alguém tão talentoso 
que quebre meus recordes”, 
disse Bolt, segundo declara-
ções publicadas pela agên-
cia “AP”. O atleta ostenta as 
marcas de 9s58 nos 100m e 
19s19 nos 200m.

Bolt ainda disse que não 
há dúvidas sobre quem seja o 
melhor velocista do mundo. 
“No futebol você tem o deba-
te de quem é o melhor joga-
dor, mas ninguém pode dis-
cutir quem é o homem mais 
rápido do mundo”, afirmou.

O jamaicano desembar-
cou no Brasil na última quar-

Usain Bolt desembarcou no Brasil na última quarta-feira para participar dos Jogos Olímpicos

ta-feira cercado de grande 
expectativa. Diante de muita 
polêmica por conta da ex-
clusão da Rússia das provas 
de atletismo, Bolt assumiu 
a responsabilidade de dar 
show e melhorar a imagem 
do esporte.

“Eu sei que o esporte 
precisa de mim para ganhar 
- e sair por cima”, disse, antes 

de prometer 100% de apro-
veitamento nos Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro. “Eu 
não vou perder nenhuma das 
medalhas de ouro, com cer-
teza.”

Sobre a aposentadoria, 
Usain Bolt mais uma vez dis-
se que a intenção é encerrar 
a carreira em breve. Mas deu 
um sinal de que a insistência 

de seu treinador pode surtir 
efeito.

“Meu treinador sempre 
diz ‘Usain você pode ir até os 
Jogos Olímpicos de 2020, se 
quiser’. Então é por isso que 
ele me diz para parar de fa-
lar sobre a aposentadoria e 
viver um ano de cada vez.”, 
disse.

Russa pode perder medalha olímpica
A bielorrussa Aksana 

Miankova, campeã olímpi-
ca do lançamento de mar-
telo nos Jogos Olímpicos 
de Pequim, em 2008, pode 
perder a medalha retroati-
vamente por ter sido flagra-
da em reanálise de exame 
antidoping.

A atleta conquistou 
uma vitória surpreendente 
na época, já que não figura-
va entre as favoritas e não 
tinha nenhum grande título 
antes da prova, em que le-
vou o ouro ao lançar em 76 
metros e 34 centímetros.

Depois dos Jogos de Pe-
quim, Miankova não repetiu 
mais o desempenho. Em 
Londres, a bielorrussa foi 
sétima colocada, e, atual-
mente, se preparava para 
vir ao Rio de Janeiro.

Ontem, foi divulgado 
que a lançadora testou po-
sitiva em análise com novas 

tecnologias de amostras re-
colhidas em 2008, durante 
a competição olímpica.

O técnico da bielor-
russa, Valeri Vorontsov, se 
revoltou com a notícia e 
chamou a Agência Mundial 
Antidoping (Wada) de “or-
ganização terrorista”, por 
tentar tirar o ouro da atleta.

“Eles estão tentando 
esmagar o mundo eslavo. 
Há pressões contra a Rús-
sia e nós também estamos 
sendo atingidos”, afirmou o 
treinador.

Caso seja confirmada a 
desclassificação de Mianko-
va, o ouro ficará com a 
cubana Yipsi Moreno, que 
será, assim, bicampeã olím-
pica, pois havia vencido em 
Atenas, quatro anos antes. 
A prata irá para a chinesa 
Wenxiu Zhang e o bronze 
para a também bielorrussa 
Daria Pchelnik.

CONQUISTA EM 2008

Transexual convida para abertura de Jogos
Levantar a bandeira 

da inclusão e ser por-
ta-voz da diversidade 
de gênero, orientação 
sexual e raça “num mo-
mento em que o Brasil 
será apresentado ao 
mundo”. Em entrevista 
exclusiva à BBC Brasil, 
a top model internacio-
nal Lea T afirma que é 
com estes objetivos que 
aceitou um convite para 
participar da cerimônia 
de abertura da Olimpía-
da, no Rio de Janeiro, 
como a primeira tran-
sexual a ter um papel de 
destaque numa abertura 
olímpica na história dos 
Jogos.

Lea T disse não po-
der entrar em detalhes 
sobre sua participação, 

sigilosa como a de todas 
as outras celebridades, 
mas adiantou que repre-
sentará a necessidade 
de combater o precon-
ceito.

“Não posso falar 
nada ainda, precisamos 
manter a surpresa. Mas 
a mensagem será muito 
clara: inclusão. Todos, 
independente de gêne-
ro, orientação sexual, 
cor, raça ou credo, so-
mos seres humanos e 
fazemos parte da socie-
dade. Meu papel na ce-
rimônia, num universo 
micro e representativo, 
ajudará a transmitir esta 
mensagem”, diz.

Ao lado de Elza Soa-
res, Gilberto Gil, Caetano 
Veloso e Anitta, Lea T in-

tegra o time de celebri-
dades cuja participação 
já foi confirmada na noi-
te de 5 de agosto, diante 
de cerca de 70 mil es-
pectadores no Maracanã 
e de estimados mais de 
3 bilhões de pessoas as-
sistindo pela TV em di-
versos países.

“Eu, como qualquer 
outra transexual, levan-
to uma bandeira. Falo da 
transexualidade porque 
faz parte da minha histó-
ria, mas sou apenas mais 
uma integrante desta co-
munidade, sou mais uma. 
Sei que sou privilegiada 
por ter a mídia que me 
ouve, mas cada transe-
xual em sua luta cotidia-
na tem igual importância 
para os LGBTs”, diz.

EM DEFESA DA BANDEIRA DE INCLUSÃO

Lea T, top model, confirmou sua presença

Aksana Miankova teve como positiva reanálise de exame

FotoS: Divulgação



Cinco mortos em comemoração
COPA LIBERTADORES
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Atlético Nacional da 
Colômbia é campeão e 
euforia ultrapassa limites

O que poderia ter sido 
uma noite de festa virou pesa-
delo em Bogotá, capital da Co-
lômbia. Durante comemoração 
pelo título do Atlético Nacional 
na Copa Libertadores da Amé-
rica, vários incidentes deixaram 
cinco mortos e outros feridos. 
De acordo com informações da 
Polícia Metropolitana de Bogo-
tá, duas pessoas não resistiram 
após serem esfaqueadas, uma 
faleceu em acidente de trânsito 
e os outros dois casos ainda es-
tão sendo investigados. 

Como destaca o diário “El 
Tiempo”, da Colômbia, Oscar 
Rojas Mancera, inspetor da 
polícia da capital, afirmou que 
uma das vítimas foi atacada 
por mais de 50 pessoas, fruto 
da intolerância dos torcedores 
do Atlético Nacional. O acidente 
de trânsito envolveu um moto-
ciclista, sem capacete, torcedor 
do campeão da Libertadores, 
que colidiu com um veículo 
quando avançou um sinal ver-
melho.

A polícia recebeu 331 cha-
madas num período de seis ho-
ras e ainda procura esclarecer 
as outras duas mortes. Entre 
os feridos, três pessoas que 

transitavam com a camisa do 
Millionarios, rival do Alviverde, 
foram levadas ao hospital Ken-
nedy após serem agredidas por 
torcedores.

Título em boas mãos
O título da Copa Libertado-

res 2016 não poderia estar em 
melhores mãos. Melhor time da 
primeira fase, melhor ataque 
(25 gols) e agora melhor cam-
panha em número de pontos da 

história do torneio continental. 
Este é o Atlético Nacional-COL. 
Na noite da última quarta-feira, 
o time colombiano derrotou o 
Independente del Valle, por 1 a 
0, no Estádio Atanasio Girardot, 
em Medellín (Colômbia), e fatu-
rou o bicampeonato da América

Campeão em 1989, com 
craques como Higuita, Perea 
e Andréas Escobar, o Atléti-
co Nacional repetiu a dose 27 
anos depois novamente com 

uma geração estrelada. Marlos 
Moreno, negociado com o Man-
chester City, e, principalmente, 
Borja, autor de cinco gols em 
quatro jogos nesta Libertado-
res, inclusive o do título. 

Não bastasse o título, o 
Atlético Nacional-COL ainda su-
perou o Boca Juniors, de 2003, 
de Carlos Bianchi, faturando 33 
pontos em toda Libertadores, 
superando o time argentino em 
apenas um ponto. Foram 14 jo-

gos, dez vitórias, três empates 
e apenas uma derrota, além de 
seis gols sofridos. 

O vice-campeão também 
sai de cabeça erguida. Na eli-
te equatoriana apenas desde 
2010, o Independente Del Valle 
derrubou gigantes. Foi o único 
time da história da Libertado-
res a eliminar Boca Junior e 
River Plate na mesma edição, 
decidindo ambos os jogos na 
Argentina. Mais um feito histó-

rico para quem encerra sua ter-
ceira participação com um vice. 

O jogo
A festa esperada pelos co-

lombianos se concretizou com 
a bola rolando. No primeiro 
minuto, o artilheiro Borja teve 
a chance de abrir o placar, mas 
isolou. Sete minutos depois, en-
tretanto, o atacante não desper-
diçou. Após cobrança de escan-
teio, a bola ficou viva dentro da 
área e o carrasco do São Paulo 
emendou para dentro.

Em meio a comemoração 
da torcida, o Atlético seguiu 
dominando a partida, mas pa-
rou de criar e viu o adversário 
crescer, equilibrando a partida 
conforme o tempo foi passan-
do. Antes do intervalo, os equa-
torianos desperdiçaram boa 
oportunidade com José Angulo. 
O atacante saiu de frente para o 
gol na grande área, mas exage-
rou na força e isolou. 

Depois do intervalo, a par-
tida mudou de figura. O Del Val-
le voltou melhor e encurralou o 
adversário. Logo no começo, os 
visitantes reclamaram de um 
pênalti de Henríquez em cima 
de Uchuari após grande jogada 
individual. Mesmo sem a mes-
ma pegada e sendo bem marca-
do na saída de bola, o Nacional 
criou boas chances de ampliar.

O Corinthians já abriu 
negociações com o Criciúma 
para tentar adquirir o cen-
troavante Gustavo, 22 anos 
e artilheiro da Série B com 
11 gols pelo Criciúma. Ele é o 
alvo predileto, e praticamente 
único, para suprir a carência 
de um goleador no elenco do 
treinador Cristóvão Borges. 
Publicamente, porém, a dire-
ção corintiana nega interesse 
no atleta. 

Nos últimos dias, dirigen-
tes dos dois clubes conversam 
sobre possibilidades de negó-
cio. O Criciúma tem interesse 
na transferência e se baseia 
em dois pontos para fazer uma 
pedida que o Corinthians con-
sidera alta: tem 100% dos di-
reitos econômicos e afirma ter 
vasto mercado para Gustavo. 

Embora a multa rescisória 
do centroavante seja de R$ 12 
milhões, o Criciúma avisou o 
Corinthians que aceitaria ven-

Corinthians tenta tirar artilheiro 
do Criciúma-SC da Segundona

GUSTAVO

O artilheiro Ricardo Oli-
veira, do Santos, retornou 
com tudo. Na última quarta-
feira, ele voltou a balançar as 
redes após se recuperar de 
lesão e foram logo três gols, 
garantindo a vitória por 3 a 0 
sobre o Gama na Vila Belmiro 
e a classificação para as oita-
vas de final da Copa do Brasil.

Como empataram por 0 
a 0 na partida de ida, as duas 
equipes jogavam por uma 
vitória simples e qualquer 
empate com gols garantiria 
o time do Distrito Federal. 
Mesmo assim, o Santos foi 
superior desde o início e 
contou com noite inspirada 
de seu artilheiro para avan-
çar.

