
Na cidade, chama olímpica passou pelas mãos de 144 condutores

PB tem quarta melhor 
malha viária do Brasil

asfalto e sinalização

maior do mundo

CG dá início 

ao são João

Foi aberta on-

tem à noite a pro-

gramação do São 

João de Campina 

Grande.  PÁGINA 8

eConomia

salão reunirá 

400 artesãos

Entre as ativida-

des dos festejos juni-

nos está a 24ª edição 

do Salão de Artesa-

nato.  PÁGINA 24

Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes avaliou as condições da malha viária brasileira e classificou 56% 
das estradas paraibanas como ótimas ou boas. O resultado é o segundo melhor do Nordeste e o quarto do País. PÁGINA 5

Jogos do rio

A chuva não desanimou os pessoenses nem conseguiu tirar o 
brilho da passagem da tocha olímpica por João Pessoa.  PÁGINA 17

Tocha olímpica percorre ruas da capital

R$ 1,00

R$ 200,00

assinatura 
anual
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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

31o máx.
23o  mín.

34o  máx.
20o mín.

36o máx.
22o mín.

DÓLAR    R$ 3,524  (compra) R$ 3,524  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,380  (compra) R$ 3,670  (venda)
EURO   R$ 4,006  (compra) R$ 4,009  (venda)

l seminário do PsB com renato Casagrande orienta pré-candidatos. Página 3

l ministro garante conclusão de complexo habitacional em Campina. Página 4

l mP firma acordo e shows de são João na capital devem terminar de 1h. Página 7 

l Câmara federal aprova “às cegas” 14,5 mil novos cargos federais. Página 9

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

Nublado com 
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nuvens
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Luther College Jazz orchestra 
realiza concerto amanhã pela 
manhã na UFPB.  PÁGINA 21

Orquestra dos EUA se 
apresenta na capital

foto: Divulgação
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azul linhas aéreasmais gastos

Começa a operar hoje o voo da 
Azul Linhas Aéreas entre João Pessoa e 
a cidade de Belo Horizonte.  PÁGINA 13

o reajuste das mensalidades foi auto-
rizado ontem pela ANS e aplica-se a con-
tratos individuais e familiares.  PÁGINA 15

Castro Pinto recebe 1o voo 
direto para Belo Horizonte

Planos de saúde terão 
aumento de até 13,57%

Estado terá R$ 320 mi 
para população rural

Recursos virão de empréstimo do Banco Mundial ao Programa 
Cooperar. Mais de 160 mil pessoas serão atendidas.  PÁGINA 8

foto: Cláudio Goes



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de junho de 2016

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

O governo Temer, cuja legitimidade 
tem sido frequentemente questionada 
pelos adversários, enfrenta dificuldades 
que, por vezes, ele mesmo cria, anteci-
pando-se desta forma aos seus próprios 
opositores. As idas e vindas começaram 
logo nas primeiras semanas, resultan-
do na demissão de dois ministros. Antes, 
os problemas já haviam se ensaiado: ao 
anunciar a sua nova equipe, o presidente 
não se deu conta de que havia descartado 
a presença feminina no primeiro escalão. 
Não bastasse isto, extinguiu o Ministério 
da Cultura, sob o argumento de que era 
necessário enxugar a máquina adminis-
trativa. As reações, num caso e noutro, 
não podiam ser piores.

Apesar de tudo isso, porém, não é na 
área política, nem mesmo junto à opinião 
pública, que o governo interino se defron-
ta com o seu maior desafio. É na conjuntu-
ra econômica, com recessão, desemprego 
e inflação, que os problemas se agigantam. 
E pior: a curto prazo, não parece haver luz 
no fim do túnel. Na quarta-feira passada, 
a Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE) deu uma 
mostra do tamanho da crise que enfrenta-
mos. Em levantamento feito em 44 países, 
o Brasil é o que deverá sofrer, neste ano, 
a maior queda do PIB, que, como se sabe, 
é a soma de todas as riquezas produzidas 
no período.

Tem mais: em 2017, o Brasil deve ser o 
único país da lista - que inclui os 34 países 
membros mais dez países “parceiros”, en-
tre eles Índia, China e África do Sul - a re-
gistrar retração do PIB. Este ano, apenas 
outras duas economias, além do Brasil, 

devem ter retração. Nas previsões da orga-
nização, o PIB brasileiro deve cair 4,3% em 
2016. Na Grécia o recuo deve ser de 0,2%, e 
na Rússia, de 1,7%. A OCDE faz uma ressal-
va em relação a 2017, afirmando que, como 
o cenário político tem forte incidência sobre 
os resultados econômicos, “se as incertezas 
em torno das políticas públicas se dissipa-
rem mais rapidamente do que suposto e se 
houver um consenso em relação às reformas, 
então a confiança pode melhorar rapidamen-
te e pode haver crescimento em 2017”, diz o 
documento.

O desemprego, prevê o estudo, deve con-
tinuar aumentando em razão da contração 
da economia. Já a inflação deverá continuar 
recuando em razão da atividade econômica 
fraca, mesmo assim deve se manter bem aci-
ma da meta neste ano (a OCDE prevê inflação 
de 9,2% em 2016) e deve retornar progressi-
vamente em 2017 à faixa de tolerância, que 
é de dois pontos percentuais para cima ou 
para baixa do centro da meta (4,5% neste 
ano). Apenas o crescimento das exportações 
deve permanecer vigoroso, beneficiado por 
uma taxa de câmbio mais competitiva.

Recomenda o bom senso que não se deve 
esperar milagres na economia. Não é do dia 
para a noite – independente de qual seja o go-
verno de plantão – que se resolve uma ques-
tão tão grave. A retomada do crescimento se 
dá como processo, ou seja, algo que se rea-
limenta das pequenas conquistas que se vai 
fazendo ao longo do tempo. O governo Temer 
poderá, entretanto, ajudar muito para que 
este processo se instaure, desde que pare de 
patrocinar erros em sequência e hesitações 
em demasia. Para o bem do país, é isto que 
dele se cobra. 

Editorial

 Crônica

	 	 Mais	dificuldades	à	vista
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A	crise
Desigualdade institucional, consagrada por lei e por costume, como 
se vê na insensibilidade com que se atribui 39 mil reais a um ministro”

 

Mal o presidente interino, Michel 
Temer, nomeia um ministro, e o 
passado do titular lança dúvi-
das quanto à sua idoneidade. 
Depois da queda de Romero Jucá 
(Planejamento) e Fabiano Silvei-
ra (Transparência), por suspeita 
de ilícito, a nova secretária da 
Mulher, Fátima Pelaes, trouxe 
para si os holofotes: é acusada 
de desvio de R$ 4 milhões de 
emendas parlamentares quan-
do era deputada federal.      

“Vejo com preocupação as 
iniciativas para comprimir 
prazos. Mais ainda se a pre-
tensão possa sugerir supres-
são de direitos da defesa, que 
são sagrados”. Do presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB), discordando da de-
cisão do senador Raimundo 
Lira, presidente da Comissão 
Processante do impeach-
ment, que reduziu em 20 dias 
a defesa da presidente Dilma.

A relação entre malha rodoviária qualificada 
e economia de gastos há muito está esta-
belecida. Estradas de boa qualidade e bem 
sinalizadas reduzem, drasticamente, custos 
relacionados a acidentes e tratamento de 
vítimas. “R$ 46,8 bilhões foram perdidos em 
2014 devido às deficiências do pavimento. 
Só com acidentes rodoviários foram gastos 
R$ 12,3 bilhões”, atesta pesquisa da Con-
federação Nacional do Transporte (CNT), do 
ano passado.    

RelAçãO pROduTivA 1

TEmER: inElEgívEl E ‘fichA SujA’

cOnTRA A REDuÇÃO

uNinforme

RElAÇÃO pRODuTivA 2

ElE nÃO vAi

umA cAnDiDATuRA AinDA inDEfiniDA 

O quarto lugar da Paraíba entre os es-
tados com melhor malha rodoviária é, 
pois, motivo para enxergar o quanto essa 
posição é importante nos quesitos eco-
nômico e de segurança. O Estado obteve 
índice de 56% na recente pesquisa CNT, o 
que lhe confere o segundo lugar do Nor-
deste, atrás de Alagoas (70%) e à frente 
de Pernambuco (47%) e Bahia (45%). 
Estradas boas, diz o CNT, significam redu-
ção de consumo de diesel: equivaleria a 
uma economia de R$ 2,1 bilhões.

O presidente do diretório do 
PSD de João Pessoa, Lucélio 
Cartaxo, avisou ontem: o 
prefeito Luciano Cartaxo 
não irá participar da agen-
da da presidente afastada, 
Dilma Rouseff (PT), em João 
Pessoa. Ela desembarca dia 
15 na capital para participar 
de uma audiência promovi-
da pela Assembleia Legisla-
tiva, em sessão a ser reali-
zada no Espaço Cultural.    

Temos uma situação realmente esdrúxula em nosso país: o presidente em exercício Michel Temer 
(PMDB) está inelegível pelos próximos oito anos, confirmou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP). Foi condenado em 2015 por ter feito doações de campanha acima do limite permitido. Aos 
olhos da lei, portanto, temos um presidente ficha suja’.  

Nesse momento pré-convenções, crescem as 
expectativas quanto à manutenção de pré-
-candidaturas nos municípios de maior densi-
dade eleitoral. Campina Grande, segundo maior 
colégio eleitoral da Paraíba, ilustra, especial-
mente, esse sentimento. A pré-candidatura da 
deputada estadual Daniella Ribeiro (foto), do 
PP, é caso singular nesse debate. Em que pese a 
parlamentar sustentar que seguirá na disputa 
pela prefeitura – ontem, em entrevista, reafir-
mou que continua no páreo –, há uma espécie 
de ‘compasso de espera’ que circunda essa postulação. Em abril, conforme registrou a coluna, ela 
garantiu que a decisão partidária – pela manutenção ou desistência – sairia na primeira quinzena 
de maio, sem mais postergações. Não saiu. E o partido silenciou, até ontem. Repito a indagação 
feita àquele mês: ‘Na hipótese de a legenda desistir, em que coligação se engajaria? A deputada faz 
duras críticas ao PSDB e ao PMDB, o que, em tese, os descartaria’.  Possivelmente, essa decisão do 
PP somente será tomada quando estivermos na antessala do vencimento do prazo para a realização 
das convenções que vão oficializar as candidaturas – com um olho nas pesquisas de consumo in-
terno e outro na movimentação de adversários ou possíveis futuros parceiros. No primeiro turno da 
eleição de 2012, ela obteve 16,80% dos votos válidos – pouco mais de 36 mil sufrágios, ficando na 
terceira colocação, bem abaixo das candidaturas do PSDB e do PMDB, que foram ao segundo turno 
ostentando percentuais mais graúdos: 44,94% e 30,00%, respectivamente.   
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DESviO DE R$ 4 mi

Ricco farias
papiroeletronico@gmail.com

gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

O noticiário, as conversas sobre negó-
cios e portas que se fecham a cada hora 
não são tranquilizadores. Sobretudo se o 
interlocutor é empresário. Pior ainda se 
entra na conta de bem informado. Com 
exceção de Buega Gadelha, presidente da 
nossa Federação das Indústrias, único a 
falar em crescimento pelo menos em sua 
área, o mais deles eu tenho evitado. 

Mas há pouco, em reencontro com 
uma dessas lideranças, saí sem acertar o 
passo ou o caminho de casa. “Precisamos, 
no mínimo, de dez anos para rearrumar a 
economia. E olhe e olhe! Você, que é apo-
sentado, e o funcionalismo de um modo 
geral não vão demorar a se incorporar à 
legião sem precedentes dos desemprega-
dos. Em São Paulo, 5 mil cafés, restauran-
tes, fecharam as portas. Os governos vão 
atrasar. Você vai ver o que nunca viu”. Foi 
o que ouvi.

Saí logo, despedi-me enquanto po-
dia sentir alguma firmeza nas pernas. O 
agouro final buliu com o que já vi e vivi ao 
longo da vida, não incluindo aí as minhas 
próprias crises, endógenas, fora do con-
texto econômico geral. 

Afinal, quando, em que tempo vi ou 
me foi dado ver o Brasil sem crise econô-
mica e social, meu bom Deus? Estou fa-
lando do Brasil da maioria, dessa maioria 
para quem uma nota ou duas notas de 100 
reais deu a impressão de causar mudança 
na camada social.

Até se falou na ascensão de uma nova 

classe, não foi isso? 100, 150 ou 200 reais 
na conta mensal dessa classe de brasileiro 
amenizaram uma crise subjacente con-
temporânea do primeiro recenseamento 
do país. Efervesceu uma classe que jamais 
saiu da crise. E que se iludiu e se ilude 
com a efervescência. Mas não tem por que 
se assustar, se a crise preexiste nos funda-
mentos da sociedade formada em mais de 
300 anos de escravidão, tempo bastante 
para conformar a nação aos extremos da 
desigualdade social. Desigualdade institu-
cional, consagrada por lei e por costume, 
como se vê na insensibilidade com que se 
atribui 39 mil reais a um ministro, ainda 
que seja da corte suprema, quarenta vezes 
acima do salário instituído como básico. 
Aos do andar de cima, é mais que natural 
esse tratamento;  absurdo é “desorgani-
zar a economia com políticas sociais como 
o Bolsa Família”. 

E vem a incriminação ao governo do 
PT: “O PT exagerou na esmola, afundou o 
país e com ele a empresa que era o nosso 
orgulho”. É o que se ouve. 

Precisou, assim, que a empresa fosse 
saqueada abertamente,  afundasse,  para 
que essa classe de manifestantes se orgu-
lhasse da importância dela na soberania 
do Brasil, interna e externamente. Para 
criá-la, implantá-la e protegê-la o orgulho 
se restringiu a uma minoria da represen-
tação política e a um ex-ditador suicida, 
visto pelos agoureiros da crise como pági-
na virada da História. 
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Orçamento Democrático reúne 
Conselho Estadual em Solânea
Conselheiros discutiram 
audiências regionais,
saúde e abastecimento

Os conselheiros do Or-
çamento Democrático Esta-
dual participaram, na última 
quinta-feira (2) e na sexta-
feira (3), na cidade de Solâ-
nea, da assembleia ordinária 
do Conselho Estadual, com 
pauta sobre as audiências 
públicas regionais, políticas 
de saúde e de abastecimen-
to de água, além de informes 
de cada região. A assembleia 
aconteceu no Santuário Pa-
dre Ibiapina e contou com a 
participação do secretário 
executivo do OD Estadual, 
Gilvanildo Pereira, e os con-
selheiros estaduais das 14 
Regiões Geoadministrativas.

A pauta que tratou so-
bre políticas de saúde contou 
com a participação dos técni-
cos da 3ª Gerência de Saúde, 
Girlane Freire, Sérgio Mon-
tine e Pablo Fernandes, que 
dialogaram sobre os serviços 
estaduais de saúde e a situa-
ção do combate ao mosquito 
Aedes aegypti na Paraíba. E 
a da situação hídrica do Es-
tado teve a participação do 
presidente da Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), Marcus Vinícius.

Marcus Vinícius disse 
que a Cagepa atua em 198 
municípios e que apenas 70 
estão com condições nor-
mais de abastecimento. “A 
realidade hídrica em nosso 
Estado é grave e as condições 
climáticas não são favoráveis. 
Isso é uma realidade típica 
da nossa região. Grande par-
te do nosso Estado está com 
as condições hídricas preju-
dicadas, e dos 70 municípios 
que disponibilizam de água, 
a maioria está localizada na 
zona do Litoral paraibano”, 
comentou o presidente. 

O secretário executivo 
do Orçamento Democrático, 
Gilvanildo Pereira, disse que 
o maior objetivo do Conselho 
do OD Estadual é proporcio-
nar o diálogo com os con-
selheiros, que estão repre-
sentando as 14 regiões do 
Estado. “A essência do ODE 
é aproximar o povo da ges-
tão e nós consideramos os 
conselheiros pontos cruciais 
neste empoderamento. Esse 
caminho da participação po-
pular deve ser defendido por 
todos, para que ele perma-
neça como política pública 
efetiva, independentemente 
de governo. Tenho convicção 
que este instrumento não re-
trocederá e seguirá adiante 
para a permanente mudança 
de mentalidade. O Orçamen-
to Democrático é um instru-
mento em constante cons-
trução e a participação dos 
conselheiros é fundamental 
para avançarmos neste pro-
cesso, com a maior partici-
pação popular possível. É 
preciso que cada um deles 
sinta-se parte deste projeto 
e que juntos avançaremos 
para uma Paraíba melhor e 
mais democrática”, disse o 
secretário. 