Ricardo Oliveira volta em alto 
estilo e marca três para o Santos

COPA DO BRASIL

A Série B do Campeonato 
Brasileiro programa para hoje 
duas partidas pela 18ª rodada 
da competição, que teve sua 
abertura na última terça-feira, 
com outros dois jogos. Por en-
quanto, a liderança é do Vasco 
da Gama, com 35 pontos, dois 
a mais do que o Ceará Spor-
ting. CRB-AL, com 32 e Atléti-
co-GO, com 29, completam o 
G-4. As quatro equipes que vi-
vem o drama do rebaixamento 
são Bragantino-SP e Joinville
-SC, com 17 pontos, seguidos 
de Tupi-MG, com 15 e Sam-
paio Corrêa-MA, com 12.

Os confrontos de hoje 
são CRB x Brasil e Náutico x 
Tupi. Gustavo, do Criciúma, 
com 10 gols é o artilheiro do 
certame, enquanto que Nené, 
do Vasco, com 9, é o vice-ar-
tilheiro.

A equipe do Náutico, co-
mandada pelo técnico Gallo, 
vai firme e forte para cima 
do Tupi-MG, em Recife. Para 
o treinador, tem sido difícil 
repetir a mesma equipe do 
jogo após jogo. Nas 17 roda-
das da Série B do Campeo-
nato Brasileiro, até mesmo 
por conta dos desfalques 
e outros variados motivos, 

Série B programa dois jogos 
para hoje pela 18a Rodada

SEGUNDA DIVISÃO

Classificação

Série B 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Vasco-RJ 35 17 11 2 4 29 17 12 

2ºCeará-CE 33 17 10 3 4 28 20 8 

3ºCRB-AL 32 17 10 2 5 28 23 5 

4ºAtlético-GO 29 17 8 5 4 19 13 6 

5ºCriciúma-SC 26 17 7 5 5 25 20 5 

6ºLondrina-PR 25 18 6 7 5 16 15 1 

7ºParaná-PR 25 17 6 7 4 16 17 -1 

8ºNáutico-PE 24 17 7 3 7 29 23 6 

9ºBahia-BA 24 17 7 3 7 22 16 6 

10ºBrasil-RS 24 17 6 6 5 16 17 -1 

11ºAvaí-SC 23 18 6 5 7 20 20 0 

12ºLuverdense-MT 23 18 5 8 5 18 18 0 

13ºVila Nova-GO 21 17 6 3 8 24 25 -1 

14ºOeste-SP 21 17 5 6 6 15 19 -4 

15ºPaysandu-PA 21 17 4 9 4 13 18 -5 

16ºGoiás-GO 19 18 4 7 7 19 23 -4 

17ºBragantino-SP 17 17 4 5 8 14 18 -4 

18ºJoinville-SC 17 17 4 5 8 11 19 -8 

19ºTupi-MG 15 17 4 3 10 16 22 -6 

20ºSam. Corrêa-MA 12 17 2 6 9 10 25 -15

“sequência” é um nome im-
pronunciável no Timbu. 
Mesmo assim, ele admite 

um time ofensivo, na partida 
de hoje às 19h15, na Arena 
Pernambuco.

O Náutico recebe o Tupi-MG em partida que será realizada hoje à noite na Arena Pernambuco

Os jogadores colombianos mostraram em campo porque mereciam ficar com o título e venceram o Independente Del Valle por 1 a 0

Carrasco, Ricardo Oliveira despachou o Gama da competição

der 70% dos direitos econômi-
cos por R$ 10 milhões. Assim, 
a aposta seria em uma transfe-
rência futura de Gustavo, já que 
o clube catarinense manteria 
30% de uma revenda. 

Disposto a investir bem 
menos que isso, algo em torno 
de R$ 5 milhões, o Corinthians 
escutou que com valores des-
se nível só poderia ser feito 

outro tipo de negócio. O Cri-
ciúma cederia um percentual 
pequeno e manteria a maior 
parte dos direitos econômicos 
de Gustavo. Nesse caso, é o 
presidente Roberto de Andra-
de quem declina. Na atual ad-
ministração, ele estabeleceu 
que o Corinthians jamais te-
ria menos de 50% de direitos 
econômicos de seus atletas. 

Aos 22 anos, Gustavo já balançou as redes adversárias 11 vezes

FotoS: Divulgação
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Seleção de Saltos 
Ornamentais elogia 
estrutura e acolhida

Alemães finalizam treinos na PB
RUMO AOS JOGOS OLÍMPICOS

A Seleção de Saltos Ornamen-
tais da Alemanha, diversas vezes 
campeã mundial e olímpica, fina-
liza na Vila Olímpica Parahyba, no 
Bairro dos Estados, em João Pes-
soa, a última etapa de treinamen-
tos visando os Jogos Olímpicos Rio 
2016, que ocorrerão a partir do 
próximo dia 5. Desde o início da 
semana que nove atletas alemães 
estão na Paraíba, sendo dois cam-
peões mundiais, e uma comissão 
técnica composta por oito pessoas. 
Hoje,  desembarca também na ca-
pital  a equipe de saltos ornamen-
tais dos Estados Unidos, também 
para fase final de treinamento an-
tes das Olimpíadas.

O treinador de saltos orna-
mentais na Paraíba, Edmundo 
Vergara, relatou que a equipe 
alemã veio por intermédio dos 
americanos, após uma visita feita 
à capital para conhecer as novas 
estruturas da Vila Olímpica. No 
início do ano, tanto os alemães, 

quanto dos americanos, treina-
ram na capital e prometeram vol-
tar para finalizar os treinamentos, 
haja vista que gostaram da estru-
tura montada e do novo modelo 
do Parque Aquático, que recebeu 
melhoramentos e apoio do Gover-
no do Estado. 

O diretor de alta performan-
ce da Alemanha, Lutz Buschkow, 
disse que como nas Olimpíadas 
do Rio de Janeiro os locais onde 
vão competir são abertos, é de 
extrema importância  treinar na 
Vila Olímpica da Paraíba, para a 
adaptação dos atletas ao sol, que 
está presente constantemente. 
Lutz afirmou que o cotidiano de-
les é treinar em locais fechados, 
devido às baixas temperaturas 
que eles enfrentam na Alemanha.” 
É importante se adaptar ao sol, 
pois é outra visão. Como estamos 
acostumados a um local fechado, 
aqui é uma ótima opção para isso, 
pois as piscinas são abertas”, co-
mentou.

O atleta de salto ornamental 
de trampolim e plataforma, ven-
cedor da Copa do Mundo, Patrick 
Hausding, comentou que a estru-
tura daqui é muito boa, mas que 
dessa vez ele teve mais dificulda-

de com relação ao vento, que está 
bem mais forte do que na primei-
ra vez que eles vieram, que atra-
palha no equilíbrio e na concen-
tração do atleta. Outro  desafio 
para ele foi se adaptar ao  trampo-
lim, que sempre muda de acordo 
com o local. O atleta falou sobre a 
receptividade das pessoas. “ So-
mos sempre muito bem recebidos 
pelas pessoas. Eles são muito es-
portistas e fãs dos atletas, o que 
nos incentiva muito”, disse.

Lutz disse que a rotina de 
treinamentos é bem organizada. 
Ele explicou que ontem eles trei-
naram duas horas pela manhã, 
das 10h às 12h, logo após tiveram 
um intervalo de três horas, retor-
nando às 16h para 
malhar. Hoje e 
amanhã eles terão 
novamente duas 
horas de treino 
na piscina, tan-
to no trampo-
lim quanto na 
plataforma, 
cada atle-
ta com 
sua ca-
tegoria, e no 
domingo vão 

pegar o voo para o Rio de Janeiro. 
Ele elogiou as pessoas e a comi-
da daqui. “As pessoas são muito 
acolhedoras e a atmosfera alegre 
daqui, está sendo muito bom para 
os competidores. Principalmente 
por conta dos atletas paraibanos, 
que nos incentivam muito, quan-
do eles vêem acompanhar os trei-
nos, além de  sempre ter o inte-
resse de aprender mais. Tivemos 
muita sorte de ser bem recebidos 
aqui. A comida também é muito 
boa, “, elogiou.

A atleta paraibana de salto 
ornamental, Bruna Brunnett Vas-
concelos, afirmou que presenciar 
os treinos do time alemão têm 
sido uma experiência muito boa, 

pois eles podem 
comparar os 

treinos, se 

inspirar e aprender as técnicas 
de perto. Ela explicou que pelo 
ginásio ser novo eles não sabiam 
utilizá-lo adequadamente, e que 
ao observar como a  equipe alemã 
usa os equipamentos eles podem 
ter esse apoio e aprendizado. “Foi 
muito bom também porque po-
demos ver que eles não são per-
feitos, que erram como nós, que 
não são máquinas e sim humanos. 
Mas a diferença é que eles pos-
suem mais acertos do que erros e 
isso temos que aprender com es-
ses atletas”, relatou. 

Foto: Evandro Pereira

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Foram abertas ontem as inscrições 
para a 15ª Meia Maratona da Cidade 
de João Pessoa, evento esportivo em 
comemoração aos 431 anos da capital 
paraibana, e vão até o dia 17 de agosto, 
quatro dias antes do evento acontecer. 
Assim como nos outros anos, as inscri-
ções podem ser feitas pela internet e 

custa R$60 que deve ser pago em boleto 
bancário, gerado após a realização do 
cadastro online. Estudantes, portadores 
de deficiência e idosos pagam R$ 30 e 
funcionários públicos podem se inscre-
ver gratuitamente. O valor total da pre-
miação ultrapassa a quantia de R$18 mil. 

O evento esportivo acontecerá a 
partir das 7h do próximo dia 21, com 
largada no Busto de Tamandaré, entre 
as praias de Tambaú e Cabo Branco. 

Devem participar cerca de 1.200 atletas 
em diversas categorias, cuja premiação 
envolve valores em dinheiro, medalhas 
e troféus. Além do tradicional percurso 
da meia maratona (trajeto de 21 quilô-
metros), também há categorias como, 
corrida do servidor, menor distância (5 
quilômetros) e categorias para porta-
dores de necessidades especiais.

Na categoria principal estão os atle-
tas que disputarão o percurso de 21 km. 

Haverá premiação para os três primeiros 
colocados, dentre os atletas masculinos 
e femininos. O prêmio para os melhores 
varia entre R$2.000 e R$1.000 de acor-
do com a posição de chegada. Os atle-
tas que concorrerão na meia maratona 
estão divididos em categorias de acordo 
com a faixa etária: 18 a 24 anos; 25 a 34 
anos; 35 a 44 anos; 45 a 54 anos; 55 a 64 
anos; 65 a 69 anos e acima de 70 anos, 
masculinos e femininos. 

Inscrições abertas para a Meia Maratona Cidade de João Pessoa
DIA 21 DE AGOSTO

Adrizzia Silva
Especial para A União

Atividades na Vila 
Olímpica Parahyba 
credenciam seleção 
alemã na briga por 
medalha nos Jogos



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00030/2016, para o dia 08 
de Agosto de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateau-
briand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 28 de Julho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DESTERRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições 

legais. Resolve homologar os resultados do Pregão Presencial SRP N.º 019/2016. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de material odontológico para os Postos de Saúde do município. Vencedor 
01: Farmaguedes Ltda - ME CNPJ 08.160.290/0001-42, com o valor total de R$ 12.817,00, referente 
aos itens: 2, 4, 5, 9, 36, 37, 40, 97. Vencedor 02: José Nergino Sobreira, CNPJ nº 63.478.895/0001-
94, com o valor total de R$ 58.577,79, referente aos itens: 1, 3, 6, 7, 8, 10 a 35, 38, 39, 41 a 96, 
98 a 110. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 05 de julho de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições 
legais. Resolve homologar os resultados do Pregão Presencial SRP N.º 020/2016. Objeto: Aquisição 
de medicamentos dispensados pela farmácia básica, psicotrópicos, Assistência farmacêutica e 
injetável, destinado a atender as necessidades da secretaria de saúde, postos de saúde e farmácia 
básica. Vencedor: LARMED Distribuidora de Med.Ltda, CNPJ 10.831.701/0001-26, com o valor total 
de R$ 307.712,30. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 05 de julho de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DESTERRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições 

legais. Resolve homologar os resultados do Pregão Presencial SRP N.º 021/2016. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelado de material medico hospitalar, para os Postos de Saúde do município. 
Vencedor: LARMED Distribuidora de Med.Ltda, CNPJ 10.831.701/0001-26, com o valor total de R$ 
91.393,90. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 05 de julho de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a procuração pública 

lavrada no livro 715 as fls.07, datada de   14/04/2016, no cartório serviço notarial 10º ofício de 
Notas - “ CARTÓRIO DECARLITO “ , desta comarca, em que são partes outorgantes Q2 CONS-
TRUÇÕES LTDA EPP e parte outorgada ANDRESSA ROCHA DA SILVA e/ou JANIO FERNANDES 
PEREIRA DOS SANTOS.

João Pessoa -PB, 26 de Julho 2016.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2016 - SRP.

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-
nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa FIORI VEI-
COLO LTDA CNPJ: 35.715.234/0008-76, foi vencedora com o valor total de R$ 118.164,00 (cento 
e dezoito mil e cento e sessenta e quatro reais).

Gurinhém, 27 de Julho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

A V I S O DE A D I A M E N T O
PROCESSO Nº 038/2016 – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 030/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSUMO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS 
DESTE MUNICÍPIO.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através da CPL – Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que o edital em tela foi impugnado pela empresa 
MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, bem como ocorrerá mudanças na 
especificação do termo de referência do referido edital. Desse modo, fica adiada a data de abertura do 
certame para: 12/08/2016, às 10h. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente. Consultas no HORÁRIO ÚNICO de 08h às 13h na sala da CPL – Comissão 
Permanente de Licitação, à Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB.

Santa Rita/PB, 28 de Julho de 2016.
José Robson Fausto

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO III DA CHAMADA PÚBLICA N. º 09001/2016

PROCESSO ADM. Nº. 2016/029978
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural (ANEXO I), para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 

público que a chamada pública acima epigrafada será adiada, ainda sem data determinada, uma 
vez que foi interposta impugnação atacando os preços divulgados no chamamento, a qual foi 
acatada. Os Grupos Formais deverão aguardar a publicação de nova data para apresentação de 
documentação de habilitação e projeto de venda.

João Pessoa, 28 de julho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 023/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: REALIZAÇÃO 

DO EVENTO CONGRESSO GERAL DA MOCIDADE E EBJ 2016, NO PERÍODO DE 28 A 31 
DE JULHO DE 2016, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB.. 
PARTES: SEDE/PMCG E FUNDAÇÃO ALBERTINA BRITO: VALOR: R$ 20.000,00. DOTAÇÃO 
OÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2072; 3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ 
ALBERTO LEITE E DANIEL NUNES DA SILVA.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041110
Responsavel.: JESSIKA ROBERTA ALVES DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 073180884-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            116,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041100
Responsavel.: JOSEMIR BARBOSA - ME
CPF/CNPJ....: 015736338/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.968,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042211
Responsavel.: JULIANA MORAIS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 082637274-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             45,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041097
Responsavel.: LEONARDO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 104689394-74
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 039479
Responsavel.: LEONILDO NASCIMENTO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 014248911/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.796,92
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042945
Responsavel.: MANOEL RIGOBERTO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 019137766/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            467,44
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043135
Responsavel.: MARIA IRANEIDE DE SALES
CPF/CNPJ....: 073539274-96
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041099
Responsavel.: PROJACON CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 010190291/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042899
Responsavel.: PROJACON CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 010190291/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042935
Responsavel.: RAMALHO E LEITE INDUSTRIA DE 
ALIMEN
CPF/CNPJ....: 021900144/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.940,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041329
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243105/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$        104.950,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042786
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243105/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         45.947,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042788
Responsavel.: TANIA CIBELY SANTANA
CPF/CNPJ....: 052162994-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            462,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041911
Responsavel.: TATIANE DO NASCIMENTO SOUSA SI
CPF/CNPJ....: 017112726/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            640,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043083
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,  29/07/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCA-
COES EIRE
CPF/CNPJ....: 002349757/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042901
Responsavel.: ADEMAR LOPES MACEDO
CPF/CNPJ....: 150050891-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            230,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041665
Responsavel.: ALYSSON NOBREGA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 007745874-58
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          3.887,53
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2016 - 041438
Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 010213418/0001-30
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.382,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042754
Responsavel.: AUDICELANDIA LEITE GOMES
CPF/CNPJ....: 031400684-25
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          3.875,27
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 041623
Responsavel.: BRUNO TAVARES LIMA ME
CPF/CNPJ....: 017025659/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.234,42
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042243
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            387,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042806
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041897
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041902
Responsavel.: ECO LATINA PARTICIPACOES EMP LTDA
CPF/CNPJ....: 010868103/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            188,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041858
Responsavel.: ECO LATINA PARTICIPACOES EMP 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010868103/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            451,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041908
Responsavel.: FARIAS SOARES COMERCIO E 
SERVICOS L
CPF/CNPJ....: 018411490/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            802,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 043047
Responsavel.: FREIRE JOIAS LTDA
CPF/CNPJ....: 000215439/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            565,92
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 042036
Responsavel.: GILANI FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 106718984-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041953
Responsavel.: HUGO ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ....: 008207354-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 041103
Responsavel.: JOSE C DE BRITO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 068609084-59

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L EDITAL DE CONVOCAÇÃO MUNICIPAL

COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PTB
O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, município 

de Campina Grande, inscrita no CNPJ sob nº. 24.671.944/0001-59, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 67, I, “b”, combinado com o disposto nos arts. 34, 35, 36 e 37, todos do Estatuto do 
PTB, e autorizado pela da Executiva Estadual, CONVOCA os membros da Comissão Provisória, os 
parlamentares do partido: federal e estadual, com domicílio eleitoral neste município, para a CON-
VENÇÃO MUNICIPAL DO PTB, a realizar-se no dia 05 de Agosto de 2016, das 07:00 às 12:00hs, 
em primeira chamada às 10:00h, e, 30 minutos após, em segunda e última chamada, no endereço 
Rua Santa Clara, s/n – São José, na Câmara Municipal de Campina Grande, neste município, para 
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) formação de coligação partidária, com vistas ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, 
nas eleições majoritária, na proporcional ou em ambas;

b) havendo coligações, escolha de sua denominação, de seu representante e delegado(s) 
perante a Justiça Eleitoral;

c) escolher ou proclamar os candidatos do partido aos cargos de Prefeito(a) e Vice-
-Prefeito(a), bem como aprovar o plano municipal de governo;

d) escolher ou proclamar os candidatos do partido ao cargo de Vereador(a);
e) sorteio dos números dos candidatos;
f) delegação de poderes à Executiva Municipal para decidir sobre coligações, inclusive 

para excluir o Partido das que fizer parte ou incluí-lo em outras, aceitar ou rejeitar a inclusão de 
outros partidos nas coligações em que o Partido for integrante; substituir ou aceitar substituição 
de candidatos da coligação; aprovar novos candidatos pelo Partido; e complementar ou suprimir o 
número de candidatos a vereador, decidindo, nesta hipótese, quais excluir da nominata.

g) Outros assuntos de interesse do Partido e da Convenção.
Campina Grande, 26 de Julho de 2016.

Fernando Carvalho
Presidente Municipal -PTB Campina Grande

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016
No Aviso de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 001/2016, do tipo “Menor Preço 

Global”, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS, publicado no D.O.E/PB e no Jornal A 
União do dia 26/07/2016, onde se lê: Data de abertura: 12/08/2016 às 14h30min (Horário Local), 
leia-se: Data de abertura: 12/08/2016 às 09h00min (Horário Local), os demais atos permanecem 
inalterados, não modificando a formulação das propostas.

Serra Branca, 27 de julho de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Presidente da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DE OBRA  CIVIL 
PUBLICA  DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE CUBATÍ/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 27 de Julho de 2016
NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS - Presidente da Comissão

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO CONFORME ANEXO I DO EDITAL. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 19 de Julho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

 PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.958458)

FINALIDADE: CITAÇÃO (art.827 do CPC), do(s) executado(s) JOSÉ DE LIRA DO NASCIMENTO 
(CNPJ 15.493.806/00001-36)  e JOSÉ LIRA DO NASCIMENTO (CPF 026.731.814-66), para PA-
GAREM, no prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ 157.121,03 (cento e cinquenta e sete mil, cento 
e vinte e um reais e três centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da Execução - R$ 3.142,42 (três mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), 
totalizando o valor de R$ 160.263.45 (cento e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e 
quarenta e cinco centavos)  e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, 
para opor embargos à execução, independentemente da garantia do Juízo contados do escoamento 
do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital (artigos 914 e 915, caput do CPC). . 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) executado(a)(s) 
JOSÉ DE LIRA DO NASCIMENTO (CNPJ 15.493.806/00001-36)  e JOSÉ LIRA DO NASCIMENTO 
(CPF 026.731.814-66), por se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do 
C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste 
Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação dentro do 
prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Luciana Cabral  
Gomes, Analista Judiciário, o digitei. 

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

 
 MPL MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA - ME

CNPJ/MF nº 08.966.053/0001-73
NIRE 25.2.001109571

CONVOCAÇÃO – Reunião de Quotistas
Ficam os Srs. Quotistas daMPL MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA – ME convocados a reunirem-

-se em Reunião de Quotistas, a realizar-se às 16 h, em primeira convocação, e às 16:30 h, em 
segunda convocação, dia 17 de agostode 2016, na filial da Sociedade localizada na Estrada dos 
Perines, s/n, bairro da Boa Vista, Atibaia - SP, para deliberação das seguintes matérias: i.discussão 
e aprovação de projeto de para venda de ativos e/ou controle da Sociedade;ii.análise de proposta 
para contratação de empresa especializada realizará a avaliação técnica para precificação da 
Sociedade e seus ativos;e iii. ratificação da contratação de escritório de advocacia que auxiliará no 
processo de avaliação e venda da Sociedade e ou seus ativos. Os sócios quotistas poderão ser 
representados na Reunião por seus legítimos procuradores, desde que apresentem instrumento de 
mandato com firma do outorgante reconhecida em cartório. Tatiana Silvia Natalia Hluchan Bremer; 
Thomas Stefan Hluchan e Susanne Hluchan Grohmann– Quotistas da Sociedade.

 EDITAL DE CITAÇÃO Nº - 4058200.959872
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.