As assembleias ordiná-
rias do Conselho Estadual 
acontecem a cada dois me-
ses, com o objetivo de trocar 
informações sobre as ações 
dos conselheiros e da secre-
tária executiva do Orçamento 
Democrático. A próxima as-
sembleia ordinária acontece-
rá nos dias 25 e 26 de agosto, 
na região de Campina Grande, 
com local a definir.

O governador Ricardo Cou-
tinho recebeu, na noite de 
quinta-feira (2), o cônsul da Ar-
gentina, Jaime Beserman, e a 
consulesa Patrícia Membibre em 
uma reunião na Fundação Es-
paço Cultural (Funesc), em João 
Pessoa, pouco antes do Concer-
to Binacional Argentina/Brasil, 
realizado na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira.

Durante a conversa, o go-
vernador e o representante 
do Consulado da Argentina no 
Recife discutiram parcerias nos 
âmbitos cultural e econômico, 
com o propósito de estreitar os 
laços entre a Argentina e a Pa-
raíba. “Pela primeira vez, temos 
a honra de realizar a comemo-
ração de duas datas importantes 
para a Argentina, que são o 25 
de maio e o 9 de julho, com este 
concerto fora do Recife. Escolhe-
mos João Pessoa como local des-
sa celebração pela tradição da 
orquestra paraibana e a cultura 
sinfônica”, afirmou o cônsul.

A presidente da Funesc, Né-
zia Gomes, também participou 
do encontro e falou da possibi-
lidade de projetos futuros rela-
cionados à cultura. “Nossa pro-
posta é que possamos ampliar 

Ricardo recebe cônsul da Argentina em JP
Parcerias nas áreas de cultura e economia

Foto: Walter Rafael/Secom-PB

Durante o encontro, foram discutidas parcerias com o propósito de estreitar os laços entre a Argentina e a Paraíba

Um seminário realizado 
ontem pelo Partido Socialis-
ta Brasileiro (PSB), orien-
tou pré-candidatos sobre os 
princípios, valores e com-
promissos que um candida-
to socialista deve ter para 
reivindicar o voto popular. 
O ex-governador do Espírito 
Santo e atual presidente da 
Fundação João Mangabeira, 
Renato Casagrande, foi o pa-
lestrante, seguido pela advo-
gada especialista em Direito 
Eleitoral, Gabriela Rollem-
berg. Estavam presentes 
no evento o governador 
da Paraíba,  Ricardo Couti-
nho (PSB), a pré-candidata 
a prefeitura, Cida Ramos 
(PSB), os deputados Estela 
Bezerra e Buba Germano, 
além de Nonato Bandeira, 
que na ocasião foi apresen-
tado como coordenador po-
lítico da pré-candidatura de 
Cida, e outros pré-candida-
tos a vereadores.

Com o nome “Diretri-
zes de Plano de Governo e 
Orientações Jurídicas para o 
Período Eleitoral”, o seminá-
rio marcou a saída de Cida 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Humano. A partir de 
agora, ela passa a se dedicar 
integralmente à sua pré-can-
didatura. “Quem quer ser 
candidato ou candidata, pre-
cisa assinar um contrato com 
a sociedade que ela represen-
tar. Este foi o início da elabo-
ração de um contrato, que a 
Cida vai assinar com a popu-
lação de João Pessoa na hora 
que ela registrar a candidatu-
ra dela e  começar a fazer sua 

Seminário orienta pré-candidatos do PSB
PrincíPios, valores e comPromissos

Janielle Ventura
Especial para A União

Em sua fala, Cida Ramos destacou a relevância de uma gestão competente e progressista

campanha de forma objetiva”, 
explicou Casagrande.

Os princípios de um can-
didato socialista discutidos e 
abordados pelo presidente 
da FJM foram: ética, trans-
parência, responsabilidade 
fiscal e social, participação 
popular, igualdade, sustenta-
bilidade, liberdade, fraterni-
dade, equidade e justiça. Ele 
afirma que é essencial ter 
conhecimento das urgências 
populares e desenvolver es-
tratégias para satisfazê-las, 
além de defender também as 
políticas públicas.

Ressaltando ainda mais 
o objetivo do encontro, Ri-
cardo Coutinho diz que é 
preciso preparar os pré-
candidatos e pré-candidatas 
para que eles consigam rea-
lizar debates de qualidade. 
Segundo ele, a população 
precisa de menos factóides e 
mais conteúdo.

“Se alguém governa e 
não consegue demonstrar 
resultados práticos, ele vai 
ser muito cobrado por isso. 

Quem quer entrar, seja no 
Executivo ou Legislativo, 
precisa demonstrar que 
compreende aquilo que quer 
fazer. O Renato Casagrande 
tem uma experiência impor-
tante como ex-governador 
do Espírito Santo e atual 
presidente da FJM”, enfati-
zou Ricardo, sobre o objetivo 
do seminário.

De acordo com Cida, o 
plano de Governo está sen-
do construído com o apoio 
de várias mãos. Segundo ela, 
semana passada foram reuni-
das mais de 150 pessoas para 
a elaboração do diagnóstico 
da cidade de João Pessoa. Es-
sas pessoas são de diferentes 
segmentos e especialistas em 
suas áreas. Para ela, o semi-
nário foi importante por ser o 
início de grandes discussões. 
Onde foi possível abordar as 
diretrizes gerais que nortea-
rão esse plano.

Cida falou também da 
importância de retomar 
ações e investimentos im-
portantes para o progresso 

de João Pessoa. “Precisamos 
eliminar a incompetência. 
Hoje em João Pessoa há forte 
precarização da mobilidade 
urbana, construída na época 
que Ricardo Coutinho esta-
va na Prefeitura. A atual ad-
ministração municipal não 
cumpriu importantes obras 
prometidas em campanha, 
como o BRT. Ainda há irregu-
laridades na obra da Lagoa, 
problemas nas obras da Beira 
Rio. Em quatro anos, a Prefei-
tura entregará somente uma 
escola pública municipal. Há 
um verdadeiro desmonte do 
que vinha sendo realizado na 
nossa cidade. Por isso é pre-
ciso uma gestão competente 
e progressista, criar novos 
canais de participação e reto-
mar o Orçamento Democrá-
tico, ouvir a população que 
deixou de ser ouvida. A atual 
gestão simplesmente deixou 
de viver sua cidade”.

O que é ser socialista?
Durante sua palestra, 

além dos princípios, dos 

valores e dos compromis-
sos discutidos, Renato Ca-
sagrande também explicou 
o que é ser socialista. “Ser 
socialista é você chegar ao 
final de um mandato e ter 
conseguido reduzir a mor-
talidade infantil. Isso é ca-
minhar em direção ao so-
cialismo. É o ideal que está 
à nossa frente, de igualdade, 
de oportunidade, de melho-
ria da qualidade de vida das 
pessoas. Isso é ser socialis-
ta”, esclareceu.

O ex-governador do Es-
pírito Santo e atual presiden-
te da Fundação João Manga-
beira, Renato Casagrande, 
falou também da importân-
cia de contruir projetos po-
líticos responsáveis e sensí-
veis às questões populares. 
“Estamos vivendo uma épo-
ca de desesperança na po-
lítica e por isso mostramos 
o diferente. As pessoas não 
querem mais gestões verti-
calizadas, o povo também 
quer ser protagonista do go-
verno, para isso o diálogo e 
a participação da população 
são essenciais. Defendemos 
nas nossas diretrizes princí-
pios como ética, transparên-
cia, responsabilidade social e 
fiscal, participação popular, 
igualdade, sustentabilida-
de, liberdade, fraterinidade, 
equidade e justiça. Acredita-
mos em Cida pelo que ela re-
presenta para a cidade, pela 
sua capacidade já compro-
vada e pelo projeto do PSB 
em João Pessoa, que tem um 
histórico de luta e trabalho 
de vanguarda com a lide-
rança de Ricardo Coutinho 
quando prefeito”, destacou 
Renato Casagrande.

essa parceria. Um deles diz res-
peito ao Música do Mundo, no 
qual trazemos experiências mu-
sicais de todo o planeta. Através 
dele, queremos trazer músicos 
argentinos para cá, e em um fu-

turo próximo, levar artistas pa-
raibanos para lá”, explicou.

O governador também ex-
plicitou o desejo de fazer parce-
rias econômicas, mas ressaltou 
que entende a cultura como 

uma ponte para consolidar es-
sas ações. “A importância prin-
cipal de estreitar laços culturais 
é que eles são muito mais sóli-
dos que os econômicos”, pon-
tuou Ricardo.
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Ministro das Cidades garante conclusão 
de complexo habitacional em Campina
Bruno Araújo esteve na 
Rainha da Borborema para 
participar de um seminário

O ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, participou 
ontem, em Campina Grande, 
da 4ª edição do Seminário 
Cidade Expressa, realizado 
no Teatro da Facisa e que 
reuniu estudiosos e pesqui-
sadores de vários estados 
brasileiros. Em entrevista 
coletiva ainda no aeropor-
to ele garantiu a conclusão 
do complexo habitacional 
Aluizio Campos, com 4.100 
unidades residenciais na ci-
dade, considerado um dos 
maiores do País.

Bruno participou da 
abertura do Seminário Ci-
dade Expressa ao lado de 
representantes de diversos 
segmentos da sociedade; de 
palestrantes e de especialis-
tas em engenharia de trân-
sito. O seminário teve como 
tema central  “Plano de Mo-
bilidade Urbana e Transpor-
te Público Coletivo”. Após 
participar do Seminário, o 
ministro ficou em Campina 
Grande para participar da 
abertura do “Maior São João 
do Mundo”. 

A  Prefeitura fez, ao lon-
go do seminário, a prestação 
de contas das ações de Mobi-
lidade Urbana na cidade, de 
acordo com o artigo 18 da Lei 
Complementar 095/15. Du-
rante o evento, os Consórcios 
Santa Verônica e Santa Ma-
ria incorporaram à frota de 
transporte coletivo de Cam-

pina Grande mais 15 ônibus 
novos. A ampliação da frota 
é resultado de compromis-
so assumido pelas empresas 
com o Conselho Municipal de 
Transporte Público no início 
de 2016.

Durante o seminá-
rio Cidade Expressa foram 
realizados debates sobre o 
“Plano de Mobilidade Urba-
na: Desafios para sua imple-
mentação”, com mediação do 
jornalista Marcos de Sousa, 
especialista em Mobilidade 
Urbana Sustentável. Ele atua  
na Organização Não Gover-
namental Mobillize Brasil. 
Os debatedores foram Va-
léria Barros (PlanMob/CG), 
João Braga (Semob/Recife) 
e Fernando Catão (Correge-
dor do TCE).

No 2º bloco de debates, 
foi abordado o tema “Priori-
dade no Transporte Público 
Coletivo”. O debate foi media-
do pelo arquiteto e urbanis-
ta Nazareno Stanislau, que é 
coordenador do MDT - Mo-
vimento Nacional pelo Direi-
to ao Transporte Público de 
Qualidade para Todos.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

FOTO: Cláudio Goes

O ministro da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações,  
Gilberto Kassab, cumpriu ontem 
de manhã uma vasta agenda admi-
nistrativa em Campina Grande. Ele 
conheceu a Estação Experimental 
e a sede administrativa do Institu-
to Nacional do Semiárido (INSA), 
que é vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Co-
municação. Na estação experimen-
tal visitou os laboratórios onde se 
desenvolvem pesquisas com palma 
forrageira e espécies da flora da 
Caatinga para recuperar a cobertu-
ra vegetal da região do Semiárido.

Durante a visita, o ministro 

Gilberto Kassab anunciou o desen-
volvimento de ações no âmbito de 
sua pasta, para minimizar os efei-
tos da seca em Campina Grande e 
cidades vizinhas. Segundo ele, em 
conjunto com outros ministérios, 
o MCTIC poderá executar projetos 
de perfuração de poços, dessalini-
zação e reúso de águas, com base 
em experiências já desenvolvidas 
pelo próprio INSA.  

Na sede administrativa do Insa 
às margens da PB-138, que vai da 
zona urbana de Campina Grande 
ao Distrito de Catolé de Boa Vista, 
Gilberto Kassab também se reuniu 
com reitores de Universidades, Ins-

titutos de Educação, Ciência e Tec-
nologia, Faculdades particulares, 
Fundações e Parque Tecnológico 
da Paraíba e representantes de ou-
tros estados do Semiárido.

 Ele também visitou o Centro de 
Inovação e Tecnologia Telmo Araú-
jo (Citta) e o Núcleo de Tecnologias 
Estratégicas da Saúde (Nutes), na 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB); o Laboratório de Avaliação 
e Desenvolvimento de Biomateriais 
do Nordeste (Certbio), instalado na 
Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), a Escola Técnica Re-
dentorista e a Federação das Indús-
trias do Estado da Paraíba (Fiep).

Kassab anuncia ações para minimizar efeitos da seca

Ainda no Aeroporto Presidente João Suassuna, o ministro Bruno Araújo confirmou que serão entregues as 4.100 unidades habitacionais

Bruno Araújo 
participou do 
seminário ao 
lado de 
representantes 
de diversos 
segmentos da 
sociedade

Transparência 
fiscalizará três 
municípios 
paraibanos
Do Portal Brasil 

O Ministério da Transpa-
rência, Fiscalização e Contro-
le (MTFC) vai verificar a re-
gularidade da aplicação dos 
recursos públicos federais 
em 70 municípios. A avalia-
ção, programada para ocor-
rer no segundo semestre, faz 
parte do 3º Ciclo do Progra-
ma de Fiscalização em Entes 
Federativos (PFEF). A seleção 
dos municípios foi feita por 
sorteio eletrônico, e estarão 
enquadrados na Paraíba os 
municípios de Sobrado, Cam-
pina Grande e Pedras de Fogo.

A pasta explicou que a 
escolha dos programas que 
serão auditados ocorrerá por 
análise de vulnerabilidade, a 
partir da verificação de rele-
vância, criticidade e materia-
lidade. A expectativa é de que 
os trabalhos estejam concluí-
dos até o final de dezembro.

Obrigatoriamente serão 
fiscalizados os programas de 
incentivo financeiro para vi-
gilância em saúde, com foco 
no combate ao mosquito Ae-
des aegypti; e os programas 
nacionais de Alimentação 
Escolar (Pnae) e de Trans-
porte Escolar (Pnate). Os 70 
municípios, juntos, recebe-
ram recursos federais, entre 
2014 e 2015, que somam R$ 
10,4 bilhões.

Os dados fornecidos pelo Tribu-
nal de Contas da Paraíba, por meio 
do sistema Sagres, foram utilizados 
pelo Ministério Público Federal para 
subsidiar o levantamento feito pelo 
órgão e apontar que a Paraíba tem 
mais de 83 mil benefícios suspeitos no 
programa Bolsa Família, do Governo 
Federal. Segundo o procurador-chefe 
do MPF, Rodolfo Alves Silva, a cons-
tante troca de informações entre o 
MPF e o TCE-PB fortalece a atuação 
do órgão ministerial, “haja vista a 
constante necessidade de aprimora-
mento das técnicas de investigação, 
as quais servem justamente do gran-
de quantitativo de informações que 
são disponibilizadas pelo Tribunal de 
Contas”, observou o procurador.

O conselheiro André Carlo 
Torres Pontes, vice-presidente, no 
exercício da Presidência do TCE, 
manifestou a satisfação de ver re-
conhecido o sistema 
Sagres, uma impor-
tante ferramenta de 
controle e fiscalização 
do Tribunal de Contas 
no combate à corrup-
ção. Lembrou a parce-
ria permanente entre 
os órgãos de fiscaliza-
ção, posição que tem 
destacado a Paraíba, 
também, junto ao MPF 
federal, no trabalho 
de acesso à informa-
ção e na ampliação dos 

canais de transparência pública.
A fraude veio à tona a partir do 

levantamento feito pelo MPF, cruzan-
do dados de vários órgãos, quando fi-
cou constatado que os benefícios do 
programa estão sendo recebidos por 
empresários, funcionários públicos, 
doadores de campanhas eleitorais e 
até pessoas que já morreram. “Os da-
dos fornecidos pelo TCE integraram o 
banco de dados utilizado no Projeto 
Business Intelligence Bolsa Família 
que, por meio de cruzamento de di-
versas fontes, conseguiu identificar 
suspeitas de irregularidades no âm-
bito do programa”, reforçou Rodolfo 
Alves Silva.