FINALIDADE: CITAÇÃO (art.827 do CPC), do(s) executado(s) DAVID GOMES DA SILVA, CPF/
CNPJ:067.033.614-95, para PAGAR, no prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ 37.899,84 (trinta e 
sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescido da verba hono-
rária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução - R$ 757,99 (setecentos e cinquenta e sete 
reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor de R$ 38.657,83 (trinta e oito mil, seiscentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos),  e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo 
de 15 (quinze) dias, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do Juízo 
contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital (artigos 914 e 
915, caput do CPC), bem como CIENTIFICAÇÃO do executado de que foi realizado bloqueio do 
veiculo Chevrolet/Prisma 1.4L LT, Placa OGA 2180, UF: PB, de sua propriedade.  

ADVERTÊNCIA -1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) executado(a)
(s) DAVID GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ:067.033.614-95, por se encontrar(em) residindo em lugar 
incerto e não sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, sendo 
o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em 
jornal de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante 
o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Luciana Cabral 
Gomes, Analista Judiciário, o digitei.

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara, no Exercício da Titularidade Plena

MPL MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA - ME
CNPJ/MF nº 08.966.053/0001-73

NIRE 25.2.001109571
CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DE QUOTISTAS

Ficam os Srs. Quotistas daMPL MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA – ME convocados a reunirem-se 
em Reunião de Quotistas, a realizar-se às 14 h, em primeira convocação, e às 14:30 h, em segunda 
convocação, dia 17 de agosto de 2016, na filial da Sociedade localizada na Estrada dos Perines, 
s/n, bairro da Boa Vista, Atibaia - SP, para deliberação das seguintes matérias: i.discussão, análise 
e aprovação das contas relativas ao exercício de 2015;ii.destinação de eventual resultado conforme 
proposta a ser apresentada pela Administração;e iii. Aprovação da alteração e consolidação da nova 
redação do contrato social, cuja a minuta para discussão será encaminhada ao e-mail aos Senhores 
Quotistas através de correio eletrônico, e-mail, 07 (sete) dias anteriormente à data da Reunião.Os 
sócios quotistas poderão ser representados na Reunião por seus legítimos procuradores, desde 
que apresentem instrumento de mandato com firma do outorgante reconhecida em cartório.Tatiana 
Silvia Natalia Hluchan Bremer; Thomas Stefan Hluchan e Susanne Hluchan Grohmann– Sócios 
Quotistas da Sociedade.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIA DA ADMINSTRA-
ÇÃO MUNICIPAL DE ESPERANÇA -PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME - R$ 16.409,00; GRAFICA SÃO MATEUS 
LTDA - R$ 18.004,50; MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME - R$ 21.656,40; ROSIVALDO GOMES 
DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME - R$ 156,50.

Esperança - PB, 20 de Julho de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4097
PROCESSO Nº: 802149-07.2014.4.05.8200- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXECUTADO: ROBERTO NOLETO BARBOSA

3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO Nº - 4058200.889319

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.
FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), do(s) executado(s) ROBERTO NOLETO BARBOSA, 

CPF: 019.100.136-84, para PAGAR, no prazo de 03 (três) dias, R$ 38.430,15 (trinta e oito mil, 
quatrocentos e trinta reais e quinze centavos) acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) 
sobre o valor da Execução - R$768,60 (setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), 
totalizando o valor de R$ 39.198,75 (trinta e nove mil, cento e noventa e oito reais e setenta e cinco 
centavos) e INTIMAÇÃO do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada 
aos autos deste mandado, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do 
Juízo (artigos 914 e 915, caput do CPC). 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2 : Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2 “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser citado pessoalmente o réu ROBERTO NOLETO 
BARBOSA, por se encontrar residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme 
consta dos autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado 
uma vez no Diário da Justiça duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo 
de quinze dias (art. 257, II do C.P.C), mediante o qual ficam devidamente citados.

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Eu, Luciana 
Cabral Gomes, Analista Judiciário, o digitei.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Titular da 3ª Vara no Exercício da Titularidade Plena

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 126.
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): MARIA ILDENI DOS SANTOS, matrícula n. 82.853-IKY0para 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 0015145-
7/2016 APENSO- 0014556-3/2015

João Pessoa, 26 de julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 125.
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): MARIA GIRLENE DA SILVA, matrícula n. 166.346-1 para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 
às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0015145-7/2016 
APENSO- 0014556-3/2015

João Pessoa, 26 de julho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: A Contratação de instituição pública e sem fins lucrativos, para realização de Concurso 

Público de Provas e Títulos para provimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 
de São José de Piranhas-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos das taxas de inscrições depositadas em conta específica e Próprios do 

Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB  e:CT Nº 

00059/2016 - 27.07.2016 - Universidade Estadual da Paraíba - UEPB - R$ 223.812,64
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS 

SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DE ESPERANÇA -PB.FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00035/2016. Dotação: orçamento 2016: recursos próprio/federais (receita de 
impostos e de transferência de impostos - educação; transferência de recursos do fnde; transferência 
de recursos do sus; transferência do fundeb (outras) transferência de recursos fnas - Vigência: até 
o final do exercício financeiro de 2016 partes contratantes: Prefeitura Municipal de Esperança e: 
CT Nº 00169/2016 - 20.07.16 - ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME - R$ 16.409,00 CT Nº 
00170/2016 - 20.07.16 - GRAFICA SÃO MATEUS LTDA - R$ 18.004,50 CT Nº 00171/2016 - 20.07.16 
- MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME - R$ 21.656,40 CT Nº 00172/2016 - 20.07.16 - ROSIVALDO 
GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME - R$ 156,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO/PMQ N° 120/2016

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB
CONTRATADA: CONSTRUTORA RHEMA LTDA – EPP (04.828.511/0001-57), com sede a Rua 

José Branco Ribeiro nº 460, bairro – Catolé, Campina Grande - Paraíba
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelo graníticos, 

maio fio e linha d´água das ruas: acesso ao bairro do ferraz e escola municipal ferraz, acesso ao 
loteamento Maciel do ligeiro e no bairro da vila no Município de Queimadas - Paraíba.

VALOR: R$ 746.091,30 (setecentos e quarenta e seis mil, noventa e um reais e trinta centavos)
PRAZO CONTRATO:31 de dezembro 2016.
Unidade Orçamentária:002.100 – Secretaria de Infra Estrutura
Elemento de Despesa: 4490.51 – Obras e Instalações. 
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (FPM, ICMS, IPTU, ISS, ITBI, IPVA etc), FUS, SUS, 

MAC, etc.
PROCESSO LICITATÓRIO:Tomada de Preços nº 005/2016

DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2016
JACO MOREIRA MACIEL

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO/PMQ N° 0121/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB
CONTRATADA: Mais Comércio de Equipamentos de Informática LTDA – ME (CNPJ: 

12.202.061/0001-10), com sede a Rua Irineu Joffily, nº 271, Bairro Centro, Campina Grande – PB.
OBJETO:Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado e Recarga de Cartuchos e 

Tonner de Impressoras para atender as necessidades de todos os órgãos da Prefeitura Municipal 
de Queimadas.

VALOR:R$ 100.122,00 (cem mil, cento e vinte e dois reais).
PRAZO CONTRATO:31 de Dezembro 2015.
RECURSO:Recursos Ordinários (FPM, ICMS, IPTU, ISS, ITBI, IPVA etc), FUS, SUS, MAC, etc.
PROCESSO LICITATÓRIO:Tomada de Preços nº 007/2016

DATA DA ASSINATURA: 07 de julhode 2016
JACO MOREIRA MACIEL

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2016

TOMADA DE PREÇOS N.º. 005/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelo graníticos, 

maio fio e linha d´água das ruas: acesso ao bairro do ferraz e escola municipal ferraz, acesso ao 
loteamento Maciel do ligeiro e no bairro da vila no Município de Queimadas - Paraíba.

VENCEDORA: CONSTRUTORA RHEMA LTDA – EPP (04.828.511/0001-57), com sede a Rua 
José Branco Ribeiro nº 460, bairro – Catolé, Campina Grande - Paraíba 

VALOR:R$ 746.091,30 (setecentos e quarenta e seis mil, noventa e um reais e trinta centavos)
Unidade Orçamentária: 002.100 – Secretaria de Infra Estrutura
Elemento de Despesa: 4490.51 – Obras e Instalações. 
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (FPM, ICMS, IPTU, ISS, ITBI, IPVA etc), FUS, SUS, 

MAC, etc.
Após análise do processo, ouvida a Procuradoria Jurídica, e estando o mesmo de acordo com a 

Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO e ADJUDICO o referido processo em favor da vencedora.
Queimadas-PB, 07de julho de 2016.

Jacó Moreira Maciel
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2016

TOMADA DE PREÇOS N.º. 007/2016
OBJETO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado e Recarga de Cartuchos e 

Tonner de Impressoras para atender as necessidades de todos os órgãos da Prefeitura Municipal 
de Queimadas.

VENCEDORA: Mais Comércio de Equipamentos de Informática LTDA – ME (CNPJ: 
12.202.061/0001-10), com sede a Rua Irineu Joffily, nº 271, Bairro Centro, Campina Grande – PB.

VALOR: R$ 100.122,00 (cem mil, cento e vinte e dois reais).
Após análise do processo, ouvida a Procuradoria Jurídica, e estando o mesmo de acordo com a 

Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO e ADJUDICO o referido processo em favor da vencedora.
Queimadas-PB, 07 de julho de 2016

Jacó Moreira Maciel
Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00054/2016.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados, de 

natureza contínua, de apoio administrativo, limpeza, conservação predial, serviços hidráulicos e 
serviços gerais, marceneiro, carpinteiro, com fornecimento de mão de obra uniformizada, com o fim 
de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajazeiras do Estado da Paraíba, conforme 
as especificações, condições e exigências estabelecidas no edital..

ABERTURA: 27/07/2016 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 28/07/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00054/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo, 
limpeza, conservação predial, serviços hidráulicos e serviços gerais, marceneiro, carpinteiro, com 
fornecimento de mão de obra uniformizada, com o fim de atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Cajazeiras do Estado da Paraíba, conforme as especificações, condições e exigências 
estabelecidas no edital.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 28 de Julho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 Centro Médico Fleming Ltda  CNPJ 18.184.835/0005-38, torna público que recebeu de SEMAPA- 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de operação para Cento 
Médico. Situado á Av. Duque de Caxias nº 78 Centro Cabedelo Pb, conforme nº 0242/2016.Conforme 
Resolução CONAMA 006 DE 24/01/1986) .Cabedelo Pb, 27 de julho de 2016.

25A UNIÃO 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
CAMPINA GRANDE

AVISO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016

 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
CAMPINA GRANDE – IPSEM, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016, CUJOOBJETO 
ÉA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO IPSEM,EM FAVORDE SILVA & MOURA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA- ME, CNPJ: 12759687/0001-83,NO VALOR DE R$13.344,00 (TREZE MIL 
TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24, INCISO 
V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONFORME ANÁLISE E 
PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA.

CAMPINA GRANDE, 28 DE JULHO DE 2016.
ANTONIO HERMANO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO IPSEM

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 02.180/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.071/2016
DATA DE ABERTURA: 11/08/2016 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIA-

MENTOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 639165. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, 
e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 28 de Julho de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00025/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição recarga de botijões de Gás 
Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha) e vasilhames dede 13 kg, para atender as necessidades da 
Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 11/08/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 10/08/2016.

Publicado no Jorna “A União” do dia 27/07/2016 – Republicado por Incorreção. 
 Alagoa Grande(PB), 25 de julho de 2016.

ANTONIO SOARES DE LIMA 
PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joca Claudino, S/N - Por do Sol - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Agosto de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPLEMENTAÇÃO 
DOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINTALAÇÃO, REALOCAÇÃO E SUPORTE EM APRELHOS 
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS 
POTÊNCIAS, DESTINADO AS SECRETARIAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-2534.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 28 de Julho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Agosto 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JAIRTON RIBEIRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-
-PB, (FINALIZAÇÃO DE OBRA), CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 28 de Julho de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
ERRATA AO AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO

PROCESSO Nº 07.497/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.074/2016
DATA DE ABERTURA: 12/08/2016 – ÀS: 09: 00h.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE SORO PARA EQUIPAR A UPA CRUZ DAS ARMAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Srª.  Juliana 

Pereira de Lima torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA AO AVISO DE ADIA-
MENTO do Pregão Eletrônico nº. 10.074/2016, no que se refere ao número do pregão eletrônico 
informado, pois onde se lê 10.077/2016, leia-se 10.074/2016, bem como a chave da licitação: 
CHAVE: 639032, considerando equívocos redacionais. Igualmente, informo que a data fica mantida 
para o dia 12/08/2016 – às 09h00min, bem como todo o exposto no Edital, sem alterações. Maiores 
informações e consultas com a Pregoeira e Comissão Setorial de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 
08:00h às 14:00h, no Telefone: (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.                                               

João Pessoa, 28 de Julho de 2016. 
Juliana Pereira de lima  

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 004/2016

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 00004/2016 ao Contrato N.º 00090/2015.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CNPJ nº. 

09.145.368/0001-12.
CONTRATADA: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP - CNPJ nº 20.227.311/0001-03.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato 

firmado entre as partes em 05/06/15, nos termos previstos em sua Cláusula Sétima.
DOTAÇÃO: Recursos: CONTRATO DE REPASSE Nº 793197/2013/FUNDO NACIONAL DE AS-

SISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/CAIXA e o Município de Água Branca, através das seguintes Dotações 
Orçamentárias: 07.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO - ESTRUTUR. DA REDE 
DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁSICA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

DA PRORROGAÇÃO - Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 
07 meses, sendo iniciado o presente aditivo no dia 28 de julho de 2016 e tendo seu termino no dia 
28 de fevereiro de 2017.

Água Branca - PB, 28 de julho de 2016.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito Municipal
Contratante

CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP
CNPJ nº 20.227.311/0001-03

Contratado

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Pneus destinados aos veículos da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal 

de Saúde de Alagoa Grande/PB, para o exercício de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 10016/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 
- OUTROS (RECURSOS PRÓPRIOS) E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Alagoa Grande e: CT Nº 10039/2016 - 19.07.16 - ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO 
PARA AUTOS LTDA - EPP - R$ 50.280,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Serviços Médicos Especializados destinados a Policlínica Municipal 

de Alagoa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10017/2016. DOTAÇÃO: OR-
ÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA 
GRANDE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). 
VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa 
Grande e: CT Nº 10040/2016 - 19.07.16 - ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - R$ 
40.000,00 E CT Nº 10041/2016 - 19.07.16 - RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME - R$ 40.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Mu-

nicipal de Saúde de Alagoa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10018/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ALAGOA GRANDE (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (RECURSOS 
PRÓPRIOS). VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Alagoa Grande e: CT Nº 10042/2016 - 19.07.16 - DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - R$ 
15.840,00 E CT Nº 10043/2016 - 19.07.16 - JANIL CANDIDO PONTES - R$ 20.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10016/2016, que objetiva: Aquisição de Pneus 
destinados aos veículos da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/
PB, para o exercício de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA - EPP - R$ 50.280,00.

Alagoa Grande - PB, 18 de Julho de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10017/2016, que objetiva: Contratação de Serviços 
Médicos Especializados destinados a Policlínica Municipal de Alagoa Grande/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI - 
ME - R$ 40.000,00; RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME - R$ 40.000,00.

Alagoa Grande - PB, 18 de Julho de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10018/2016, que objetiva: Locação de veículos 
destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIEGO ALBUQUERQUE 
DOS SANTOS - R$ 15.840,00; JANIL CANDIDO PONTES - R$ 20.000,00.

Alagoa Grande - PB, 18 de Julho de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

COMARCA DE SAPÉ. 2a VARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. Processo : 0001167-
24.2013.815.0351. AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EX. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos que virem este edital, dele  conhecimento tiverem ou a 
quem interessar possa, que perante este Juízo tramita a Ação de Execução de Título Extrajudicial 
n. 0001167-24.2013.815.0351, movida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra CILE-
NE ALVES ATAÍDE, brasileira, solteira, microempreendedora, inscrita no CPF 040.001.084-41, em 
cujo feito foi  ordenada a expedição deste Edital com o fim de CITAR Cilene Alves de Ataíde, uma 
vez que ela se encontra em  lugar incerto e não sabido, de todos os termos da ação acima citada, 
como também para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora 
e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez porcento) sobre o valor do débito, podendo 
ainda, no prazo de quinze dias, contados da data da juntada aos autos de mandado de citação, 
oferecer embargos. E para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital  na forma 
de Lei. Dado e passado nesta cidade de Sapé, em 11 de janeiro de 2016. Eu, Manoel Anízio do 
Nascimento Neto Júnior, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Drª. Juliana Duarte Maroja - Juíza 
de Direito em substituição nesta 2ª Vara.

Construtora Água Azul Ltda., CNPJ: 00.712.432/0001-25, torna público que foi emitida pela SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente, aLicença de Operação 427/2016, para o Residencial Saint Germain, 
situado na Rua Maria de Lourdes Coutinho Torres, n° 34 Altiplano - João Pessoa/PB.

JOSÉ MARCELINO DO NASCIMENTO FILHO – CNPJ/CPF Nº 024.013.814-73. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1510/2016 em João Pessoa, 28 de junho de 2016 – Prazo: 730. Para a atividade de: Propaganda ao 
volante (Fiat UNO Electronic, PLACA GPX-6860-PB Na(o) -  PERCURSO: JOÃO PESSOA/ BAYEUX 
E SANTA RITA  Município: - UF: PB.  Processo: 2015-007325/TEC/LO-1090.

ATACADÃO S.A – CNPJ/CPF Nº 75.315.333/0146-73. Torna público que a SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1566/2016 em João Pessoa, 
1 de julho de 2016 – Prazo: 530 dias. Para a atividade de: EMPREENDIMENTO COMERCIAL PARA 
ATACADO E VAREJO Na(o) -  AV. HENRIQUE VIEIRA, 355, ENTRONCAMENTO BR 101 COM A 
BR 230 – VARZEA NOVA. Município: SANTA RITA – UF: PB.  Processo: 2016-000249/TEC/LO-1438.

EDIVAL GOMES SOARES – CPF Nº 436.514.294-15, torna público que requereu a SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a Autorização para propaganda veicular eleitoral do veiculo. Modelo VW/
Novo Gol 1.6 ano: 2014, Placa: OXO-0797, em João Pessoa - PB. 

SEDE NAUTICA-IATE CLUBE – CNPJ/CPF Nº 09.114.430/0001-09. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1784/2016 
em João Pessoa, 26 de julho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: GARAGEM DE EM-
BARCAÇÕES, PIER E BAR Na(o) -  RUA PRAIA DO JACARÉ, S/N, PRAIA DO JACARÉ. Município: 
CABEDELO – UF: PB.  Processo: 2016-001892/TEC/LO-1856. 

CELL SITE SOLUTIONS DE INFRAESTRUTURAS S/A – CNPJ Nº 15.811.119.0001-11, torna pú-
blico que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação nº 091/2016, 
para uma torre de telefonia, localizada à Rua Dr. Antonio Palitot, nº 160, Bairro Bancários - João 
Pessoa – PB. Processo Nº 2016/302808.

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CON-

SULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: RECUR-
SOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
(RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE): 03.001 - SECRE-
TARIA DE SAÚDE: 10.302.0012.2078 - ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Munici-
pal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00035/2016 - 01.07.16 - RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA 
E CONSULTORIA LTDA - ME - R$ 15.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAPIDEZ E EFICIENCIA, 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - R$ 15.000,00.

Araruna - PB, 01 de Julho de 2016
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

 Secretária de Saúde

MONTE ALEGRE TÊXTIL S.A - MATESA TÊXTIL
CNPJ Nº. 41.196.791/0001-54

CAPITAL AUTORIZADO - LIMITE DE AUTORIZAÇÃO R$ 20.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO R$ 16.908.795,25
Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA e LOCAL: No dia 21 de julho de 2016, às 10:00 horas, na sede da Com-
panhia, situada na Rua Y-2, nº 341, Distrito Industrial de João Pessoa, Município de João Pessoa, 
Estado da Paraíba.  2. PRESENÇA DE ACIONISTAS: Acionistas representando a totalidade do 
capital social com direito a voto.  3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Foram escolhidos para a direção 
dos trabalhos, entre os acionistas presentes, o Sr. Francisco José Cavalcanti Gonçalves e o Sr. 
Joel Cavalcanti Gonçalves, como Presidente e Secretário, respectivamente.  4. DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Os documentos de que trata o art. 133 da Lei 
nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, foram publicadas no 
Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 19 de julho de 2016 e no Jornal A União no dia 19 de julho 
de 2016.  5. CONVOCAÇÃO: A convocação para a presente assembléia de acionistas foi publicado 
no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 21 de junho de 2016 e no Jornal A União no dia 21 
de junho de 2016.  6. ORDEM DO DIA: (a) Tomar as contas dos Administradores, discutir e votar o 
Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e a destinação do resultado, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; e (b) Outros assuntos de interesse da 
sociedade.  7. DELIBERAÇÕES - A mesa submeteu as matérias constantes da Ordem Dia, transcrita 
acima, à apreciação e votação dos presentes, tendo sido solicitado pelo plenário que a ata fosse 
lavrada de forma sumária dos fatos ocorridos.  (a) – Em discussão as contas: Relatório da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2015, onde se constatou à aprovação integral dos documentos, abstendo-se de 
votar os legalmente impedidos.8. ENCERRAMENTO - Esgotados os assuntos da Ordem do Dia, 
nada mais tendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário a lavratura desta ata que 
redigida, foi lida, aprovada, por unanimidade, e a seguir assinada pela Mesa e pelos acionistas 
presentes, dela tirando-se cópias autênticas para as devidas formalizações e para que produza 
os efeitos legais. Representantes da Mesa: Francisco José Cavalcanti Gonçalves – Presidente 
da Assembléia, Joel Cavalcanti Gonçalves – Secretário da Assembléia e Hemilton Gonçalves de 
Carvalho - Conselheiro. Acionistas Presentes: Francisco José Cavalcanti Gonçalves, José Carlos 
Cavalcanti Gonçalves, Joel Cavalcanti Gonçalves, Luciano Chaves Gonçalves e SENGE – Socie-
dade de Empreendimentos e Edificações Ltda.. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA 
– CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/07/2016 SOB N° 20160449723 – PROTOCOLO 160449723 
DE 22/07/2016 NIRE: 25300008776 MONTE ALEGRE TEXTIL S/A MATESA TEXTIL SA. MARIA 
DE FATIMA VENTURA VENANCIO – SECRETÁRIA GERAL.