O procurador-chefe do Ministé-
rio Público Federal enfatizou também 
que os bancos de dados titularizados 
pelas instituições públicas devem ser-
vir de base para todo o planejamen-
to das políticas públicas, com reflexos 

importantes no aprimo-
ramento do combate à 
corrupção e o desvio de 
recursos públicos. “Nessa 
esteira, os dados existen-
tes a partir do Sagres são 
importante ferramenta, 
colocando o Estado da Pa-
raíba, a partir da atuação 
do Ministério Público Fe-
deral e do Gaecco, vincu-
lado ao Ministério Público 
Estadual, na dianteira na 
temática do combate à 
corrupção,” finalizou.

Banco de dados do TCE-PB 
subsidia MPF em apuração

FRAUDES NO BOLSA FAMÍLIA

FOTO: Divulgação/TCE-PB

Conselheiro André Carlo Torres

A construção do estalei-
ro da Empresa de Docagens 
Pedra do Ingá (EDPI) foi tema 
de discussão em audiência 
pública realizada nessa sexta-
feira (3), no Ginásio da Creche 
Jesus Menino, em Lucena. Na 
ocasião, foi apresentado o Es-
tudo e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/Rima) para 
implantação do empreendi-
mento, que está avaliado em 
aproximadamente R$ 2 bi-
lhões. Após a apresentação, 
foi aberto espaço para a po-
pulação encaminhar questio-
namentos relacionados aos 
impactos ambientais e socioe-
conômicos que deverão ocor-
rer na região em decorrência 
da instalação do estaleiro.

O EIA/Rima é um dos re-
quisitos exigidos pela Superin-
tendência de Administração 
do Meio Ambiente (Sudema) 
para a concessão da Licença 
Prévia (LP). Por meio da au-
diência pública, a população 
pode ajudar a nortear o pare-
cer técnico que será encami-
nhado ao Conselho Estadual 
do Meio Ambiente, responsá-
vel por autorizar ou não a li-
cença que atesta a viabilidade 
da instalação na área preten-
dida. Caso todas as licenças 
sejam emitidas no prazo pla-
nejado, a estimativa é que as 
obras comecem até o primeiro 
trimestre do próximo ano.

Serão gerados 3 mil em-
pregos durante a fase de cons-
trução do estaleiro e 1,5 mil 
postos diretos quando estiver 
em fase de plena operação. “O 
número de empregos indire-
tos é ainda maior porque um 
empreendimento desse por-
te traz consigo uma grande 
cadeia com outras empresas 
prestadoras de serviço, ho-
telaria, restaurantes e outros 
serviços”, afirmou Celso Sou-
sa, representante do grupo 
norte-americano McQuilling 
Services Company, responsá-
vel pelo investimento.

O aproveitamento de 
mão de obra local foi um dos 
questionamentos mais fre-
quentes durante a audiência. 
Em resposta, Celso Sousa ga-
rantiu que a empresa focará 
na qualificação dos trabalha-
dores da região para que ocu-
pem os postos no estaleiro. 
Serão criadas oportunidades 
de emprego, como operador 
de guindaste, técnico em ele-
trônica, soldador, operador de 
dique, operador de máquinas, 
encanador e outros.

Com mais de 600 mil me-
tros quadrados de área de ter-
reno, o EDPI é projetado para 
efetuar reparos e docagens, 
dispondo de dois diques secos 
e um hydrolift, sendo capaz de 
atender qualquer navio da fro-
ta mercante mundial. 

Audiência pública debate
construção de estaleiro

EM LUCENA



UFPB vai lançar aplicativo 
pioneiro no Brasil e em 
língua portuguesa
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Levantamento avaliou 
aspectos como qualidade 
de pavimento e sinalização

Paraíba é quarta em malha viária
PESQUISA DA CNT

FoTo: Divulgação

FoTo: José Marques

A Paraíba é o Estado que 
tem a quarta melhor malha 
viária do Brasil, segundo le-
vantamento divulgado nes-
ta semana pela Confedera-
ção Nacional do Transporte 
(CNT) e que ganhou reper-
cussão no site Exame.com. 
Pela pesquisa, que avaliou 
as estradas a partir de as-
pectos como a qualidade do 
pavimento e a sinalização 
das vias, 56% dos trechos 
de estradas avaliados na Pa-
raíba são classificados como 
ótimo/bom.

De acordo com a pes-
quisa da CNT (Anuário CNT 
do Transporte 2016), a Pa-
raíba é o segundo Estado no 
Nordeste com estradas mais 
bem avaliadas, perdendo 
apenas para o Estado de Ala-
goas, que alcançou um índi-
ce de 79%. No entanto, ficou 
à frente de Estados como 
Pernambuco (47%) e Bahia 
(45%). No país, perdeu so-
mente para São Paulo (84%) 
e Rio de Janeiro (62%).

A matéria da Exame.com, 
assinada pela jornalista Rita 
Azevedo, destaca que apenas 
43% das rodovias brasileiras 
estão em boas condições. A 
reportagem revela ainda que 
dos 100.763 quilômetros de 
rodovias espalhadas pelo 

país, 43.104 foram classifi-
cados como bons ou ótimos 
e 35.105 como regulares. Os 
22.554 quilômetros restan-
tes, de acordo com o estudo, 
estão na pior situação.

Desde 2011, o Programa 
Caminhos da Paraíba está 
pavimentando ou restauran-
do cerca de 2.400km de ro-
dovias, com um investimento 
de R$ 1,2 bilhão, recolocando 
a Paraíba entre os Estados 
com uma das melhores ma-
lhas rodoviárias. Com isso, a 
Paraíba está credenciada a 
assegurar o seu desenvolvi-
mento econômico e a melho-
ria da qualidade de vida do 
seu povo.

Estados com estradas 
mais bem avaliadas, segundo 
o Anuário CNT do Transpor-
te 2016 - Confederação Na-
cional do Transporte:

São Paulo – 84%
Alagoas – 79%
Rio de Janeiro – 62%
Paraíba – 56%
Distrito Federal – 54%
Rondônia - 51%
Paraná – 48%
Pernambuco – 47%
Bahia – 45%
Mato Grosso do Sul – 44%

A matéria pode ser con-
ferida no endereço http://
exame.abril.com.br/brasil/
noticias/pessimos-cami-
nhos-os-estados-com-as-
-piores-estradas Dos trechos de estradas avaliados na Paraíba, 56% são considerados ótimos/bons; Estado é o segundo do NE mais bem classificado

A Delegacia da Receita 
Federal vai realizar um Lei-
lão Eletrônico para Pessoas 
Jurídicas e Físicas em João 
Pessoa, a partir das 10h do 
dia 15 deste mês. Vão ser 
leiloados equipamentos ele-
trônicos, produtos de infor-
mática, videogames, veículos 
e outros produtos, distribuí-
dos em 37 lotes. O prazo para 
apresentação das propostas 
iniciou às 8h da quinta-feira 
(2) e segue até as 21h do pró-
ximo dia 14.

Os interessados em par-
ticipar devem registrar as 
propostas através do Sistema 
de Leilão Eletrônico (SLE), 
na página da Receita Federal. 
Podem participar do leilão 
apenas pessoas físicas ou ju-
rídicas que utilizam tecnolo-
gia de certificação digital, que 

visam à identidade das partes 
envolvidas, em transações 
realizadas pelas internet, de 
acordo com o edital.

Quem conseguir com-
prar um dos lotes deve rea-
lizar o pagamento integral 
do valor, até o primeiro dia 
útil subsequente da data de 
transmissão da propriedade 
(data de adjudicação). Caso 
prefira, o vencedor do leilão 
pode pagar 20%, também no 
primeiro dia útil subsequen-
te à data de adjudicação e os 
80% restantes no prazo de 
oito dias seguidos, contados 
da data da adjudicação.

As mercadorias foram 
apreendidas pela Receita 
Federal e estão disponíveis 
para visitação, com agenda-
mento prévio, nas delegacias 
da Receita Federal, nos depó-
sitos da Receita e na Alfânde-
ga, em João Pessoa, Recife-PE 
e Natal-RN.

Receita Federal realiza 
leilão eletrônico em JP

37 LoTES

Adrizzia Silva
Especial para A União

SAIBA MAIS

Agendamento prévio para visitação nos endereços: 
- Delegacia da Receita Federal em João Pessoa: Avenida 

Epitácio Pessoa, 1705, Bairro dos Estados. Telefones: (83) 
3216-4460/4579. Falar com Leila ou Salomão

- Terminal de Cargas da Infraero: Aeroporto Internacional 
de Recife-PE, Praça Ministro Salgado Filho, S/N. Telefones: (81) 
3322-4297/4269. Falar com Darlan ou Flaudemir.

- Depósito Santo Amaro – Recife-PE: Avenida da Saudade, 
314, Santo Amaro. Telefones: (81) 3316-3840/3765. Falar com 
Luiz Augusto ou Roberto Bem.

E também no site www.receita.fazenda.gov.br, acesso no 
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção 
de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”

Edital disponível para consultas em: www.receita.fazenda.
gov.br

SES promove 
manejo clínico 
para área de 
saúde do Sertão

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) promoveu 
ontem o manejo clínico da 
dengue, zika e chikungunya 
para 250 profissionais, en-
tre médicos e enfermeiros 
de Unidades de Saúde da Fa-
mília (USF) e coordenadores 
de Vigilância Epidemiológica 
e de Atenção Básica de mu-
nicípios da 3ª Macrorregião, 
composta pelas 6ª, 7ª e 11ª 
Gerências Regionais de Saú-
de. O evento aconteceu no 
auditório do Sebrae, em Pa-
tos, e o objetivo é alertar os 
profissionais para identificar 
precocemente os pacientes 
sintomáticos.

Segundo a gerente ope-
racional de Vigilância Epide-
miológica da SES, Izabel Sar-
mento, os manejos clínicos 
vêm sendo realizados desde 
2012 e têm contribuído para 
a sensibilização dos profis-
sionais de saúde. “O manejo 
clínico é uma grande oportu-
nidade de atualizar e qualifi-
car esses profissionais para 
que possam identificar pre-
cocemente essas doenças, a 
fim de evitar a evolução para 
gravidade ou óbito”, disse.

“Os profissionais capa-
citados passarão a ter um 
olhar mais sensibilizado aos 
sinais e sintomas das três 
doenças, levando a condu-
ção dos casos de forma ade-
quada. A partir daí vão estar 
mais atentos às notificações 
de casos e ações pertinen-
tes à Vigilância Ambiental e 
Epidemiológica”, observou a 
chefe do Núcleo de Doenças 
Transmissíveis Agudas da 
SES, Anna Stella.

Referência para mais 
de 90 municípios do Sertão 
paraibano em atendimento 
às mulheres, a Maternidade 
Dr. Peregrino Filho, de Pa-
tos, também se destaca no 
diagnóstico, exames, proce-
dimentos e acompanhamen-
to em casos de microcefalia. 
Quando o bebê nasce na ma-
ternidade, o pediatra e a en-
fermeira de centro cirúrgico 
e centro obstétrico fazem a 
medição do perímetro cefá-
lico no ato do nascimento. 
Após 24h, essa medicação é 
feita novamente pela enfer-
meira do Circor, responsável 
pelo teste do coração. Após 
a suspeita de microcefalia, é 
iniciado pela enfermeira da 
Vigilância Epidemiológica, 
Abymaelle Katyane, o ques-
tionário de investigação, so-
licitado à sorologia da mãe e 
do RN, e também a notifica-
ção ao responsável.

Esses cuidados e proce-
dimentos já vêem sendo fei-

tos desde o ano passado. A 
novidade agora é a instalação 
de um Ambulatório de Mi-
crocefalia para acompanhar 
e realizar um trabalho espe-
cífico dos casos confirmados 
da doença. O espaço, que está 
sendo montado, vai funcio-
nar às terças e quintas-feiras, 
das 8h ao meio-dia e das 14h 
às 18h com a demanda que já 
existe. Segundo a diretora as-
sistencial da Maternidade de 
Patos, Luciana Maia, depen-
dendo do aparecimento de 
novos casos, o trabalho deve-
rá ser ampliado. A expectati-
va é iniciar os atendimentos 
no local ainda este mês.

Esta semana, a mater-
nidade ganhou importante 
reforço através da formali-
zação de uma parceria com a 
Faculdade Integradas de Pa-
tos (FIP), que recebe doações 
de equipamentos e brinque-
dos para o ambulatório. Em 
contrapartida, alunos do 
curso de Fisioterapia da Fa-

culdade irão atuar no ambu-
latório da unidade. “A fisiote-
rapia é indicada nestes casos 
e pode ajudar no desenvol-
vimento físico e mental das 
crianças, através dos estímu-
los. Quanto mais estímulo a 
criança tiver, melhor são os 
resultados que influenciam 
nas habilidades cognitivas, 
sensoriais, propiciando uma 
melhor qualidade de vida”, 
explica Luciana Maia.

Inicialmente, a equipe 
multidisciplinar do ambula-
tório da maternidade contará 
com a uma pediatra, três fi-
sioterapeutas, um fonoaudió-
logo, um psicólogo e uma as-
sistente social. Entre os itens 
doados pela FIP destacam-se 
um divã tablado, diversos 
rolos, bolas suíças, cavalinho 
Upa Upa, brinquedos colori-
dos e que emitem som, além 
de tapete emborrachado e 
espelhos. O ambulatório fun-
cionará em uma sala na sede 
do Banco de Leite da unidade.

Maternidade de Patos instala 
Ambulatório de Microcefalia

Medição do perímetro cefálico é realizada logo após o nascimento e repetida 24 horas depois
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UFPB vai lançar aplicativo para 
cálculos que é pioneiro no Brasil
Ferramenta pode ser usado 
por estudantes, profissionais 
atuários e da área de seguros

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), através do 
seu curso de Ciências Atua-
riais do Centro de Ciências 
Sociais e Aplicadas (CCSA), 
está preparando o lançamen-
to do aplicativo “AppCATU”, 
que vem sendo desenvolvido 
(e está em fase de conclusão) 
como parte de um projeto de 
extensão. Trata-se de uma 
ferramenta pioneira no Brasil 
e em língua portuguesa.

O aplicativo “AppCATU” 
foi idealizado pela professora 
mestra Sheila Sayuri Kataoka 
e pela aluna do curso de Ciên-
cias Atuariais, Maysa Francyel-
le de Souza, ambas da UFPB.

Criado para plataforma 
Android, o “AppCATU”, que 
pode ser usado em celulares 
smartphones e tablets, foi 
idealizado com o objetivo de 
ajudar na execução e com-
preensão de cálculos de anui-
dades aleatórias e pode contri-
buir para ampliar o interesse 
e o aprendizado nas Ciências 
Atuariais. Pode ser utilizado 
por estudantes de Ciências 
Atuariais, por profissionais 
atuários e profissionais da 
área de seguros. A  finalidade 
foi desenvolver uma ferramen-
ta para ajudar os que desejam 
realizar cálculos atuariais, 
mais especificamente das 
Anuidades Aleatórias.

O aplicativo está sendo 
desenvolvido dentro do Proje-
to de Extensão UFPB PROBEX 
– 2016, intitulado “Aplicativo 
para Dispositivos Móveis como 
Ferramenta de Apoio na Cons-
trução do Conhecimento em 
Ciências Atuariais”. Até o mo-
mento, não foram encontra-
dos aplicativos com conteúdo 
atuarial na língua portuguesa, 
sendo, portanto, inovadora a 
proposta desse projeto.

A inovação proposta nes-
se projeto vai além do desen-
volvimento de um aplicativo 
no idioma nativo dos estu-
dantes de Ciências Atuariais 
das diversas Instituições de 
Ensino Superior (IES) brasi-
leiras. A ideia do “AppCATU” 
– Aplicativo em Ciências Atua-
riais é apresentar em um úni-
co aplicativo uma calculadora 
virtual para cálculo de anui-
dades demonstrando não só 
o resultado do cálculo, como 

também uma interface gráfica 
para apresentação do respec-
tivo fluxo de caixa; e, também, 
um jogo de questionário com 
perguntas de diversas áreas: 
seguros, previdência, direito, 
contabilidade, matemática 
financeira, matemática atua-
rial e finanças. O objetivo é 
reforçar o conteúdo teórico e 
apresentar um caráter inter-
disciplinar ao aplicativo.

O “AppCATU” estará dis-
ponível para a plataforma An-
droid, disponibilizado através 
da loja virtual Google Play 
Store, a partir do dia 24 des-
te mês. Segundo a professora 
Sheila Sayuri Kataoka, coor-
denadora do curso de Ciên-
cias Atuariais da Universidade 
Federal da Paraíba, “existem 
no mundo outros aplicativos 
semelhantes, mas o ‘AppCA-
TU’ é pioneiro no Brasil além 
de ter características que os 
outros não têm”.

O curso de graduação 
em Ciências Atuariais do 
Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA), Campus 
de João Pessoa, foi criado em 
2011 pela UFPB.

 
Ciência Atuarial
É uma ciência compos-

ta de técnicas específicas de 
expectativas e análise de ris-
cos, sejam eles de vidas ou 
não vidas. Após meados da 
década de 90, a demanda por 
profissionais nessa área dei-
xou de ser restrita ganhando 
espaço em bancos, governos 
e empresas, em geral, já que 
o atuário é o especialista em 
matemática superior capaz 
de modelar riscos, principal-
mente nos setores de contri-
buição previdenciária, planos 
de saúde, títulos de capitaliza-
ção (Vida), seguros de veícu-
los e imóveis (Não vida) entre 
outros produtos financeiros.

Contatos pelo telefone: 
(83) 3216-7226.

Os aprovados para o 2º 
período de 2016 da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) dos Campi de João 
Pessoa, Areia e Bananeiras 
já podem realizar suas ma-
trículas. A Pró-Reitoria de 
Graduação (PRG) efetuará de 
29 de junho a 1º de julho as 
matrículas dos calouros de 
forma presencial nas coorde-
nações dos cursos. Os vetera-
nos devem realizar a matrí-
cula on-line, para isso basta 
o aluno acessar o endereço 
eletrônico www.prg.ufpb.br.

Após efetuar todos os 
procedimentos necessários, 
os alunos cadastrados deve-
rão matricular-se, obrigato-
riamente, nos componentes 
curriculares do 1º período, 
definido no Projeto Peda-
gógico do curso, através do 
sistema de controle, em pe-
ríodo estabelecido no calen-
dário acadêmico. Os alunos 
cadastrados devem ter sido 

aprovados na modalidade 
oficial de ingresso regular – 
Sistema de Seleção Unifica-
do para Ingresso no Ensino 
Superior, estabelecido pelo 
Ministério da Educação.

De acordo com o co-
municado da Pró-Reitoria 
de Graduação (PRG), o can-
didato cadastrado que não 
realizar a matrícula terá seu 
cadastro cancelado, e será 
considerado desistente, con-
forme estabelece a Resolu-
ção 16/2015 do Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Consepe).

As aulas do primeiro 
período de 2016 dos Campi 
de João Pessoa, Areia e Bana-
neiras começam no dia 11 de 
julho, conforme calendário 
aprovado pelo Consepe.

 
Campus do Litoral Norte
Por outro lado, os alunos 

aprovados para o Campus do 
Litoral Norte (Mamanguape/

Rio Tinto) devem ficar aten-
tos para garantir sua vaga. As 
matrículas dos “feras”  para 
entrada no primeiro perío-
do de 2016 começam no dia 
29 de junho, prolongando-se 
até o dia 1º de julho de forma 
presencial nas coordenações 
dos cursos. Os estudantes ve-
teranos devem realizar suas 
matrículas no mesmo perío-
do de forma on-line.

As atividades acadêmi-
cas relativas ao primeiro pe-
ríodo de 2016 do Campus do 
Litoral Norte começam no dia 
11 de julho, nos municípios 
de Mamanguape e Rio Tinto.

Outras informações e es-
clarecimentos, os alunos de 
todos os campi devem procu-
rar as coordenações dos cur-
sos ou acessar o endereço ele-
trônico www.prg.ufpb.br;  ou a 
Coordenação de Escolaridade 
(Codesc) no prédio da Reito-
ria, Campus de João Pessoa; 
telefone:  (83) 3216-7136.

UFPB matricula até 1 de julho

Após meados 
da década de 
90, a demanda 
por profissionais 
nessa área
deixou de ser 
restrita 

A Cooperativa Cultural Universitá-
ria da Paraíba (Codisma) abriu as inscri-
ções para turmas iniciantes dos cursos 
de idiomas período 2016.2. As matrícu-
las poderão ser realizadas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da 
Codisma, localizada no Campus I da 
UFPB, ao lado do Restaurante Univer-
sitário. As aulas estão previstas para 
começar no dia 6 de agosto.

Estão abertas também inscrições 
para os cursos preparatórios de inglês 
proficiência, inglês conversação, inglês 
no dia a dia, inglês para o TOEFL, es-
panhol proficiência, espanhol conver-
sação, espanhol para viagem, francês, 
francês proficiência, italiano, alemão, 
russo e japonês. Há ainda cursos pre-
paratórios de raciocínio lógico/mate-

mática, matemática básica, português 
redação e português para concurso.

Para realizar a inscrição é necessá-
rio levar RG, CPF e comprovante de resi-
dência. Os alunos da UFPB devem levar 
documento comprovando que estão 
regularmente matriculados para obter 
desconto na matrícula e mensalidades. 
As vagas são limitadas, portanto, as ins-
crições encerram quando preenchem as 
vagas disponíveis nas turmas. As aulas 
serão realizadas na Codisma e no Ane-
xo Marcos Botêlho, que fica na princi-
pal do Bairro Castelo Branco.

Mais informações podem ser obti-
das na Codisma, pelos telefones 3244-
2161 e 9933-2246, ou no Anexo Marcos 
Botêlho, através dos números 3224-
4462, 98820-2095 e 8714-5614.

Codisma abre para novas 
turmas do período 2016-2

COOPERATIVA CULTURAL UNIVERSITÁRIA

As inscrições para o 
curso Vivência de Palhaço, 
com Dadá Venceslau, foram 
prorrogadas pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), por meio da Esco-
la Livre de Circo, até a próxi-
ma terça-feira, dia 7.

Oito vagas serão abertas 
para alunos da rede pública 
de ensino. As inscrições são 
gratuitas para estudantes 
acima de 14 anos de idade. 
Basta levar a declaração da 
escola onde o interessado 
está matriculado. Também 
há vagas para não estudan-
tes. O investimento é de 
R$ 40 (mensal).

Por se tratar de um cur-
so de iniciação, é aberto ao 
público em geral, podendo 
se inscrever jovens e adultos 
iniciados ou não na arte da 
palhaçaria. A idade mínima 
para se matricular é 14 anos. 
A duração é de três meses, 
com encerramento previsto 
para o mês de agosto.

O objetivo da vivência 
é desenvolver um experi-
mento que utilize técnicas 
circenses, protagonizando 

o palhaço no picadeiro, na 
rua, nas praças, teatros e 
festas, através de exercícios 
corporais e vocais, jogos 
cênicos e caracterização da 
personagem.

De forma lúdica, como 
uma brincadeira de roda, o 
grupo vai criando e impro-
visando à medida em que 
mergulha no mundo do cir-
co. Assim, os participantes 
se transformam em aprecia-
dores dessa arte.

A cada etapa, os parti-
cipantes observam uma de-
monstração de um palhaço, 
do aquecimento à caracteri-
zação como uma performan-
ce. Em seguida, cada um, in-
dividualmente ou em grupo, 
apresenta o que foi elabora-
do a partir daquela vivência 
e segue para uma avaliação 
onde todos podem expres-
sar os seus sentimentos.

Os participantes podem 
levar materiais pessoais para 
compor seus personagens/
palhaços, a exemplo de pe-
ruca, casaca, calça, sapato, 
mala, bola de sopro e de plás-
tico, bambolê, entre outros 

Alunos da rede pública não pagam
OFICINA VIVÊNCIA DE PALHAÇO PRORROGA INSCRIÇÕES

Serviço

Curso Vivência de Palhaço
Ministrante: Dadá venceslau
Inscrições: até terça-feira, dia 7, na Diretoria de Desenvolvimento 
Artístico e Cultural (DDAC), espaço Cultural José Lins do rego, 
acesso pela rampa 1
Investimento: r$ 40 (mensal). oito vagas gratuitas para alunos 
da rede pública
Duração: 3 meses (junho, julho e agosto)
Dias de aulas: Terças e quintas, das 19h às 21h
Local: sala 6 (mezanino 2, acesso pela rampa 1 do espaço Cultural)
Informações: 3211-6225

acessórios. As aulas serão 
ministradas na Escola Livre 
de Circo, localizada no Espa-
ço Cultural José Lins do Rego, 
ao lado da Estação Ciência.

 
Sobre o ministrante
Palhaço Dadá é um per-

sonagem criado pelo artista 
paraibano Dadá Venceslau, 
também artista plástico, ce-
nógrafo, figurinista e ator gra-
duado em Educação Artística 
e especialista em Arte-Educa-
ção. Há 25 anos atua na Agi-

tada Gang (Trupe de Atores 
e Palhaços), e no espetáculo 
“Como nasce um cabra da 
peste”, de Altimar Pimentel 
sob a direção de Eliézer Ro-
lim. No ano 2000 gravou o seu 
primeiro CD “Canta Palhaço” 
e em 2010, o segundo, “Dadá 
Canta Outra Vez”, ambos com 
releituras de cantigas do can-
cioneiro popular. 

Por quatro anos (2008-
2011) foi presidente da ONG 
Associart-PB (Associação de 
Artistas Plásticos da Paraíba).

Palhaço Dadá é um 
personagem criado pelo 
artista paraibano Dadá 

Venceslau, também
artista plástico

FOTO: Divulgação
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Vendas de junho não vão repetir  
movimento registrado ano passado
Fecomércio prevê redução 
de 5,5% em relação ao 
resultado obtido em 2015

Adrizzia Silva
Especial para A União

A cada ano, as festas ju-
ninas ganham mais poten-
cial e se revelam como uma 
oportunidade para o comér-
cio de João Pessoa aquecer as 
vendas, com destaque para 
os segmentos de roupas cai-
piras e decoração a caráter, 
que geralmente registram alta 
durante todo o mês de junho. 
Mas, de acordo com o presi-
dente da Fecomércio Paraíba, 
Marconi Medeiros, “embora o 
comércio e os serviços estejam 
confiantes no retorno ao cres-
cimento, ainda prevemos uma 
queda de 5,5% nas vendas em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. Os lojistas estão 
preparados para estimular as 
vendas com muitas promo-
ções, descontos e aumento do 
prazo de pagamento com fi-
nanciamento próprio.”

Bandeirinhas, fitas, palhas, 
balões e chapéus são alguns 
dos adereços que enriquecem 
o visual das lojas nessa época. 
A decoração é importante em 
qualquer evento, mas, quando 
se trata de festas como as de 
Santo Antônio, São João e São 
Pedro, ela é fundamental, pois 
é através dela que sentimos 

toda fantasia que nos deixa 
com aquela sensação de jeito 
caipira, típico do período. 

Nas escolas, por exem-
plo, tornam-se cada vez mais 
intensos os preparativos para 
os festejos juninos, aumen-
tando as expectativas dos 
comerciantes da área. Além 
disso, toda a cidade ganha cor 
e alegria com a decoração típi-
ca. Sem falar das nossas casas, 
onde a maioria se transforma 
em um verdadeiro arraial.

Para entrar na brincadei-
ra, não é necessário gastar mui-
to. As tradicionais bandeirinhas 
coloridas, espantalhos, espigas 
de milho, bonecos de pano, 
chapéus de palha, com ou sem 
tranças, são produtos confec-
cionados com materiais bara-
tos, como palha, palitos de sor-
vete, papéis coloridos, crepom 
e retalhos de tecidos. Já o custo 
dos vestidos e camisas xadrez, 
roupas típicas das festas, varia 
de acordo com o gosto e criati-
vidade de cada pessoa.

João Batista, gerente de 
uma loja de miudezas no cen-
tro da cidade, afirma que o 
fluxo de pessoas acompanha 
o aumento das vendas. Apesar 
de ser um período cujos pro-
dutos alusivos às festas são 
bem tradicionais, ele diz que 
a criatividade sempre faz a di-
ferença. “A gente transforma a 
peneira, colocando uma cara, 
caricatura e fica diferenciado. 
Algumas pessoas preferem 

comprar assim, já caracteri-
zado e, outras, dão um estilo 
próprio aos abanos, fogueiras 
artesanais, bandeirolas e ba-
lões”, afirmou.

Quanto aos preços, João 
explica que depende do tama-
nho e material utilizado. Po-
demos encontrar bandeirolas, 
por exemplo, por R$ 2,99, con-
tendo 20 unidades distribuí-
das em sete metros de cordão, 
sendo a mais tradicional. As de 
franjas desfiadas, confeccio-

nadas em TNT, custam até R$ 
4,99. Os balões, que variam do 
tamanho zero até o oito, com 
um metro e meio de altura, fi-
cam entre R$ 1,00 e R$ 100,00. 

Segundo o gerente, os 
preços são compatíveis com 
os do ano passado. “As festas 
juninas aquecem as vendas e 
ganham força entre as datas 
comemorativas do calendário 
comercial. Por isso, vale a pena 
investir numa boa decoração e 
em promoções para atrair os 

clientes, que sempre acabam 
levando também outros pro-
dutos”, disse. Com a diversi-
dade de produtos e preços em 
todo o comércio da capital, é 
possível manter a tradição das 
festas com uma decoração su-
per interessante e que contri-
bui para os convidados entra-
rem no clima caipira.

Joseane Castro, que mora 
em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 
e que está visitando os parentes 
que moram aqui na cidade, con-

tou que, além de passear, veio 
comemorar o aniversário da 
filha de quatro anos com uma 
festa produzida com caracte-
rísticas regionais. “Escolhemos 
fazer uma festa com o tema pro-
pício ao mês festivo da região. 
Os produtos são bem bacanas, 
vou levar bandeirinhas, painel, 
chapéus, vestido caracteriza-
do, leques, enfim, tudo que mi-
nha filha tem direito, para ter 
uma festa bem bonita com esse 
tema”, explanou entusiasmada.

A 2ª Promotoria de 
Justiça do Meio Ambien-
te e Patrimônio Social da 
Capital firmou um termo 
de ajustamento de con-
duta com a  Prefeitura de 
João Pessoa e com a Liga 
das Quadrilhas Juninas 
sobre a realização dos 
festejos juninos 2016. O 
TAC foi formalizado na 
quinta-feira (2), durante 
audiência realizada na 
sede da Promotoria.

De acordo com o 
TAC, o São João será rea-
lizado no Largo do Ponto 
de Cem Réis, no Centro 
de João Pessoa, com a 
instalação e o funciona-
mento de palcos, equi-
pamentos de emissão de 
sons e ruídos, barracas, 
bancas, fiteiros e quios-
ques e equipamentos de 
utilidade pública (como 
banheiros químicos) para 
um público que não seja 
superior a 10 mil pessoas 
em área fechada e de até 
15 mil em área aberta.

Ficou definido pelo 
TAC que, nos dias 15, 16 
e 17 de junho, as apre-
sentações das quadrilhas 
juninas devem ocorrer a 
partir das 19h até a 1h, 
com tolerância de 30 
minutos para o encer-
ramento das atividades 
que provoquem polui-
ção sonora, através da 
emissão de sons e ruídos 
acima dos níveis estabe-
lecidos por lei. As ativida-
des artísticas, comerciais 
e de lazer ocorrerão ain-

da nos dias 23 e 24 de ju-
nho também das 19h até 
a 1h, com tolerância de 
meia hora para o encer-
ramento das atividades 
que provoquem poluição 
sonora, tendo que reali-
zar a limpeza completa 
após as atividades.

A Prefeitura de João 
Pessoa também se com-
prometeu a assegurar as 
condições de seguran-
ça, higiene, iluminação 
e acesso público, bem 
como a ordenação das 
atividades comerciais, 
como o armazenamento, 
manuseio e venda de ali-
mentos e bebidas. Tam-
bém ficou estabelecido 
a adoção de medidas 
mitigadoras dos efeitos 
de diversas formas de 
poluição, especialmente 
a sonora. 