João Pessoa, PB, 21 de julho de 2016
Francisco José Cavalcanti Gonçalves

Presidente da Assembléia

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNBA

EXTRATO DE 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00052/2016
1.º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO 00052/2016 – PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARARUNA E L & J TRANSFER LTDA - ME - Valor do Aditivo: Foi suprimindo do 
valor original, ou seja, de R$ 69.211,50 (SESSENTA E NOVE MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E 
CINQÜENTA CENTAVOS) a importância de R$ R$ 16.820,00 (dezesseis mil e oitocentos e vinte 
reais), alterando o valor contratual para R$ 52.391,50 (cinquenta e dois mil e trezentos e noventa 
e um reais e cinquenta centavos) - OBJETO: Aquisição de Materiais Esportivos, Camisas, Bonés, 
Medalhas e Troféus destinados ao I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA, 
que acontecerá no período de 25 à 31 de Julho de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Alteração da 
CLÁUSULA DÉCIMA do Contrato nº 00052/2016 - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
e de acordo com o Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Data das assinaturas: 20/07/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados e Consultoria em Gestão Pública 

ao Município de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Araruna (Recursos Ordinários) 
- 02:020 - Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Receita Municipal - 04.122.0002
.2006/04.129.0002.2007 - Elemento de Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Araruna e: CT Nº 00054/2016 - 06.07.16 - ANTONIO SOUZA DA SILVA - R$ 21.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CON-

SULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00005/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE ARARUNA (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 02:020 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL - 04.122.0002.2006/04.129.0002.2007 
- ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA. JURÍ-
DICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Araruna e: CT Nº 00053/2016 - 01.07.16 - RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA - ME - R$ 15.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016, 
que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos Especializados e Consultoria em Gestão Pública 
ao Município de Araruna/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ANTONIO SOUZA DA SILVA - R$ 21.000,00.

Araruna - PB, 06 de Julho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00005/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSUL-
TORIA LTDA - ME - R$ 15.000,00.

Araruna - PB, 01 de Julho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Construção para suprir as necessidades de todas 

as secretarias do Município de Várzea, conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 11 de agosto de 2016, ás 08:30 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 28 de Julho de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2016, que objetiva: Aquisição de Enxovais, utilidades domésticas e Presentes, destinados 
a doação a Mães Carentes e Manutenção de Diversas Secretárias do Município; RATIFICO o cor-
respondente procedimento em favor de: SP Comércio Varejista de Utilidades-Eireli - R$ 46.750,00.

Caiçara - PB, 28 de julho de 2016.
Cícero Francisco da Silva

Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N117/2016
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 12/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de conservação, higienização e limpeza, 
destinado a Secretaria de Estado da Saúde - SES, 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 - 16-00635-2
João Pessoa, 28 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N050/2016
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 12/08/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
veículos, destinado a Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme 
anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00626-1
João Pessoa, 28 de julho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 16-00633-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 006/2016, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução 
de obra referente à correção dos pavimentos abatidos deixados pela obra do SES - Sistema de 
Esgotamento Sanitário da cidade de Santa Rita, no estado da Paraíba.  Abertura: 18/08/2016 – às 
09:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano 
Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 
3218-1207 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 28 de julho de 2016.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO 

PROCESSO Nº 06.11.14.537                                                   PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
REGISTRO CGE Nº 16-00534-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL 

SOBRE PARTO HUMANIZADO E DA CAPACITAÇÃO PARA PARTEIRAS TRADICIONAIS, IN-
CLUINDO LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, FORNECIMENTO DE ALMOÇO, COFFEE BREAK, LANCHE 
SIMPLES E HOSPEDAGEM, ATRAVÉS DO CONVÊNCIO MS SICONV Nº 731507.

A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado da Saúde, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, torna 
público, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente certame, 
embasada no parecer técnico favorável da Coordenação Estadual de Saúde das Mulheres, após 
renegociação do Lote 02, considerando que a arrematação em sessão estava acima da pesquisa 
de mercado, a ser adjudicado o objeto em favor da empresa: S & A EVENTOS EIRELI - ME, sob 
o CNPJ nº. 12.727.476/0001-08, Lotes 01 e 02, no valor global de R$ 28.557,00 (vinte e oito mil, 
quinhentos e cinquenta e sete reais), classificada pelo critério do menor preço por Lote. 

João Pessoa, 28 de julho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº- 001/2016
REGISTRO CGE Nº 16.00631-9
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT através da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria GS nº. 001/2016, publicada no DOE na edição de 30/01/2016, e em 
consonância com o disposto na Lei n°. 8.666/93, que trata das Licitações e Contratos Administrativos, 
torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n°001/2016, tipo Menor 
Preço Global, com o objetivo de contratar Empresa para aquisição de revestimento geomecânico e 
tubos de PVC para perfuração de poços no estado da Paraíba, conforme descritos no Edital e anexos, 
que se encontra à disposição dos interessados na Avenida Ministro José Américo de Almeida, s/nº, 
Torre, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-200, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 
horas. O preço médio proposto pela Administração é de R$141.856,50 (cento e quarenta e hum mil, 
oitocentos e cinqüenta e seis mil e cinqüenta centavos). Maiores informações poderão ser obtidas 
diretamente na SEIRHMACT, através do telefone (83) 3218-4326/3218.4336 ou no endereço eletrô-
nico: licitacao@serhmact.pb.gov.br. Para tanto, a Comissão Permanente de Licitação informa que 
a sessão pública para recebimento dos envelopes de “Habilitação e “Proposta Financeira” ocorrerá 
no dia 16/08/2016 às 15:00 horas na sala da CPL, no endereço acima mencionado.

Washington Luís Soares Ramalho
Presidente CPL/ SEIRHMACT

AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2016

REGISTRO Nº 16-00622-8
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ESTRUTURAL E COMPLEMENTARES 

DE ENGENHARIA, PARA A CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL – IML, NO MU-
NICÍPIO DE CAJAZEIRAS/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: 
16 de agosto de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 27 de julho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016 - PMC

 O Pregoeiro Oficial Do Município De Capim, Estado Da Paraíba, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 de Janeiro de 
2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00007/2016 - PMC, que objetiva: RE-
GISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA REFORMA DE MÓVEIS DIVERSOS DE CAPIM, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, em favor da empresa WAGNER CARTAXO MARQUES 
EIRELI – EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02, pelo valor de R$ 215.780,00 (DUZENTOS E QUINZE 
MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)

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

Pregoeiro Oficial
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 29 de julho de 2016Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016 - PMC
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 

artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apre-
sentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00007/2016 - PMC, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA  DE MÓVEIS 
DIVERSOS, no uso de suas atribuições legais, resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação, em 
favor da empresa WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI – EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02, pelo 
valor de R$ 215.780,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS com base 
no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura do contrato e da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 64, caput, da Lei 
nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 desta lei.

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

Prefeito
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de material médico hospitalar (soro), para atender as 
necessidades dos Postos de Saúde e da Policlínica do Município de Ingá, no dia 15/08/2016 às 14:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 12/08/2016.

Ingá(PB), 28 de julho de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00016/2016. PARTES: STTP / 

JET PRINT INFORMATICA LTDA-ME. OBJETO DO ADITIVO: CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL 
DAS CLAUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERA-
DAS, COM FULCRO NO ART 58, I, § 1º, DA LEI 8666/93, ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº AD00005/2015. ONDE LÊ-SE R$ 29.528,00, LEIA-SE R$ 29.578,00 (VINTE E NOVE MIL, QUI-
NHENTOS E SETENTA E OITO REAIS), NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. ASSINAM: FELIX 
ARAUO NETO / FELIPE TEIXEIRA RIBEIRO. DATA DA ASSINARTURA: 20 DE JULHO DE 2016.

FELIX ARAUJO NETO
Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 00034/2016-CPL. PARTES: 

STTP/UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO. OBJETO CONTRA-
TUAL:  “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E NO JORNAL A UNIÃO”. FUN-
CIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2154 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.99. OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.  FONTE DE RECURSOS: 000 OBJETO DO 
ADITIVO: ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALOR, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INAL-
TERADAS, COM FULCRO NO ART. 65, § 1º ALÍNEA B, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS 
ALTERAÇÕES, INEXIGÍVEL Nº IN00007/2016. SIGNATÁRIOS: FELIX ARAUJO NETO E UNIÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO. DATA DA ASSINATURA: 27/072016.

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

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00012/2016 Que Objetiva 
a Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Medicamentos em Geral, 
para o dia 12 de agosto de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Jose 
Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB. Informações: no horário 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3387-1066. Email: 
www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de Julho de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO- Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

DA AMOSTRA
PROCESSO Nº. 2015/105526 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09001/2016.

Objeto: Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Caminhas Infantis para as 
Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.

A Pregoeira oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 
da amostra do Item 01, do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Avaliação 
de Bens e Serviços, ficou constatado que:

FOI REPROVADA
 A amostra apresentada para o Item 01 pela empresa EKIPSUL DE EQUIPAMENTOS EDU-

CACIONAIS LTDA, inscrita com o CNPJ: 04.603.900/0001-84, por não atender as especificações 
solicitadas no Edital. 

Diante do exposto, a Pregoeira convoca a empresa classificada em segundo lugar para o 
item 01, qual seja FA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME, inscrita com o CNPJ: 
22.657.883/0001-40, para apresentação da amostra no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data de publicação deste.

João Pessoa, 22 de julho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09008/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2015/064925
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa Especializa-

ção na Prestação de Serviços de Capina, Roçado e Aceiro das Áreas Externas das Unidades de 
Ensino da PMJP.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, ACOLHO o Parecer emitido 
pela ASSEJUR, HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em favor da empresa: PSC – SERVIÇOS 
E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, inscrita com o CNPJ:  15.121.468/0001-01, a qual ofertou o seguinte 
preço pelo ITEM 1: valor unitário de R$ 0,68 (sessenta e oito centavos), perfazendo o valor total do 
item de R$ 60.916,44 (sessenta mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), 
com base no Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002. Em 
consequência, fica convocado o proponente para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 28 de julho de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de uma rua, neste 

Município - Distrito de Renascença.
LICITANTE HABILITADO:
- COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
LICITANTE INABILITADO:
 - HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura 

dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 09/08/2016, às 09:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.

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

Sapé - PB, 28 de Julho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

(GABINETE DO PREFEITO)
TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2016
INTERESSADOS: VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME e CONSFOR 

CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA torna público através da Excelentíssima 

Senhora Prefeita, nos termos de suas atribuições, fundamentada no parecer técnico n.º 003/2016 
que após análise do recursos interposto pela empresa CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA 
LTDA. DECIDE julgar pelo conhecimentoe no mérito pelo IMPROVIMENTO do recurso pela ausência 
de fundamentação legal. 

Juarez Távora-PB, 28 de julho de 2016.
Maria Ana Farias dos Santos

Prefeita

22HOSPITAL PADRE ZÉ
- Instituição Mantenedora: INSTITUTO SÃO JOSÉ -

Av. Desembargador Botto de Menezes, 657 – TambiáCEP 58020-670 João Pessoa Paraíba
C.G.C. 08.667.206/0001-81      Fone: 3241.8080Fax: 3241-5845          

hospitalpadreze@zipamil.com.br

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

O HOSPITAL PADRE ZÉ, através de sua Comissão de Licitação, torna público 
para conhecimento de todos os interessados que fará realizar no dia 23 de agosto de 
2016, às 09:00horas, na Sala da Licitação deste Hospital, situado na Av. 
Desembargador Botto de Menezes, 367 - Tambiá, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2016,TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto a Aquisição de 01 
Aparelho de Raio X  Digital.
O Edital poderá ser obtido conforme endereço acima. Maiores informações no telefone
(83) 3041-8405.

João Pessoa, 29 de julho de 2016.