O descumprimento 
do TAC resultará na aplica-
ção de multa no valor de 
R$ 100 mil sem prejuízos 
de responsabilização civil 
e penal dos agentes en-
volvidos e identificados 
no termo de ajustamen-
to de conduta.

O promotor de Justi-
ça João Geraldo Barbosa 
concedeu prazo de cinco 
dias para a Prefeitura de 
João Pessoa apresentar à 
Promotoria de Justiça to-
das as licenças, autoriza-
ções e ofícios necessários 
à realização do evento 
como do Corpo de Bom-
beiros, Polícia Militar e 
órgãos ambientais.

TAC vai disciplinar os
festejos juninos de JP

SÃO JOÃO DA CAPITAL

O Governo do Estado, 
por meio da Superintendên-
cia de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), realiza, 
entre os dias 6 e 11 de junho, 
a Semana do Meio Ambiente 
2016. Com o tema “Arraial le-
gal é sem crime ambiental”, o 
objetivo é alertar e sensibilizar 
a população sobre a impor-
tância da sustentabilidade e o 
combate aos crimes ambien-
tais, principalmente aos refe-
rentes ao período junino.

Entre as atividades estão 
oficinas e palestras educativas, 
debates, gincana, piquenique 
e trilhas no Jardim Botânico, 
distribuição de material edu-
cativo e atividades culturais 

envolvendo as temáticas re-
lacionadas à preservação do 
meio ambiente. As ações serão 
realizadas nas cidades de João 
Pessoa, Pitimbu, Campina 
Grande e Patos.

A abertura oficial do even-
to será na segunda-feira (6), na 
Boate da Caixa, no Altiplano 
Cabo Branco, em João Pessoa, 
às 8h30. Haverá apresentações 
culturais, palestras, exibição de 
filmes, entre outras atrações. 

“Em prol de uma popula-
ção sustentável e boas práticas 
relacionadas às ações huma-
nas e à natureza, a Sudema 
desenvolveu o projeto com a 
finalidade de sensibilização 
das pessoas para preservação 

do meio ambiente e seus re-
cursos naturais”, frisou o supe-
rintendente da Sudema, João 
Vicente Sobrinho .

A coordenadora de Edu-
cação Ambiental da institui-
ção, Taciana Wanderley Cirilo, 
explicou os motivos que le-
varam a autarquia a escolher 
a temática deste ano. “Neste 
período do ano, crimes am-
bientais, como poluição so-
nora, atmosférica, prejuízos à 
biodiversidade em decorrên-
cia dos fogos e queimadas são 
frequentes, por isso, os temas 
serão discutidos nas ações, 
escolhidas estrategicamente 
pela instituição na defesa do 
meio ambiente”, destacou.

A Torcida Jovem do Bo-
tafogo (TJB) da Paraíba já 
pode voltar a frequentar os 
estádios de futebol. Na ma-
nhã de ontem, a Comissão 
Permanente de Prevenção e 
Combate à Violência nos Es-
tádios, reunida em audiência 
no Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), suspendeu a 
punição imposta a TJB no dia 
8 de abril por atos de vanda-
lismo e violência.

A organizada havia rece-
bido a punição de banimento 
temporário (por seis meses) 
dos estádios brasileiros (de 
acordo com o Estatuto do 
Torcedor) depois que as re-

des sociais e a imprensa pa-
raibana divulgaram imagens 
de torcedores do Botafogo 
com camisetas da TJB atacan-
do uma família de torcedores 
do Linense, clube de futebol 
da cidade de Lins, interior 
paulista, que estava em João 
Pessoa para uma disputa de 
uma partida válida pela Copa 
do Brasil.

O pedido de revogação da 
medida de suspensão da pu-
nição de seis meses foi apre-
sentado na comissão pelo ad-
vogado do Botafogo, Mateus 
Souto Maior Caldas Ribeiro, 
argumentando que os torce-
dores da agressão não eram 

cadastrados na organizada 
punida. Os argumentos foram 
acatados pela comissão e a 
punição foi suspensa, com o 
compromisso da TJB repassar 
informações à Polícia Militar 
que identifiquem os agresso-
res das imagens.

“Por unanimidade, os 
integrantes da comissão en-
tenderam que a organizada 
não poderia ser punida e 
sim os agressores identifica-
dos”, explicou o procurador 
de Justiça Valberto Cosme 
de Lira, coordenador da Co-
missão Permanente de Pre-
venção e Combate à Violên-
cia nos Estádios. 

Governo do Estado realiza 
atividades alusivas à data

Revogada a punição à torcida 
jovem do Botafogo da Paraíba

SemAnA DO meIO AmbIenTe

PeRDÃO DO mPPb

Parlamento Jovem 
Brasileiro vai   
inscrever até o 
dia 19 de junho

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) alerta os estu-
dantes do Ensino Médio que 
as inscrições para o programa 
Parlamento Jovem Brasileiro 
(PJB) 2016 foram prorrogadas 
até o dia 19 de junho. Realiza-
do anualmente pela Câmara 
dos Deputados, o PJB tem o 
objetivo de possibilitar aos 
alunos do Ensino Médio de es-
colas públicas e particulares a 
vivência do processo democrá-
tico, pela participação em uma 
jornada parlamentar na Câ-
mara dos Deputados, em que 
os estudantes tomam posse e 
atuam como deputados jovens.

Serão selecionados 78 alu-
nos que são empossados como 
deputados jovens e que terão a 
oportunidade de desenvolver 
habilidades de argumentação 
e respeito à diversidade de 
opiniões, além de construir um 
olhar mais crítico sobre sua 
realidade. Os alunos também 
passarão pela experiência de 
convivência com culturas e co-
res de todas as partes do Bra-
sil, potencializando a atuação 
mais democrática dos jovens 
e seu protagonismo político. A 
primeira edição do programa 
ocorreu em 2004. De lá para 
cá, houve a participação de 
924 jovens parlamentares es-
tudantes do Ensino Médio.

Os alunos interessados 
em participar devem escrever 
um projeto de lei onde devem 
pensar na realidade de seu 
país, observando os problemas 
que precisam de solução e pro-
pondo possíveis alternativas 
em formato de propostas de 
lei, sobre qualquer tema. In-
formações podem ser obtidas 
pelo número (83) 3218-4327.

As tradicionais bandeirinhas coloridas, espantalhos, espigas de milho, bonecos de pano, chapéus de palha dão o tom no comércio 

FOTO: Edson Matos
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Paraíba tem projeto de R$ 320 milhões 
aprovado para população rural pobre
PB Rural Sustentável 
será executado nos 
próximos seis anos

O Governo do Estado, por 
meio do Cooperar, concluiu 
nessa quinta-feira (2) com su-
cesso as negociações da minuta 
contratual do PB Rural Susten-
tável que será executado nos 
próximos seis anos, no valor de 
R$ 320 milhões. O contrato de 
empréstimo será assinado no 
início de agosto deste ano com o 
Banco Mundial para a execução 
do projeto, cujo objetivo princi-
pal é melhorar o acesso à água, 
reduzir a vulnerabilidade agro-
climática e aumentar o acesso 
a mercados da população rural 
pobre da Paraíba. Mais de 160 
mil pessoas serão atendidas.

As reuniões de Pré-Nego-
ciação e Negociação acontece-
ram durante toda a semana nas 
sedes da Secretaria de Assuntos 
Internacionais (Seain) do Minis-
tério do Planejamento e Banco 
Mundial, em Brasília. Na agenda 
intensa de trabalho, cumprida 
durante quatro dias na sede da 
Seain, houve a apresentação do 
Manual de Operações que abor-
da os detalhes de como deverá 
ser a operacionalização do pro-
jeto e documentos necessários 
à viabilização financeira do em-
préstimo. Já no Banco Mundial, 
foram tratados assuntos como 
a minuta do contrato com o Go-
verno da Paraíba.

O PB Rural Sustentável 
vem sendo elaborado e nego-
ciado desde julho de 2014 por 
uma comissão eclética de pro-
fissionais do Cooperar e com 
intervenções de consultores e 
executivos do Banco Mundial. 
A execução de todas as metas 
estabelecidas no último convê-
nio, quando foram investidos 
o equivalente a R$ 58 milhões, 
beneficiando mais de 26 mil 
famílias paraibanas com 509 
subprojetos conveniados com 
a instituição financeira, creden-
ciou a Paraíba a contrair novo 
empréstimo para a consolida-
ção de projetos voltados para 
o empoderamento socioeconô-
mico das famílias pobres que 
residem na Zona Rural parai-
bana.

Para execução do PB Rural 
Sustentável serão financiados 
dois principais componentes: 
o 2, denominado de Acesso à 
Água e Redução à Vulnerabili-
dade Agroclimática, no qual se-
rão implantados 1.312 projetos 
de convivência com a estiagem 
como sistemas de abasteci-
mento d’água, abastecimento e 
armazenamento de água para 
a produção agrícola e pecuá-
ria, diversificação da produção 
agropecuária e gestão dos re-
cursos naturais, entre outros.

A novidade no PB Rural 
Sustentável será o financiamen-
to de 170 Alianças Produtivas 
com obras, bens e serviços, no 
qual as organizações de agri-
cultores serão estimuladas a 
implantar seu próprio negócio 
com a garantia de venda da 
sua produção para o mercado 
formal e informal, previamen-
te acordado entre vendedor e 
comprador, seguindo as especi-
ficações do mercado.

Integrantes do Cooperar 
participaram das negociações. 
Já o Governo do Estado esteve 
representado pelo secretário 
de Planejamento, Orçamento, 
Gestão e Finanças, Tárcio Pes-
soa, assessor da pasta, Ederson 
Ramalho de Lucena, secretário 
executivo da Controladoria Ge-
ral do Estado, Gilmar Martins, 
e a representante da Procura-
doria Geral do Estado, Mirella 
Marques.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

A cidade de Cam-
pina Grande já vive as 
emoções do “Maior 
São João do Mundo de 
2016”. A festa foi aberta 
oficialmente na noite de 
ontem, com show piro-
técnico de uma tonelada 
e meia de fogos de arti-
fício. Após as boas-vindas 
aos forrozeiros e turistas 
presentes à primeira noi-
tada do megaevento, o 
cantor Jairo Madruga, a 
exemplo dos festejos an-
teriores, cantou a música 
de “Olha pro Céu Meu 
Amor”, do repertório de 
Luiz Gonzaga, iniciando a 
versão 2016 do São João 
da Rainha da Borborema.

Os hotéis de Campi-
na Grande já estão com 
as reservas praticamente 
esgotadas para os feste-
jos de 2016. Com a alta 
do dólar, um expressivo 
número de pessoas op-
tou pelo turismo interno 
em vez de excursionar 
pelo exterior. Dessa for-
ma, mesmo com a propa-
lada crise financeira que 
afetou outros segmentos 
da economia, no de hote-
laria em Campina, neste 
ano, os empresários não 
têm do que reclamar.

O Maior São João 
do Mundo consolidou-se 
como evento que exal-
ta a cultura do Nordeste 

Campina Grande já vive as emoções 
do Maior São João do Mundo de 2016

31 noites de festa sine-PB oferta 50 
vagas de emprego

194 processos de 
forma oculta no stf

O STF informou ontem que 
existem 194 processos que foram 
protocolados de forma oculta no tri-
bunal. O levantamento foi feito por 
uma equipe de técnicos da Corte após 
decisão do presidente do Supremo, 
Ricardo Lewandowski, que extinguiu a 
tramitação de procedimentos ocultos. 
A maioria dos processos é oriunda das 
investigações da Operação Lava Jato. 
Com a decisão, os processos deixam 
de ser ocultos e passam à condição de 
segredo de Justiça. Processos ocultos 
são aqueles que não ficam disponíveis 
para consulta no sistema do tribunal. 
Dessa forma, somente a PGR e o gabi-
nete do ministro relator têm acesso às 
ações. A mudança permite descobrir 
que a investigação está em andamen-
to no tribunal embora detalhes sobre 
o processo não estejam disponíveis. O 
ministro com mais processos ocultos 
é Teori Zavascki, relator da Lava Jato, 
com 121. Em seguida, aparecem Luís 
Roberto Barroso (12), Edson Fachin 
(11), Carmen Lúcia (10), Marco Aurélio 
(9), Dias Toffoli (9), Luiz Fux (9), Rosa 
Weber (5), Celso de Mello (5) e Gilmar 
Mendes (3).

O Sistema Nacional de Em-
pregos da Paraíba (Sine-PB) dispo-
nibilizou ontem uma lista contendo 
50 vagas de emprego ofertados em 
João Pessoa (43), Campina Grande 
(7) e Santa Rita (10).

A categoria que mais ofe-
rece vaga em João Pessoa é para 
ajudante de carga e descargas de 
mercadoria voltadas para pessoas 
com deficiência (10), pedreiro de 
acabamento (5), costureira (6) e 
instalador de cortinas e persianas 
(3). Já no município de Campina 
Grande há vagas disponíveis para 
agente funerário, encanador, en-
carregado de obras de manutenção, 
nutricionista, operador de extruso-
ra, serralheiro e técnico de refrige-
ração. E, em Santa Rita, estão sendo 
ofertadas 10 vagas para frentistas.

Os interessados devem pro-
curar a sede do Sine-PB, localizada 
na Avenida Duque de Caxias, 305, 
no Centro de João Pessoa (próximo 
ao Shopping Terceirão), portando 
RG e CPF. Mais informações podem 
ser obtidas também pelos telefo-
nes (83) 3218-6619, 3218-6618 
ou 3218-6624 (em João Pessoa) 
e (83) 3310-9412 (em Campina 
Grande).

Polícia prende 17 e 
desarticula quadrilha

Uma operação da Polícia Civil 
da Paraíba para repressão qualifica-
da ao tráfico de drogas na cidade de 
Sousa resultou na prisão de 17 pes-
soas ontem. O trabalho denominado 
‘Operação Narcos’ contou com 60 
policiais civis do Sertão do Estado e 
ainda apreendeu armas, entorpecen-
tes e veículos roubados.

De acordo com a delegada 
Patrícia Forny, da 19a Delegacia Sec-
cional de Polícia Civil, que abrange a 
região de Sousa, a partir das inves-
tigações, foram delineados três gru-
pos que agiam na comercialização de 
drogas em Sousa. “Assim, colhemos 
material suficiente para representar 
pelas prisões e buscas, que resulta-
ram na prisão de 12 pessoas que es-
tavam em liberdade e cinco que já es-
tavam no sistema prisional tiveram 
mandados contra si cumpridos, além 
dos flagrantes. Foi uma ação integra-
da da polícia investigativa, que agiu 
efetivamente e de forma qualificada 
no enfrentamento da comercializa-
ção de material entorpecente na ci-
dade”, explicou a autoridade policial.

e atrai cerca de 3 milhões 
de pessoas, todos os anos, 
para Campina Grande, na 
Paraíba. Em sua 34ª edição, 
o evento terá 31 noites de 
muito arrasta-pé, somando 
quase 300 horas de forró.

Além das atrações 
musicais e do passeio gas-
tronômico, oferecido pe-
las mais de 230 barracas e 
quiosques, os campinen-
ses e turistas assistirão a 
um show pirotécnico com 
duração de 15 minutos e 
muitos efeitos especiais. 
Neste ano são utilizadas 
1,5 toneladas de fogos de 
artifício.

A primeira noitada do 
Maior São João do Mundo 
foi aberta com o show do 
irreverente Biliu de Cam-
pina. Em seguida o cantor 

Flávio José, que todos os 
anos atrai milhares de pes-
soas para o quartel-general 
do forró, subiu ao palco 
principal para embalar os 
corações dos forrozeiros 
apaixonados. A noitada 
contou também com a 
apresentação da cantora 
Márcia Fellipe, amazonen-
se que é a nova sensação 
do momento entre os for-
rozeiros (ex-vocalista da 
banda Forró da Pegação).

         
Programação paralela
Além das atrações do 

palco principal, a festa con-
ta com uma programação 
diversificada, distribuída ao 
longo do Parque do Povo, 
e que promete atrair mi-
lhares de campinenses e 
turistas. O espaço agrega as 

Palhoças de Forró Zé Bezer-
ra e Seu Vavá, localizadas 
após a Pirâmide do Parque 
do Povo. Há também o Pal-
co Zé Lagoa, instalado na 
parte inferior, com o mes-
mo mapeamento do ano 
anterior. Outro local que 
também atrai um grande 
número de forrozeiros é 
a Pirâmide do Parque do 
Povo.

 
Locomotiva do forró  
Até o dia 9, os 28km de 

malha ferroviária que liga 
Campina ao Distrito de Ga-
lante vão estar reparados, 
garantindo a edição 2016 
da Locomotiva do Forró, 
o que vai deixar o passeio 
com toda segurança para 
passagem dos sete vagões 
do trem.

Biliu foi o primeiro a se apresentar durante a abertura do São João de Campina Grande

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio da 5ª 
Gerência Regional de Saúde, 
em Monteiro, está distribuindo 
peixe com a população para o 
combate do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue, chikungunya e zika. Além 
disso, estão sendo feitas ações 
nos 16 municípios da Gerência, 
como palestras para alunos, 
professores e funcionários das 
escolas e supervisão das visitas 

domiciliares. 
“O resultado de todo este 

trabalho está nos números. No 
início de 2016, na microrregião 
de Monteiro (5ª GRS), 9 muni-
cípios tiveram uma redução de 
56%, segundo o IIP. Em espe-
cial o município de Monteiro, 
que em 2016 apresentou um 
IIP de 2,2% e no ano de 2015, 
8,0%”, disse a gerente executi-
va de Vigilância em Saúde da 
SES, Renata Nóbrega.

A isenção de vistos de en-
trada para turistas americanos, 
japoneses, canadenses e aus-
tralianos, que vierem assistir 
aos Jogos Olímpicos (5 a 21 de 
agosto) e Paralímpicos (7 a 18 
de setembro), concedida pela 
Lei 13.193, que começou a vi-
gorar no último dia 1º, deverá 
ter repercussões positivas para 
o turismo e a economia do Esta-
do do Rio de Janeiro e de todo o  

Brasil e elevará de 400 mil para 
mais de 500 mil a expectativa 
de turistas que virão ao evento.

Essa é a avaliação do pre-
sidente da ABIH-RJ, Alfredo 
Lopes, ao lembrar que há cerca 
de 30 anos o Brasil recebe anu-
almente quase seis milhões 
de turistas internacionais, 
dos quais 10% (600 mil), são 
oriundos dos EUA, que visitam 
o Rio de Janeiro.

SES distribui peixe na 
5ª Gerência de Saúde 

Expectativa de turistas 
é de mais de 500 mil

ComBate ao aedes aegyPti

isenção de visto na oLimPíada

Os estabelecimen-
tos do comércio varejista 
da Paraíba com fatura-
mento superior a R$ 5,5 
milhões no exercício de 
2014 vão passar a emitir 
a Nota Fiscal Eletrônica 
ao Consumidor (NFC-e) 
no próximo mês de ju-
lho. O novo serviço im-
plantado para empresas 
do varejo desde julho 
do ano passado faz par-
te da modernização da 
Receita Estadual, que 
traz redução de custos 
para empresas do setor 
e acesso mais amplo do 
cupom fiscal aos consu-
midores. 

O chefe do Núcleo 
de Análise e Planejamen-
to de Documentos Fiscais 
da Receita Estadual, Fá-
bio Melo, orientou as 
empresas do varejo com 
esse faturamento para 
realizarem o credencia-
mento. “Apesar da obri-
gatoriedade da emissão 
do NFC-e ser a partir de 
1º de julho, as empresas 

deverão se preparar ao 
longo do mês de junho 
para realizar o creden-
ciamento no portal da 
Receita Estadual (www.
receita.pb.gov.br/portal-
nfce) e assim gerar o có-
digo, evitando surpresas 
desagradáveis no mês 
de julho, pois todas as 
empresas do CNAE de 
varejo com faturamento 
acima de R$ 5,5 milhões 
deverão já emitir o 
cupom fiscal pelo novo 
modelo no próximo 
mês”, destacou. 

Fábio Melo apontou 
ainda o passo a passo 
para que as empresas do 
varejo façam o creden-
ciamento. “A empresa 
deve seguir dois passos 
para emitir NFC-e: o pri-
meiro deles é fazer o 
credenciamento no por-
tal da SERVirtual. O se-
gundo é gerar o código 
CSC. O credenciamento 
é liberado no mesmo dia 
e o código CSC é gerado 
automaticamente.

Nota Fiscal Eletrônica
é ampliada no Estado

vareJo

foto: Cláudio Goes
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Câmara cria 14,5 mil cargos federais
A Câmara dos Deputa-

dos aprovou na noite da úl-
tima quarta-feira a criação 
de 14.419 cargos federais. A 
quantidade corresponde a 
quase quatro vezes mais car-
gos federais que Michel Te-
mer prometeu cortar assim 
que assumiu a presidência 
de forma interina.

Em maio, ele havia pe-
dido ao então ministro do 
planejamento, Romero Jucá, 
o corte de 4.000 cargos de 
comissões e outras formas 
de contratação sem concur-
so, como forma de diminuir 
os gastos públicos. “Cortes 
corresponderão ao dobro 
do que governo anterior dis-
se que faria e não cumpriu”, 
afirmou Jucá, na época, antes 
de deixar o cargo.

A medida de criação 
das vagas estava dentro de 
um dos projetos de lei que 
concediam aumento sala-
rial a servidores de diversas 
categorias e passou desper-
cebida até mesmo entre os 
deputados.

O líder do pMDB na Câ-
mara, deputado Baleia Rossi 
(Sp), disse que o Senado irá 
revisar a “pauta bomba” e, 
caso isso não ocorra, segun-
do ele, o presidente em exer-
cício Michel Temer (pMDB) 
irá vetar a proposta.

Rossi admitiu que a 
proposta não foi percebi-
da pelos parlamentares e 
sequer foi detectada pela 
assessoria parlamentar an-
tes de ser aprovada. “Essa 
proposta não tem justifica-
tiva, não foi discutida, será 
revisada no Senado ou, em 
última instância, o presi-
dente Temer a vetará”, disse 

o deputado após participar 
de um evento em Ribeirão 
preto (Sp).

O líder do pMDB defen-
deu ainda a aprovação do 
reajuste de 21,6% ao funcio-
nalismo público, aprovado 
na madrugada de quinta-fei-
ra pelos deputados. “Temos 
uma máquina pública, é im-
portante valorizar o funcio-
nalismo. Essa proposta de 
aumento foi discutida e apro-
vamos apenas a reposição da 
inflação”, concluiu Rossi.

A Câmara aprovou uma 
série de reajustes aos servi-
dores do poder Judiciário, 
dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal, do Minis-
tério Público da União, do 
procurador-geral da Repú-
blica, do poder Executivo, 
da Câmara, do Senado, do 
Tribunal de Contas da União, 
de defensores públicos da 
União, de servidores da área 
de Educação, servidores da 
DPU, de agências regulado-
ras, das Forças Armadas e de 
ex-territórios.

O reajuste médio conce-
dido foi de 21,5%, divididos 
em quatro anos, com um im-
pacto de ao menos R$ 56 bi-
lhões nos cofres públicos até 
2019, sem contar o chamado 
“efeito cascata”.

Na quarta-feira (1º), Mi-
chel Temer disse que o rea-
juste nos salários é “discreto” 
e uma ferramenta para “paci-
ficar” a relação do governo 
com categorias dos servido-
res nos próximos anos.

“É um aumento deseja-
do há muito tempo, um au-
mento discreto, que quase 
não cobre a inflação. É útil 
para o governo e útil para os 
servidores. Sem dúvida levou 
em conta o cálculo político e 
o cálculo econômico. preci-
samos de tranquilidade e paz 
para trabalhar”, disse.

aProvado “às cegas”

A quantidade corresponde 
a quatro vez mais cargos 
que Temer prometeu cortar

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Gilmar Mendes, determinou 
ontem a retomada do inqué-
rito que investiga o senador 
Aécio Neves (PSDB-MG), um 
dia após parecer no qual a 
procuradoria-Geral da Repú-
blica (pGR) manifestou-se a 
favor do prosseguimento das 
investigações que apuram su-
postos crimes cometidos pelo 
senador em Furnas, empresa 

subsidiária da Eletrobras.
Há duas semanas, o mi-

nistro Gilmar Mendes, relator 
da investigação, suspendeu as 
diligências e devolveu o pro-
cesso para o procurador-ge-
ral Rodrigo Janot. Na ocasião, 
ao decidir a questão, Mendes 
entendeu que não há fatos 
para uma nova investigação 
contra o senador, sendo que o 
procurador pediu o arquiva-
mento de um primeiro pedi-
do em março do ano passado.

Na manifestação proto-

colada quarta-feira (1º), além 
de indicar que há novas pro-
vas para o prosseguimento 
do inquérito, Janot diz que o 
ministro não pode se recu-
sar a dar prosseguimento ao 
inquérito sem a anuência da 
procuradoria. Entre as pro-
vas estão os depoimentos 
do ex-senador Delcídio do 
Amaral, nos quais Aécio foi 
citado como recebedor de 
“pagamentos ilícitos”, feitos, 
segundo ele, pelo ex-diretor 
de Furnas Dimas Toledo.

Em nota, Aécio Neves 
disse que compreende o pa-
pel do Ministério Público em 
dar prosseguimento às in-
vestigações, mas que tem a 
convicção de que sua inocên-
cia será provada.

 “Tenho a absoluta con-
vicção de que, ao final, fica-
rá provado mais uma vez a 
minha inocência, como já 
aconteceu no passado, o que 
levou, inclusive, ao arquiva-
mento dessas mesmas acu-
sações”, disse o senador.

A defesa da presidente 
afastada da República, Dilma 
Rousseff, informou ontem 
que vai ingressar no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
com quatro recursos contra 
decisões tomadas pela Co-
missão Especial do Senado 
que analisa o mérito do pro-
cesso de impeachment.

De acordo com o ex-mi-
nistro da Justiça e ex-advoga-
do-geral da União, José Eduar-
do Cardozo, responsável pela 
defesa de Dilma, a comissão 
está “aniquilando o direito de 
defesa” de Dilma Rousseff.

Sobre a delação do ex-
diretor da petrobras Nestor 
Cerveró, em que acusa Dilma 
de saber das fraudes na com-
pra da refinaria de Pasadena, 
pela petrobras, Cardozo dis-
se que ela faz parte de uma 
“tentativa desesperada de 
macular a imagem da presi-
denta” já que, na avaliação 
dele, o processo de impeach-
ment está perdendo força.

“Os delatores omitem, 
mentem e dizem a verdade. 
Há que se separar o joio do 
trigo”, afirmou Cardozo. So-
bre a relação da Dilma com o 

cabeleireiro Celso Nakamura, 
Cardozo afirmou que a presi-
dente afastada tem todos os 
recibos das passagens e dos 
serviços prestados por ela. “É 
uma denúncia inverossímel e 
caluniosa”, afirmou.

O primeiro recurso, que 
será protocolado no STF ain-
da hoje, trata da redução do 
prazo para as alegações fi-
nais proposto pelo relator da 
comissão, senador Antonio 
Anastasia (pSDB-MG). Inicial-
mente, o prazo para apresen-
tação das alegações finais era 
de 15 dia e passou para cinco. 
“Inaceitável que a defesa seja 
manietada dessa maneira”, 
disse Cardozo.

O segundo recurso ques-
tionará o prazo que foi dado 
pelo relator da comissão 
para que a defesa se mani-
feste sobre os requerimentos 
apresentados pelos senado-
res. De acordo com Cardozo, 
foram apresentados mais de 
80 requerimentos, e a defesa 
teve 10 minutos para falar 
sobre todos.

Já o terceiro requeri-
mento questionará a recusa 
da comissão em analisar o 
pedido da defesa de suspei-
ção do relator Antonio Anas-
tasia (pSDB-MG).

Cardozo entrará com 
ações contra comissão

Foto: José Cruz-Agência Brasil

Gilmar Mendes autoriza a retomada
de investigação contra Aécio Neves

IrregULarIdades eM FUrNas

O ministro do STF Gilmar Mendes determinou a continuidade do inquérito no Supremo para investigar o senador Aécio Neves

Ivan Richard
Da Agência Brasil 

Da Agência Brasil

O presidente afastado da Câ-
mara dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), entrou com um 
recurso no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) para tentar reverter a de-
cisão que o impediu, no mês passa-
do, de exercer suas funções como 
deputado e presidente da Casa. O 
parlamentar alega que há “obscu-
ridades” em um dos argumentos 
adotados pela Corte de que ele 
não poderia integrar a linha suces-
sória da Presidência da República 
por ser réu na Lava Jato.

A defesa de Cunha sustenta 
que ter contra si uma denúncia por 
um crime que não tenha sido come-
tido nas específicas funções de pre-
sidente da República não é motivo 
para impedi-lo de assumir o cargo 
em caso de vacância do titular - 
atualmente, o presidente em exer-
cício Michel Temer. O documento 
alega que a decisão de afastá-lo da 
Câmara “não encontra respaldo” 
na Constituição.

Os advogados também apon-
tam que a denúncia em curso no 
STF não impede que Cunha seja 

eleito presidente da República e 
tome posse como chefe do Exe-
cutivo. “Se o deputado federal 
Eduardo Cunha pode ser eleito 
presidente da República, não há 
impedimento para que venha a 
ocupar esse cargo eventual e oca-
sionalmente, não havendo falar, 
pois, em suspensão de mandato e 
afastamento de funções na Presi-
dência da Câmara dos Deputados”.

“É o recebimento da denúncia 
uma causa de afastamento se - e 
somente se - o crime comum tiver 
sido cometido no curso do man-
dato de presidente da República e 
for relacionado com o exercício de 
suas funções constitucionais”, ale-
gam os advogados do parlamentar 
na peça enviada ao STF.

afastamento
A decisão da Corte partiu de 

um pedido do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, feito em 
dezembro de 2015, afirmando que 
o peemedebista usava o cargo para 
atrapalhar as investigações da Ope-
ração Lava Jato e a análise do pro-
cesso de cassação de seu mandato 
no Conselho de Ética da Câmara.

 No julgamento, o relator do 
caso, ministro Teori Zavascki, tam-

bém levou em conta o suposto im-
pedimento de Cunha permanecer 
na linha sucessória da Presidência. 
“Não há a menor dúvida de que o 
investigado não possui condições 
pessoais mínimas para exercer, nes-
te momento, na sua plenitude, as 
responsabilidades do cargo de Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, 
pois ele não se qualifica para o en-
cargo de substituição da Presidên-
cia da República, já que figura na 
condição de réu”, disse na época.

Em março, o STF aceitou uma 
denúncia e transformou o peeme-
debista em réu uma ação da Lava 
Jato. Ontem, os ministros rejeitaram 
recursos da defesa do parlamentar 
para reverter a decisão sobre o caso. 
Há ainda uma segunda denúncia 
que aguarda análise dos ministros, 
três inquéritos em curso e um pe-
dido para que ele seja incluído no 
procedimento que investiga políti-
cos por formação de quadrilha no 
esquema de corrupção da Petrobras.

Os ministros ainda terão de dis-
cutir uma ação proposta pela Rede 
Sustentabilidade que fala em uma 
tese geral para proibir tanto o pre-
sidente da Câmara quanto do Sena-
do de permanecer na linha sucessó-
ria caso eles se tornem réus no STF.

Cunha tenta reverter decisão
recUrso No sUPreMo 

Isadora Peron e 
Gustavo Aguiar
Da Agência Estado
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PF faz operação para desarticular 
quadrilha que fraudava licitações
Irregularidades na Casa da 
Moeda são investigadas 
em conjunto com o MPF

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de junho de 2016

Geral

A Polícia Federal, com o 
apoio da Corregedoria-Geral do 
Ministério da Fazenda, defla-
grou ontem a Operação Esfinge, 
com o objetivo de desarticular 
uma quadrilha que praticou 
fraudes em licitações, desvio 
de recursos públicos, corrup-
ção e lavagem de dinheiro. A 
operação, que investiga irregu-
laridades em licitações na Casa 

da Moeda, está sendo realizada 
em conjunto com o Ministério 
Público Federal.

Segundo informações da 
Polícia Federal, 25 agentes fe-
derais e doze servidores da 
Corregedoria Geral do Minis-
tério da Fazenda cumpriram 
em São Paulo e Brasília dois 
mandados de prisão preventi-
va e cinco mandados de busca 
e apreensão em escritórios e 
residências dos integrantes do 
grupo criminoso, que teria mo-
vimentado R$ 70 milhões em 
propinas.