Andréa Ribeiro Wanderley
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA, Estado da Paraíba, 
usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 
junho de 1993, e suas atribuições posteriores resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a decisão da 
Comissão de Licitação – C.P.L., ao Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO de 
Nº 00006/2016, em favor dos seguintes licitantes classificados: 

O Srª. João Feitoza Leite, apresentou proposta no valor de R$ 60,00 (sessenta) por viagem – 
item 01, o Sr. Zacarias de Araújo Neto,  apresentou proposta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) 
por viagem – item 02 e  o Sr. Antonio Marcos Araújo da Silva, apresentou proposta no valor de 
R$ 80,00 (oitenta reais) por viagem – item 03. 

Olho D´agua - PB, 26 de Abril de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.022/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.022/2016, que tem por objeto a 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATERNDER AS ESCOLAS 
EMEF Miguel Lucindo (Sitio Mendonça) e a Escola EMEF Francisco José do Nascimento, objeto 
do Convenio nº 0493/2015, firmado entre a Prefeitura Municipal de Juazeirinho e a Secretaria de 
Estado da Educação, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: XANDS 
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 04.949.494/0001-06 do qual se sagrou vencedora dos itens constantes no relatório de 
julgamento e termo de Adjudicação, com o valor total de R$ 143.736,00 (Cento e quarenta e três 
mil setecentos e trinta e seis reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado 
o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo 
setor competente. 

Juazeirinho – PB, 01 de Julho de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, de forma parcelada, para suprir as ne-

cessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei 
Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA 
– PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 035/2016, Pregão Presencial nº. 0.6.022/2016. DOTAÇÃO: 
02060.12.361.1001.1069 – 4490.52 / 02060.12.361.1001.2031– 4490.52. VIGÊNCIA: Do presente 
contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2016 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e as empresas 
XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME / MILTON BEZERRA DE SANTANA, CNPJ 
04.949.494/0001-06, com o valor total de R$ 143.736,00 (Cento e quarenta e três mil setecentos e 
trinta e seis reais). Contrato Administrativo nº 06221/2016/PMJ 

Juazeirinho - PB, 01 de Julho de 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
AVISO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

A Gestora do Fundo Municipal de Educação de Monteiro – PB, no uso de suas atribuições legais, 
após análise do Processo Licitatório pela Assessoria Jurídica do Município e ainda fundamentado 
no Art. 49 “Caput” da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Resolve ANULAR a 
Tomada de Preços nº. 2.2.001/2016, que tem por objeto a Contratação de empresa para construção 
de Escola Pró Infância (Creche), na comunidade do Sítio Santa Catarina no Município de Monteiro 
– PB. Considerando o Despacho da Assessoria Jurídica do Município, e ainda, Considerando a 
justificativa apresentada pela CSL, conforme decisão circunstanciada inserta no processo licitatório.

Monteiro – PB, 12 de Julho de 2016.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba. Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - 
PB, às 10:00 horas do dia 10 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Aquisição Parcelada de gêneros alimentícios, destinados ao Samu, Secretária 
de Assistência Social e Programa Brasil alfabetizado desse Município de Caiçara-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
436/2007. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 28 de julho de 2016
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba. Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - 
PB, às 14:00 horas do dia 10 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Contratação de Profissional Protético para prestação de serviço de confecções 
de próteses odontológica, objetivando a reabilitação em saúde bucal da população carente deste 
Município de Caiçara-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 28 de julho de 2016
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016.
OBJETO: Execução de serviço de manutenção e conservação de Unidades de Ensino do Mu-

nicípio. Data e Local, às 09:00 horas do dia 16/08/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete 
Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista,28 de Julho de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO

A Prefeitura de Bayeux, através de seu Pregoeiro, convoca no prazo de 02 (dois) dias úteis para 
negociação de preço, o segundo colocado, correspondente ao Pregão Presencial nº 051/2016, 
Objeto: Aquisição parcelada de camisa em malha, destinados às diversas Secretarias da Admi-
nistração. A empresa: Hercílio Pedro Gomes - EPP, CNPJ 05.253.747/0001-75. Tendo em vista o 
não comparecimento da empresa classificada em 1º lugar para assinatura do contrato. Maiores 
informações: (83) 3253-4080.

Bayeux - PB, 28 de julho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AS 

FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANU-
TENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO 
DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2036 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO 
FUNDAMENTAL 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 
361 0050 2038 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2039 MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - QSE 3390.36 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00039/2016 - 28.07.16 - FREITAS & ALVES LTDA - R$ 66.900,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00034/2016 - PMC
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE MÓVEIS DIVERSOS DE CAPIM.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016 - PMC.
DOTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 0204 - SECRETARIA DE 

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

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
CONTRATADO: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI – EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02, 
VALOR R$ 129.468,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E 

OITO REAIS)
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VUL-
NERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FREITAS & ALVES LTDA - R$ 66.900,00.

Santa Helena - PB, 28 de Julho de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
e Materiais Permanentes destinados a atender as necessidades dos Postos, Centros e Unidades 
Básicas de Saúde do município de São José de Piranhas-PB.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 101.482,50; 
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 20.955,00; DimedonteDistrib. de 
Medicamentos e Equipamentos Ltda- ME - R$ 149.622,00; EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME 
- R$ 151.755,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - R$ 
43.213,50; SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP - R$ 53.949,00.

São José de Piranhas - PB, 28 de Julho de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2016.
OBJETO: Execução de serviço de continuação de pavimentação das Ruas Alcino Vicente Egídio 

e Alcides Gentil Abrantes no Município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 16/08/2016, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista,28 de Julho de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CRECHE E DE DUAS ESCOLAS NESTE MUNI-

CIPIO. LICITANTE HABILITADO: JH CARNEIRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR: JH CARNEIRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA – Valor R$389.530,71. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, o referido processo seguirá para fins de homologação.  Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão Pedro 
Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (83) 33791045. Email: prefeituralicitacao2014@gmail.com.

Cacimba de Dentro - PB, 05 de Julho de 2016
CHIARA LIGIA ALMEIDA NASCIMENTO

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº006/2016, que objetiva: Locação de um veículo destinado 
ao transporte de funcionários a João Pessoa e vice-versa e demais localidades; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: José Eugênio da Costa, CPF: 089.204.864-
68, R$1.470,00 e Caio Cézar Azevedo Ludgério – EPP, CNPJ:21.969.026/0001-12, R$1.250,00.

Cacimba de Dentro – PB, 08 de março de 2016.
Edmilson Gomes de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº007/2016, que objetiva: Aquisição de gêneros alimen-
tícios (Carne bovina e frango) destinados ao atendimento das diversas secretarias municipais; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Iracy do Nascimento Ramos 
- R$49.644,00.

Cacimba de Dentro – PB, 18 de maio de 2016.
Edmilson Gomes de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº008/2016, que objetiva: Aquisição de Material de 
Construção para atender as necessidades desta Prefeitura de forma fracionada e de acordo com 
a necessidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Francisco 
Firmino de Oliveira - ME - R$148.503,50.

Cacimba de Dentro – PB, 18 de maio de 2016.
Edmilson Gomes de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº009/2016, que objetiva: Fornecimento de refeições e 
quentinhas para atender a demanda deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Alcielly Ramos do Nascimento - R$90.000,00.

Cacimba de Dentro – PB, 18 de maio de 2016.
Edmilson Gomes de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº010/2016, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica 
ou física para poda de árvores de forma eventual; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: José Francisco Julião - R$30.000,00.

Cacimba de Dentro – PB, 18 de maio de 2016.
Edmilson Gomes de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº011/2016, que objetiva: Aquisição de Material de Infor-
mática para atender a demanda de forma fracionada e de acordo com a necessidade desta munici-
palidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRILT COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA - R$351.437,00.

Cacimba de Dentro – PB, 18 de maio de 2016.
Edmilson Gomes de Souza

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 019/2016 
e Pregão Presencial nº 00011/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: DEVILLE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de combustíveis. 
VALOR GLOBAL: R$ 167.450,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,  28 de Julho de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -   Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede 
estadual de ensino, de acordo com o Processo Tomada de Preços  nº  00006/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: JOÃO FEITOZA LEITE  – ITEM 01 
OBJETO: Transporte de estudantes da rede estadual de ensino, para a Escola Antônio Avelino 

de Almeida.  
VALOR R$:  60,00 (sessenta reais) por viagem.
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 28 de Julho de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede 
estadual de ensino, de acordo com o Processo Tomada de Preços  nº  00006/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: ZACARIAS DE ARAÚJO NETO – ITEM 02 
OBJETO: Transporte de estudantes da rede estadual de ensino, para a Escola Antônio Avelino 

de Almeida.  
VALOR R$: 80,00 (oitenta reais) por viagem.
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 28 de Julho de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede 
estadual de ensino, de acordo com o Processo Tomada de Preços  nº  00006/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  ANTONIO MARCOS ARAÚJO DA SILVA  – ITEM 03 
OBJETO: Transporte de estudantes da rede estadual de ensino, para a Escola Antônio Avelino 

de Almeida.  
VALOR R$:  80,00 (oitenta reais) por viagem.
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB, 28 de Julho de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em conse-
quência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00011/2016, para o fornecimento 
de combustíveis em João Pessoa, conforme especificação do edital e ADJUDICO o seu objeto a 
empresa DEVILLE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA ME - CNPJ Nº 05.302.544/0001-21, 
com o valor global de R$ 167.450,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta  reais).

Olho D`água - PB,  27  de Julho de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
RESULTADO DE JULGAMENTO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, constituídos pela Portaria nº 01/2016 de 
02 de Janeiro de 2016, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar 
público para os interessados que, o resultado de julgamento da Tomada de Preços nº 00006/2016, 
cujo objeto a contratação de empresas ou pessoa física objetivando a prestação de serviços para 
o transporte de estudantes da rede estadual, atendendo Solicitação da Secretaria da Educação  e 
Cultura. Tendo como vencedores:

O Sr. João Feitoza Leite, apresentou proposta no valor de R$ 60,00 (sessenta) por viagem – 
item 01;

O Sr. Zacarias de Araújo Neto, apresentou proposta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por 
viagem – item 02;

O Sr. Antonio Marcos Araújo da Silva, apresentou proposta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) 
por viagem – item 03;

Olho D´agua – PB, 25 de Julho de 2016.
Daniela Iria Adjuto de Almeida

Presidente da CPL

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 1804/2016 em João Pessoa, 26 de Julho de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Gurjão 
- PB. Na(o) EM TODA CIDADE, GURJÃO Município:- UF: PB: Processo: 2016-003114/TEC/LI-4851.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 1803/2016 em João Pessoa, 26 de Julho de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Camalaú - PB. 
Na(o) EM TODA CIDADE, CAMALAÚ Município:- UF: PB: Processo: 2016-003113/TEC/LI-4850.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1802/2016 em João Pessoa, 26 de Julho de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DA CIDADE DE SOSSEGO. Na(o) NA CIDADE, CAMALAÚ Município: SOSSEGO- UF: PB: 
Processo: 2016-003586/TEC/LO-2337.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 1801/2016 em João Pessoa, 26 de Julho de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário em toda a cidade de Santo André. 
Na(o) EM TODA CIDADE Município: SANTO ANDRÉ- UF: PB: Processo: 2016-003361/TEC/LI-4868.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 1800/2016 em João Pessoa, 26 de Julho de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário em toda a cidade de Coxixola-PB. 
Na(o) COXIXOLA Município: - UF: PB: Processo: 2016-002982/TEC/LI-4828.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 1799/2016 em João Pessoa, 26 de Julho de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário em toda a cidade de Coremas-PB. 
Na(o) COREMAS Município: - UF: PB: Processo: 2016-002981/TEC/LI-4827.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1736/2016 em João Pessoa, 21 de Julho de 2016 – Pra-
zo: 730 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE EMERGÊNCIA, CAPTAÇÃO, 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA PARA REFORÇO NO SISTEMA ADUTOR DO CONGO. 
Na(o)-Município: SUMÉ- UF: PB: Processo: 2016-003420/TEC/LO-2296.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1744/2016 em João Pessoa, 21 de Julho de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
Na(o)-Município: MONTEIRO- UF: PB: Processo: 2016-004171/TEC/LO-2502.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 1798/2016 em João Pessoa, 26 de Julho de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Caraúbas-PB. 
Na(o) CARAUBAS Município: - UF: PB: Processo: 2016-002980/TEC/LI-4826.