Consultoria
Os mandados foram ex-

pedidos pela 8ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro e 
um dos alvos é um escritório de 
consultoria, cujo nome não foi 
revelado. O escritório teria re-
cebido cerca de R$ 70 milhões 
de uma empresa investigada 
por fraude em licitação na Casa 
da Moeda.

“As investigações apontam 
que esse escritório recebeu o 
valor sem prestar os serviços 
em contrapartida, e teria servi-
do de fachada para intermediar 
o pagamento de propina aos 
envolvidos no esquema”, diz a 
nota.

As prisões preventivas fo-
ram decretadas em desfavor 

de um auditor-fiscal da Receita 
Federal e de sua esposa, que fo-
ram indiciados e denunciados 
por crimes de corrupção ativa 
e passiva.

Desdobramento
A Operação Esfinge é um 

desdobramento da Operação 
Vícios, da Delegacia de Repres-
são a Corrupção e Crimes Fi-
nanceiros (Delecor) do Rio de 
Janeiro, que, no ano passado, 
cumpriu mandados de busca 
em 23 endereços ligados aos 
investigados, incluindo gabine-
tes do edifício sede da Receita 
Federal, em Brasília, e na Casa 
da Moeda, no Rio. Alguns dias atrás me ocupei da análise do 

economista Carlos Alberto Consenza sobre a situação 
monetária brasileira – não muito alentadora – e neste 
sábado faço saber aos leitores desse ilustre jornal que 
a crise não se agrava somente na situação monetária, 
mas também na fiscal. 

Os economistas de bom senso, não interessa 
a nacionalidade, costumavam dizer a que a política 
fiscal deve ser utilizada para organizar a economia, e 
não necessariamente equilibrar o orçamento. 

No Brasil, parece que chegou a vez de deixar 
de lado as esperanças vãs em ajustes fiscais 
desplanejados que as políticas restritivas demandam 
a cada situação de complicações orçamentárias, 
financeiras e fiscais.

São metas imaginárias ou desejáveis de 
correções no planejamento do Governo para que se 
possam aperfeiçoar gastos, melhorando a qualidade 
dos dispêndios. Refere Consenza que numa economia, 
que a própria política atual debilita, o equilíbrio 
orçamentário pode implicar na diminuição séria de 
arrecadação e novamente registrar-se déficit. 

Assim, a tentativa de equilibrar receita, que está 
diminuindo, com despesa faz com que o Governo 
caia numa armadilha fiscal. A tentativa sistemática 
em zerar o déficit pode provocar um colapso na 
economia: queda na receita; corte nos gastos e 
aumento de impostos; diminuição na demanda 
agregada e, finalmente, depressão econômica.

A política fiscal deve atender a diretrizes 
estabelecidas pelo Planejamento e não em regras de 
corte sem critérios, mesmo porque não houve tempo 
para defini-los: O que cortar? Quando cortar? Como 
cortar? E quais as medidas compensatórias?

Adianta Consenza, ao citar Abba P. Lerner, um 
economista russonascido em 1903 ao dizer que uma 
mudança na política econômica que gera desemprego 
está longe de ser competente. Qualquer política 
econômica deve se pautar pela ampliação do emprego 
e estabilização dos preços, que dependem de uma 
política industrial e de serviços bem concebida. Não 
se pode manipular a taxa de juros sem que o setor de 
bens e serviços esteja organizado e consolidado.

Em Functional Finance and the Federal Debt, 
de 1943, Abba P. Lerner anunciava está provado 
que a elevação da taxa de juros não combate a 
inflação. Existem vários tipos de inflação que não 
são tangenciados pela taxa de juros. Os preços dos 
produtos inelásticos, os bens essenciais, nunca serão 
reduzidos pelo efeito da taxa de juros, e esses são os 
mais importantes. O mesmo se dá com a inflação dos 
rendimentos decrescentes e outras conceitualmente 
bem definidas.

Rememora Consenza que numa época em que 
um ajuste fiscal foi organizado por Octavio Gouvêa de 
Bulhões, os elementos compensatórios constavam dos 
planos de metas setoriais regionais, do Plano Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social.

É bem verdade que nos tempos atuais não se 
vê um plano macroestrutural para que se debele a 
crise que traz a tona velhos problemas em molde 
rejuvenescido que demandam um desenvolvimento 
coordenado. O PNDES (ainda nos anos sessenta) que 
teve a coordenação do economista piauiense João 
Paulo dos Reis Velloso possibilitou a origem a um 
dos mais importantes “Centros de Excelência em 
Planejamento Econômico, o IPEA”. 

Em resumo, no Brasil de agora é lamentável 
como estamos saudosos dos velhos tempos em que 
se tinha o hábito do planejamento. O tempo em que 
se mantinha de alguma forma, as funções básicas 
de um governo, com ênfase na Política Regional de 
Desenvolvimento.

Por último Consenza cita Paul Samuelson 
quando diz que o desemprego não faz parte de uma 
Economia Moderna. As três funções principais do 
Governo, segundo ele, são: “Crescimento do Emprego 
e da Renda e Estabilidade; Eficiência e Equidade”. 
É preciso que o Planejamento se apresente e não 
se acomode entre ministérios contemplativos do 
governo de agora.

Agravamento fiscal 
e crise econômica

alberto.madeira@hotmail.com

Madeira
Acilino

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil
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Grupo criminoso registrava falsamente crianças como se fossem filhos de indígenas já falecidos com o intuito de obter a pensão

A Polícia Federal, em con-
junto com o Ministério do Tra-
balho e Previdência Social, com 
Ministério Público Federal e 
com o apoio logístico do 11º 
Regimento de Cavalaria Meca-
nizada do Exército Brasileiro, 
deflagrou ontem a Operação 
Uroboros, que investiga frau-
des para obtenção de pensão 
por morte.

Segundo a PF, um gru-
po se estruturou a partir da 
atuação de servidor da Fun-
dação Nacional do Índio (Fu-
nai) de Amambai, no Mato 
Grosso do Sul.

Cerca de 80 policiais cum-
priram, nas cidades de Amam-
bai e Iguatemi, 2 mandados de 
prisão preventiva, 14 manda-

dos de busca e apreensão e 16 
mandados de condução coer-
citiva, expedidos pela Justiça 
Federal de Ponta Porã.

De acordo com a PF, o 
grupo ‘registrava falsamente 
crianças como se fossem filhos 
de indígenas já falecidos com o 
intuito de obter a pensão’.

Levantamentos preli-
minares detectaram que em 
apenas cinco fraudes a soma 
dos prejuízos evitados e cau-
sados ao INSS gira em torno 
de R$ 1 milhão. Durante as 
buscas foram apreendidos 
vários documentos ‘que indi-
cam que o montante das frau-
des praticadas pelo grupo 
pode ultrapassar esse valor’.

“Como a prescrição do 

benefício não corre contra os 
menores, o grupo conseguia 
se apropriar de grandes valo-
res referentes à pensão, que 
retroagia até a data do óbito do 
indígena”, informa nota da PF.

O grupo, afirma a Polícia 
Federal, tinha um ‘esquema 
logístico bem estruturado’ de 
transporte de indígenas para 
confecção de documentos 
pessoais e para expedição de 
registros administrativos de 
nascimento junto à Funai, ideo-
logicamente falsos, que seriam 
usados perante os cartórios 
para dar credibilidade aos re-
gistros civis tardios.

“A organização criminosa 
conta com um braço jurídico, 
formado por advogado que, 

além de pleitear judicialmente 
benefícios negados adminis-
trativamente, patrocina pedi-
dos de guarda de menores por 
parte de indígenas aliciados 
para a fraude, tirando a guarda 
de crianças de seus guardiões 
atuais com o único objetivo 
de se apropriar dos benefícios 
previdenciários”, diz a PF.

A operação foi batizada 
Uroboros em alusão à serpen-
te mítica que é representada 
engolindo seu próprio rabo, a 
qual simboliza o caráter des-
trutivo da cobiça e da ganância 
que moveram a organização 
criminosa investigada e a repe-
tição cíclica e a totalidade, ele-
mentos presentes nas fraudes 
que englobam diversas etapas.

Rombo de R$ 1 milhão no INSS

Um homem em si-
tuação de rua, de 28 
anos, teve 50% do corpo 
queimado após ser agre-
dido por um grupo de 
pessoas, na madrugada 
de ontem, em Salvador. 
Ele foi queimado en-
quanto dormia embaixo 
de um dos viadutos da 
Avenida Paralela, uma 
das principais vias da ci-
dade, no Centro Admi-
nistrativo da Bahia.

De manhã, agentes 
da Polícia Civil visitaram 

a vítima, que foi atendi-
da no Hospital Geral do 
Estado e colheram um 
depoimento preliminar 
do homem. Ele contou à 
polícia que dormia em-
baixo do viaduto e acor-
dou recebendo pauladas 
na cabeça e no rosto. De-
pois disso, os agressores 
do grupo jogaram nele 
um líquido combustí-
vel. Ele disse que, então, 
desmaiou, só voltando à 
consciência com o corpo 
já em chamas.

Uma ambulância do 
Samu levou o homem 
para o hospital.

Morador de rua é 
agredido em Salvador

50% dO COrpO queIMAdO

Mais dois suspeitos de 
terem participado do estupro 
coletivo de uma adolescente 
de 16 anos, na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro, tiveram prisão 
decretada, informou a Polícia 
Civil, ontem. Outros três sus-
peitos já eram considerados 
foragidos no caso, e mais três já 
foram presos temporariamente.

Entre os que já estão 
presos e foram transferidos 
anteontem para o Complexo 
Penitenciário de Gericinó, Lu-
cas Perdomo Duarte Santos, 
de 20 anos, vai deixar a cadeia. 
A delegada responsável pelo 
caso, Cristiana Bento, consi-
derou que não há necessidade 

de manter a medida cautelar 
contra o suspeito, mas que ele 
continuará sendo investigado. 
Raphael Assis Duarte Belo, de 
41 anos, e Raí de Souza, de 22 
anos, também foram presos. 
Continuam foragidos Marcelo 
Miranda Correa, Michel Brasil 
da Silva e Sérgio Luiz da Silva 
Júnior.

O advogado Eduardo 
Antunes, que defende Lucas, 
afirma que havia pedido a re-
vogação da prisão temporária, 
alegando que seu cliente esta-
va colaborando com a polícia.

“Ele não estava atrapa-
lhando a investigação. Estava 
se predispondo a ajudar, forne-
ceu celular para ser periciado 
e pediu para fazer exame de 
DNA”, disse Antunes.

Mais dois suspeitos 
têm prisão decretada

esTuprO COLeTIvO NO rIO

Sayonara Moreno
Da Agência Brasil

Vinícius Lisboa
Da Agência Brasil
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Mundo

Líderes mundiais discutem processo  
de paz entre israelenses e palestinos 
O encontro aconteceu 
em Paris na busca para 
encontrar rápida solução

Paris - Potências mun-
diais se encontraram nessa 
sexta-feira, em Paris, para 
dar início a uma discussão, 
nos próximos meses, de um 
pacote de incentivos econô-
micos e de segurança que 
leve israelenses e palestinos 
a aceitarem a retomada do 
processo de paz.

 A reunião acontece em 
meio a meses de incidentes 
entre ambos os lados, que 
levantaram temores sobre a 
retomada do conflito em es-
cala total. 

Diplomatas de 26 na-
ções, incluindo o secretá-
rio de Estado John Kerry, 
disseram que iriam traba-
lhar para organizar uma 
conferência internacional 
antes do fim do ano sobre 
o assunto.

 A França convocou a 
reunião para forjar uma es-
tratégia internacional que 
possa reiniciar as conversas, 
em meio a temores de que a 
solução com maior aceita-
ção pela comunidade inter-
nacional - a criação de um 
Estado Palestino indepen-
dente, fique cada vez mais 
sem apoio.

 “A possibilidade de dois 
Estados vivendo um ao lado 
do outro, e, paz e seguran-
ça, fica mais distante a cada 

Da Agência Estado

Da Agência Estado
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dia”, disse o ministro de Re-
lações Exteriores da França, 
Marc Ayrault.

 Israelenses e palestinos 
não se falam desde que as 
negociações foram encerra-
das pela última vez, em abril 
de 2014. Meses depois, um 
conflito surgiu entre Israel e 
Hamas, o grupo político que 
controla a Faixa de Gaza.

 Nos últimos dois anos, 

Israel continuou cons-
truindo assentamentos na 
Cisjordânia, alimentando o 
descontentamento entre pa-
lestinos e a comunidade in-
ternacional.

 Autoridades ocidentais 
temem que o colapso do pro-
cesso de paz esteja elevando 
as tenções em uma região 
que já convive com a guerra 
civil na Síria.

“Este vácuo está sendo 
agressivamente ocupado 
por extremistas”, disse o 
presidente da França, Fran-
çois Hollande, no início da 
reunião.

 O esforço encabeçado 
por Paris é um dos muitos 
que foram iniciados nos úl-
timos anos pela comunida-
de internacional. As nações 
Árabes se ofereceram para 

normalizar as relações com 
Israel em 2002, em troca 
da retirada dos territórios 
ocupados e uma proposta 
“justa” para os refugiados 
palestinos.

 A oferta se mantém 
“sobre a mesa”, disse o mi-
nistro das Relações Exterio-
res da Arábia Saudita, Adel 
Al-Jubeir, após a reunião. 
“Acreditamos que esta é 

uma base sólida para resol-
ver a disputa”.

 Cerca de 30 militares 
e civis israelenses foram 
mortos e ataques feitos por 
palestinos mataram mais de 
300 desde setembro. Grupos 
palestinos dizem que mais 
de 200 palestinos foram 
mortos por forças de segu-
rança israelenses no mesmo 
período.

O presidente da França, François Hollande, discursa em Paris durante encontro com diplomatas de 26 países, que tentam retomar as negociações entre Israel e Palestina

Paris - As fortes chuvas 
que têm atingido a França 
em geral desde o início da 
semana levaram o governo 
a manter um alerta para 13 
departamentos do país nesta 
sexta-feira, principalmente 
em Paris, onde o Rio Sena 
pode chegar a seis metros, 
informou o serviço de me-
teorologia do país. 

Do total, 12 departa-
mentos estão em alerta la-
ranja, indicado para que a 
população fique em alerta 
em relação às suas ativida-
des usuais. O único em alerta 
vermelho, último nível da es-
cala, é o de Seine-et-Marne.

 Um homem de 74 anos 
morreu na quinta-feira em 
Seine-et-Marne, e a ministra 
da Ecologia da França, Sè-
golène Royal, não descartou 
a possibilidade de encontrar 
mais vítimas quando o nível 
da água voltar ao normal na 
região. Segundo a polícia, o 
homem foi levado pelas en-
chentes depois de ter caído 
de seu cavalo. 

 Esta é a segunda mor-
te nesta semana desde que 
o Rio Sena começou a subir, 
atingindo seu nível mais alto 
desde 1982. Uma mulher de 
86 anos foi encontrada mor-
ta em sua casa inundada em 
uma vila próxima, disse o Mi-
nistério do Interior na quinta-
feira, e mais de 2.000 pessoas 
foram retiradas da região. 

 O nível da água continua 
a subir no centro de Paris. As 
águas do Rio Sena atingiram 
18,2 pés nas primeiras horas 

da sexta-feira, e de acordo 
com as autoridades, pode-
riam atingir um pico de 19 
pés no final do dia - duas ve-
zes a sua altura normal.

 “Esperamos que os ní-
veis de água comecem a di-
minuir neste fim de semana”, 
disse o vice-prefeito de Bru-
no Julliard, falando na rádio 
nacional.

 É incomum as ruas de 
Paris inundarem porque o 
trecho do Rio Sena, que atra-
vessa a cidade está alinhado 
com altos aterros. No entan-
to, o aumento dos fluxos em 
direção à capital levou as 
autoridades a se prepararem 
para o pior.

O chanceler francês, 
Jean-Marc Ayrault, disse que 
edifícios governamentais ao 
redor da cidade tem um pla-
no de emergência para esva-
ziar determinados porões se 
um alerta for emitido.