A OCA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 08.571.236/0001-90, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo – aRENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO para o EMPREENDIMENTO VILLAS DE SAMOA, IMÓVEL 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, situado na RUA LEONOR VIANA DE SOUSA CARVALHO, LT 
16A, QD 11, POÇO, CABEDELO-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº012/2016, que objetiva: Aquisição de Material Elétrico 
para atender a demanda de forma fracionada e de acordo com a necessidade desta municipali-
dade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JMA COMÉRCIO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - R$268.802,50.

Cacimba de Dentro – PB, 18 de maio de 2016.
Edmilson Gomes de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2016
Nos termos do relatório apresentado pela Pregoeira oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº013/2016, que objetiva: Aquisição de pneus e câmaras 
de ar para atender as diversas secretarias de acordo com as necessidades desta Prefeitura; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUCAR COMÉRCIO DE 
PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$333.044,00.

Cacimba de Dentro – PB, 13 de junho de 2016.
Edmilson Gomes de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FREITAS E COSTA LTDA - R$ 76.466,50; LAPIS E LAÇO 
PAPELARIA LTDA - R$ 105.695,00.

Cacimba de Dentro - PB, 13 de Junho de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016, 
que objetiva: apresentação de Show de música no evento alusivo a Festividades São João de 
nossa cidade a se realizar no dia 24 de junho de 2016.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO -ME - R$ 25.000,00.

Cacimba de Dentro - PB, 26 de Maio de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016, 
que objetiva: Apresentação de Show de música no evento alusivo a Festividades São João de nossa 
cidade a se realizar no dia 23 e 29 de junho de 2016.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO DA SILVA BARBOSA - R$ 42.000,00.

Cacimba de Dentro - PB, 25 de Maio de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS 
E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA.; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 558.499,00.

Cacimba de Dentro - PB, 23 de Março de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Adesão a Registro de Preço nº 
AD00002/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-
MENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE SAÚDE 
DESTE MUNICIPÍO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: LARMED DIST. DE 
MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA - R$ 446.677,40.

Cacimba de Dentro - PB, 08 de Abril de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00003/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: GRAFICA FUTURA LTDA - R$ 147.237,00.

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Maio de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: Prestação de serviços 
de exames ultrassonografias diversas destinados a pacientes da rede Municipal de Natuba -PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Natuba - PB, 19 de Julho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de serviços de exames 
ultrassonografias diversas destinados a pacientes da rede Municipal de Natuba -PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com. 

Natuba - PB, 27 de Julho de 2016. 
AMOIS ALVES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 12:00 horas do dia 16 de Agosto de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva do veículo caminhão pipa Marca 
Internacional 4400 ISTE/DURASTAR 4400, Placa NQE-4211 com aplicação de peças e serviços. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com. 

Natuba - PB, 27 de Julho de 2016
AMOIS ALVES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 10 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE INFORMATICA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, conforme edital. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 27 de Julho de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS 

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 10:00 horas do dia 10 de 
Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA 
ALFABETIZADORES, conforme edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: 
pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 27 de Julho de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do 
Seridó - PB, às 15:00 horas do dia 10 de Agosto de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO, conforme edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: 
pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 27 de Julho de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 048/2016

Aos vinte e sete dias do mês de julhodo ano de dois mil e dezesseis (27/07/2016), nesta cidade 
de Livramento/PB. A Prefeitura de Livramento, CNPJ Nº 08.738.916/0001-55.Vem rescindir unila-
teralmenteo Contrato de Prestação de Serviços Nº 048/2016, datado de 08 de junho de 2016, que 
foi firmado pessoa física: Damião Rodrigues Porto, portador do CPF Nº 810.210.891-68, tendo por 
objeto: Prestar serviço de mão-de-obra especializada por hora trabalhada de mecânico nos veículos 
da linha leve e nos veículos da linha pesada, pertencente a Prefeitura, e os que por força contratual 
tenham direito, operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir 
fixados. Considerando que este ato é para rescindir unilateralmente o Contrato, originalmente 
celebrado entre as partes inicialmente identificadas, em razão dapessoa física: Damião Rodrigues 
Porto CPF Nº 810.210.891-68, não está cumprindo com objeto contratado, não haver reiniciado 
as suas atividades no endereço informado para a execução dos serviços e não apresentando 
qualquer justificativa para tanto. Considerandoa rescisão do Contrato,ora operada temfundamento 
nos fatos e informações registradas no Processo Administrativo Nº 048/2016, e no Pregão Presen-
cial Nº 005/2016, desta forma, dando motivação suficiente para que esta Prefeitura rescindisse o 
referido contrato. Considerandoalém dos fundamentos processuais citados nos itens precedentes, 
a rescisãocontratual ora operada funda-se na autorização constante do art. 77, combinado com os 
incisos I e IV do art. 78, sendo operada unilateralmente pela Administração, conforme previsto no 
inciso I do art. 79, todos da Lei nº 8.666/93. 

Livramento/PB, 27 de julho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2016 de 02 de Janeiro 

de 2016, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para 
os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016, cujo 
objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis. Tendo como vencedor:

DEVILLE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA ME, 
VALOR GLOBAL R$ 167.450,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Olho D´agua – PB, 25 de Julho de 2016.
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2016, que objetiva: ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL E TERAPEUTICO O2; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: RC COMÉRCIO DE GASES E QUIPAMENTOS 
LTDA - ME - R$ 27.200,00.

Bananeiras - PB, 22 de Julho de 2016.
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AR 

COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL E TERAPEUTICO O2. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro de Preços nº 000027/2016, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00008/2016, realizado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MORENO/PE. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016 - RECURSOS ORDINÁRIOS DO 
MUNICÍPIO; RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; TRANS-
FERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS; 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.302.2008.2035 
ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 3.3.90.30.02 MEDI-
CAMENTOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00114/2016 - 22.07.16 - RC COMÉRCIO DE GASES 
E QUIPAMENTOS LTDA - ME - R$ 27.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: Prefeitura Municipal de Bananeiras/PB e RVAProjetos e Construções LTDAME - CNPJ nº 

15.161.782/0001-18. Ref. TP 0002/2014. Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção 
civil destinada a execução das obras e serviços de construção de uma quadra esportiva escolar 
coberta, no conjunto major augusto bezerra, no município de Bananeiras/PB através do termo de 
compromisso PAC2 09518/2014. EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 000252/2014, 
com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 
(03 - três meses), contados a partir de 31/07/2016 até 30/10/2016. Dotação orçamentária para 
cumprimento da despesa: ORÇAMENTO DE 2016 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/
FEDERAIS (RECURSO ORDINÁRIOS/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSPARÊNCIA DE 
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – EDUCAÇÃO/TRANSFE-
RÊNCIA DE RECURSOS – FNDE) – 6.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2014.1048 
– IMPLANTAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES – ELEMENTO 
DE DESPESA: 4.4.90.51.01. – OBRAS E INSTALAÇÕES. ASSINATURAS DA PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL EM: 28.07.2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00224/2014
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00224/2014 – 04/07/2014 - PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA - ME–R$ 27.000,00. PRAZO 06MESES, contados a partir de 05/07/2016 até 31/12/2016. 
OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57 
DA LEI 8666/93 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 
– RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO – 03.00 – SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO 
– 04.122.2002.2005MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO –  3.3.90.39.01.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA. ASSINATURAS DA PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL EM: 01.07.2016.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

Fundo Municipal de Educação de Monteiro
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2.2.002/2016/FME
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo de Educação de Monteiro - PB, TORNA PÚBLICO a 

Tomada de Preços nº. 001/2016, Tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa 
para construção de Escola Pró Infância (Creche), na comunidade do Sítio Santa Catarina no Mu-
nicípio de Monteiro – PB. Data de Abertura 15/08/2016 às 10:00hs, na sala de reuniões da CSL. O 
Edital encontra-se a disposição dos interessados na Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º 
Andar, Centro – Monteiro - PB, no horário das 08h00min às 12h30min. Monteiro - PB, 28 de julho 
de 2016 – Erinaldo Araújo Sousa - Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
No Aviso de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 016/2016, do tipo “Menor 

Preço”, publicado no D.O.E/PB e no Jornal a União do dia 28/07/2016, onde se lê: Data de abertu-
ra: 03/08/2016 às 14h00min, leia-se: Data de abertura: 12/08/2016 às 09h30min, os demais atos 
permanecem inalterados, não modificando a formulação das propostas. 

Prata, 28 de julho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06171/2015 PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e a empresa DANIEL LIMA DA SILVA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS, 
para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias. OBJETO 
DO ADITIVO: Constitui objeto o a prorrogação do prazo de vigência de 30 (Trinta) dias no contrato 
acima mencionado, com vigência de 22 de Julho de 2016 a 21 de Setembro de 2016, a partir da 
assinatura do presente Aditivo. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula 
Sexta do Contrato Inicial e em conformidade com o Inciso II do Parágrafo 1º do Art. 57 da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. JONILTON FERNANDES CORDEIRO – Prefeito 
Constitucional - Juazeirinho – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 00104/2015

Contratante: Prefeitura Municipal de Itapororoca, CNPJ n 09.165.176/0001-78. CONTRATADA: 
JF Silva Construções e Serviços Eireli, CNPJ n 16.417.591/0001-37. Resumo do Objeto: Rescisão 
unilateral do Contrato n 00104/2015, Serviços de pavimentação e drenagem em diversas ruas do 
município, conforme termo de referência, planilha e plantas em anexo, a partir da data de publicação 
deste instrumento no Diário Oficial da União, por a CONTRATADA não ter apresentado defesa as 
notificação (atraso na execução das obras atinentes ao referido contrato) feitas pela CONTRATAN-
TE, e por muito menos justificado o atraso ou apontado soluções para atualização do cronograma, 
objeto do contrato n 00104/2015, até a presente data. Do Fundamento Legal artigo 78, Inciso III, e 
artigo 79 I a lei 8.666/93 atualizada. Itapororoca de 028/07/2016.

Celso Morais de Andrade Neto-Prefeito

A OCA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 08.571.236/0001-90, torna público 
que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo – a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO de Nº 0256/2016 para CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, COM 16 UNIDADES HABITACIONAIS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES: TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO. ÁREA: 2.980,53 M² conforme processo Nº 412.

A OCA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 08.571.236/0001-90, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo – a LICENÇA 
DE OPERAÇÃO para o EMPREENDIMENTO GOLDEN BEACH CLUB, IMÓVEL RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, COM 16 UNIDADES HABITACIONAIS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES: TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO. ÁREA: 2.980,53 M², situado na RUA JOSÉ AMÉ-
RICO DE ALMEIDA FILHO, LOTEAMENTO JARDIM BRASÍLIA, QD H, LT17 E 2B, CABEDELO-PB.

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 29 de julho de 2016Publicidade
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