A chuva está afetando a 
indústria turística da cidade, 
que tem se esforçado para 
se recuperar de ataques ter-
roristas e meses de greves e 
protestos contra a reforma 
trabalhista. O museu do Lou-
vre, uma das instituições cul-
turais mais visitadas do mun-
do, foi fechado ao público 
nesta sexta-feira e implemen-
tou um plano de emergência 
para retirar as obras de arte.

O Musée d’Orsay - um ou-
tro museu ribeirinho que abri-
ga obras de Van Gogh, Manet 
e outros mestres impressio-
nistas - e a Biblioteca Nacional 
François Mitterand no leste de 
Paris, também foram fechados 
nessa sexta-feira. 

Inundações matam 2 e 
a França mantém alerta

Com a aproximação das 
últimas primárias para a in-
dicação dos candidatos que 
vão concorrer às eleições 
presidenciais dos Estados 
Unidos, os ânimos entre os 
manifestantes que compare-
cem aos comícios partidários 
estão cada vez mais exalta-
dos. Na quinta-feira (2), em 
San Jose, na California, houve 
protestos violentos contra 
Donald Trump, candidato 
que já conseguiu o número 
mínimo de delegados para 
ser indicado candidato na 
convenção do Partido Repu-
blicano, em julho próximo.

As manifestações come-
çaram de forma pacífica do 
lado externo do Centro de 
Convenções da cidade, onde 
Trump fazia um discurso. 
Porém, quando o discurso 
terminou, houve choques, 
com socos e pontapés, entre 
manifestantes favoráveis e 
contrários a Trump. A cal-
ma só foi restabelecida na 
madrugada de ontem (3), 
depois que a polícia – com 
muito esforço – conseguiu 
dispersar a multidão.

Entre os que protesta-
vam contra Trump, a maio-
ria era formada por latinos, 
descontentes com os pro-
nunciamentos do candida-
to republicano em favor da 
aprovação de leis mais duras 
contra os imigrantes e mu-
çulmanos. Trump sugeriu, 

inclusive, que seja construí-
do um muro na fronteira 
com o México para evitar a 
chegada de mais imigrantes 
aos Estados Unidos.

Os protestos contra 
Trump vêm ocorrendo em 
várias cidades norte-ame-
ricanas, mas as manifesta-
ções cresceram nas últimas 
semanas em estados com 
grande número de imigran-
tes latinos, como o Novo Mé-
xico e a Califórnia.

Se o clima entre os mani-
festantes contrários a Trump 
é de insatisfação diante das 
políticas que podem ser im-
plementadas nos Estados 
Unidos, caso o candidato re-
publicano seja eleito em no-
vembro deste ano, crescem 
os ataques também entre os 
candidatos.

Em comício em San Die-
go, na California, a candidata 
Hillary Clinton, que está à 
frente das pesquisas para ser 
indicada representante do 
Partido Democrata, criticou 
Donald Trump por seu “tem-
peramento inapto” para ser 
presidente.

Ao saber das críticas de 
Hillary, Trump respondeu 
que a candidata democrata é 
“patética” e “triste”. E acres-
centou: “Hillary Clinton tem 
que ir para a cadeia”.

As últimas etapas das 
primárias e também das as-
sembleias (caucuses) ocor-
rerão nas seguintes datas:  
Neste domingo (5), em Porto 
Rico, entre os democratas.

Em 7 de junho, haverá 
primárias tanto para demo-
cratas quanto para republi-
canos na Califórnia, o maior 
colégio eleitoral do país. 
Nesse dia, Hillary Clinton po-
derá alcançar o número de 
delegados para ser declarada 
indicada pelo Partido Demo-
crata. Haverá, igualmente, 
primárias nessa data em 
Nova Jérsey, no Novo México 
e em Dakota do Sul. Haverá 
assembleia só para os demo-
cratas em Dakota do Norte.

 Por último, em 14 de ju-
nho, haverá primárias do Par-
tido Democrata, em Washing-
ton (capital norte-americana), 
último evento eleitoral antes 
das convenções partidárias 
de julho, quando democratas 
e republicanos homologarão 
seus candidatos a presidente 
dos Estados Unidos.

Protestos acirram os ânimos 
na corrida eleitoral nos EUA

CoRRIDA À CASA BRANCA

Os protestos 
contra Trump 
vêm ocorrendo 
em várias
cidades e 
cresceram nas 
últimas semanas 
em Estados com 
grande número 
de imigrantes

Confrontos  
marcam falta 
de alimentos
na Venezuela

Protestos em massa ocor-
reram em várias áreas de Cara-
cas, na Venezuela, por causa de 
falta de comida, de bens e ser-
viços. As manifestações come-
çaram depois que os militares 
do Exército Nacional confisca-
ram produtos em várias par-
tes do bairro San Martín, para 
enviá-los aos centros de abas-
tecimento locais, onde são en-
tregues à população. Segundo 
a informação divulgada pelo 
canal de televisão NTN24, os 
habitantes do bairro quiseram 
impedir o confisco.

A agência El Nacional 
informa que, nos confrontos, 
o Exército usou gás lacrimo-
gêneo. Depois, os protestos 
se deslocaram para outros 
bairros de Caracas, chegando 
também ao centro da cidade, 
onde as pessoas encheram a 
Avenida das Forças Armadas, 
entrando em confronto com 
os militares. Seis pessoas fo-
ram detidas. 

Em outros bairros, os 
moradores organizaram pro-
testos pela falta de abaste-
cimento de água e os cortes 
de energia. A promotoria da 
Venezuela informou também 
sobre ataques a jornalistas.

A Venezuela vive grave 
crise. A queda dos preços do 
petróleo levou à falta de bens, 
à inflação galopante e à dimi-
nuição das receitas do gover-
no. A situação econômica está 
piorando por causa da instabi-
lidade política, que surgiu após 
o Parlamento, controlado pela 
oposição, se opor à política do 
presidente Nicolás Maduro.

José Romildo
Da Agência Brasil

Da Agência Sputnik Brasil 
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Voo da Azul entre Belo Horizonte e JP começa a operar hoje

Em ritmo de forró
O voo inaugural da 

Azul Linhas Aéreas Bra-
sileiras entre Belo Hori-
zonte e João Pessoa, que 
começa a ser operado nes-
te sábado (4), está lotado. 
Todos os 118 assentos 
foram vendidos, segundo 
informação da companhia 
aérea. A chegada do avião 
vai ser em grande estilo, 
com uma recepção espe-
cial em ritmo do forró pé 
de serra, distribuição de 
brindes e batismo da ae-
ronave.

A programação festiva 
foi programada pela Em-
presa Paraibana de Turis-
mo (PBTur) em parceria 
com a Infraero (Empresa 
Brasileira de Infraestru-
tura Aeroportuária) e Fe-
deração do Comércio. As-
sim que se aproximar do 
Terminal de Passageiros, 
duas viaturas do Corpo de 
Bombeiros irão jogar água 
na aeronave. O voo está 
previsto para chegar no 
Aeroporto Castro Pinto às 
16h40.

Quadrilha junina
Assim que os passa-

geiros desembarcarem 
terão uma surpresa, com 
a apresentação de uma 
quadrilha junina do grupo 
folclórico do Sesc (Servi-
ço Social do Comércio), 
colocando todo mundo 
para sentir o clima junino 
na Paraíba. A PBTur vai 
distribuir bolsas com ma-
terial institucional sobre 
a Paraíba, folhetos com 
a programação do Maior 
São João do Mundo, em 
Campina Grande, além de 
um guia da Abrasel (Asso-
ciação Brasileira da Bares, 
Restaurantes e Similares).

O voo da Azul vai ser 
semanal, mas a expectati-
va do diretor de Marketing 
da PBTur, Luciano Lapa, é 
de que ele passe a ocorrer 
três vezes por semana e, 
dependendo da procura, 
seja diário. “A Azul está 
iniciando esse voo de for-
ma experimental, mas a 
procura de turistas minei-
ros pelo Destino Paraíba 
tem sido muito grande, de 
acordo com os nossos re-
latórios, assim como Bra-
sília e São Paulo, e espera-
mos que fique definitivo”, 
pontuou o diretor.

Homens de cintura larga têm 
maior risco de desenvolver tipos mais 
agressivos de câncer de próstata, indi-
cou um novo estudo.

Um levantamento realizado com 
140 mil homens de oito países euro-
peus mostrou que 10 cm a mais na 
circunferência abdominal aumen-
tariam as chances de desenvolver o 
câncer em 13%.

O maior grupo de risco, contudo, 
era o de homens com cintura maior 
do que 94 cm, indicou o estudo da 
Universidade de Oxford, na Inglater-
ra. O câncer de próstata é o mais co-
mum em homens.

O estudo, que foi apresentado 
na Cúpula de Obesidade Europeia em 
Gotemburgo, na Suécia, analisou a as-
sociação entre as medidas do corpo de 
homens na faixa dos 50 anos e o risco 
de câncer de próstata em 14 anos. Du-
rante o período, houve cerca de 7 mil 
casos de câncer de próstata, dos quais 
934 foram fatais.

Os pequisadores descobriram que 
homens com um Índice de Massa Cor-
poral (IMC) alto e uma cintura larga 
tinha maiores chances de desenvolver 
câncer de próstata de alto risco, uma 
forma mais agressiva da doença.

Por exemplo, homens com cintu-
ra de 94 cm tinha 13% maior risco de 
câncer de próstata agressivo do que 
homens com cintura de 84 cm.

Cientistas também observaram 
um maior risco de morte por câncer 
de próstata com maior IMC e circun-
ferência abdominal.

Aurora Pérez-Cornago, da Uni-
versidade de Oxford, disse que o es-
tudo mostrou que a associação en-
tre o tamanho do corpo e o câncer 
de próstata é complexa e varia con-
forme a agressividade da doença.

Segundo ela, os grandes vilões se-
riam os hormônios causadores de cân-
cer presentes nas células de gordura, 
mas isso ainda não foi provado.

Recomendação
A recomendação da especialista 

é de que os “homens devem manter 
um peso saudável e se possível perder 
medidas na cintura”.

Mas ela acrescentou que o estu-
do não analisou especificamente o 
impacto da perda de peso no risco 
do câncer de próstata.

Um porta-voz da Prostate Cancer 
UK, maior ONG de saúde masculina, 
disse: “Manter-se ativo e com um peso 
saudável pode proteger contra várias 
doenças, incluindo o câncer”.

“Essa pesquisa complementa 
uma série de outras evidências se-
gundo as quais o peso e o tamanho 
da cintura podem influenciar no 
surgimento do câncer de próstata”, 
acrescentou.

Thea Cunningham, da ONG Can-
cer Research UK, que se dedica a pes-
quisas sobre a doença, diz que mais 
estudos são necessários para compro-
var a associação entre a circunferência 
abdominal e o risco de desenvolver 
câncer de próstata.

“Não está claro se o excesso de 
peso leva ao desenvolvimento de 
tipos mais agressivos de câncer de 
próstata, ou se existe uma menor 
probabilidade de o tumor ser diag-
nosticado em um estágio inicial em 
homens com sobrepeso. Nesse caso, 
o câncer poderia ser mais agressivo 
ou estar mais avançado quando for 
diagnosticado”. “Manter um peso 
saudável pode ajudar homens a redu-
zir o risco de outros tipos de câncer 
incluindo câncer do intestino”.

Estudo da Oxford liga a 
doença a tamanho da cintura

CÂNCER DE PRÓSTATA

Todos os 118 
assentos 
foram vendidos 
e a PBTur em 
parceria com a 
Infraero 
vai oferecer 
recepção aos 
passageiros no 
Aeroporto 
Castro Pinto

O bagaço de cana-de-açú-
car agora está caracterizado 
cientificamente. O estudo 
interlaboratorial realizado 
pelo Laboratório Nacional de 
Ciência e Tecnologia do Bioe-
tanol (CTBE) e o National Re-
newable Energy Laboratory 
(NREL), em parceria com sete 
instituições brasileiras, irá be-
neficiar as pesquisas na área 
da biomassa produzida em 
grande quantidade no Brasil 
por usinas instaladas no terri-
tório nacional e também pode 
reacender o debate sobre o 
cálculo no preço da cana for-
necida às indústrias.

Ganhos
O presidente da Associa-

ção dos Plantadores de  Cana 
da Paraíba (Asplan), Murilo 
Paraíso, lembra que o estu-
do sobre a caracterização 
científica do bagaço da cana-
de-açúcar também trará ga-
nhos para os produtores de 
cana-de-açúcar brasileiros. 

 “Atualmente, a remune-
ração do fornecedor de cana 
baseia-se, exclusivamente, na 
ATR, não levando em consi-
deração outros componentes 
da matéria-prima, a exemplo 
do bagaço e da palha da cana, 
de forma que a partir desse 
estudo teremos mais subsí-
dios para voltar a debater a 
inclusão desse valor na remu-
neração da matéria-prima e 
aumentar o preço pago pela 
tonelada da cana fornecida às 
indústrias”, destaca Murilo.

Publicado no Journal 
of AOAC International ele é 
a primeira publicação que 
apresenta uma comparação 
entre métodos de caracteriza-

ção química desta biomassa. 
O artigo, intitulado “Evalua-
tion of Brazilian Sugarcane 
Bagasse Characterization: An 
Inter-laboratory Comparison 
Study” apresenta os resulta-
dos da composição do bagaço 
da cana, obtidos por oito la-
boratórios utilizando técnicas 
semelhantes com pequenas 
alterações nos métodos analí-
ticos, com o objetivo de deter-
minar as variações esperadas 
nesta análise. Com a publica-
ção do trabalho, a próxima 
etapa é o estabelecimento 
da padronização em norma 
ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas).

Para a pesquisadora do 
CTBE e uma das autoras do 
artigo, Maria Teresa Borges 
Pimenta Barbosa, o resulta-
do do trabalho beneficiará 
muitas instituições nacionais 
e internacionais que estão 
trabalhando com o bagaço da 
cana-de-açúcar. 

Biomassa
Na sua opinião, para a co-

munidade científica é muito 
importante ter uma base con-
creta de consulta das metodo-
logias para a caracterização do 
bagaço de cana, uma vez que a 
literatura especializada repor-
ta normas específicas para a 
caracterização de outras bio-
massas que, quando utiliza-
das para a caracterização do 
bagaço de cana, acarretam 
em erros experimentais que 
dificultam a comparação dos 
resultados.  A produção de 
energia por meio do baga-
ço de cana tem se mostrado 
eficaz e uma grande fonte de 
alternativa energética.

Pesquisa padroniza o 
bagaço e agrega valor

CANA-DE-AÇÚCAR

Voo da companhia Azul está previsto para chegar ao Aeroporto Castro Pinto às 16h40 e, dependendo da procura, ele passará a ocorrer três vezes por semana

FOTO: Marcos Gomes
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Experiência da UEPB será 
apresentada em seminário 
dia 8 de junho, na capital

A experiência do Cam-
pus Avançado da Universi-
dade Estadual da Paraíba 
(UEPB) será apresentada no 
próximo dia 8 de junho, no 
2º Seminário Sobre Políticas 
e Práticas de Educação em 
Prisões. O evento acontece 
no Auditório do Centro de 
Ciências Humanas, Letras e 
Artes (CCHLA) do Campus 
I da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), em João 
Pessoa.

O seminário conta-
rá com as mesas redondas 
“Educação Formal e Não 
Formal”, “Garantia do direi-
to à Educação” e “Formação 
para o trabalho e cidadania” 
além dos relatos de expe-
riências educacionais nos 
presídios paraibanos. A ex-
periência da UEPB com o 
primeiro campus universi-
tário construído dentro de 
uma penitenciária brasilei-
ra será apresentada dentro 
dos espaços para discussões 
intitulados “Práticas Educa-
tivas com mulheres encarce-
radas” e “Educação e Cida-
dania”.

No espaço “Práticas 
Educativas com mulheres 
encarceradas”, será apre-
sentado o projeto “Educa-
ção Física, saúde e quali-
dade de vida de mulheres 

dicas para viagem 
e o meio ambiente

Em comemoração ao Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, amanhã, o 
Ministério do Turismo promove a 
campanha Passaporte Verde, para 
estimular os viajantes, donos de 
pousadas, hotéis, bares e restauran-
tes a fazerem escolhas sustentáveis, 
que não degradem o meio ambiente. 
A campanha Passaporte Verde apre-
senta formas simples para que os 
viajantes tornem o turismo uma ativi-
dade sustentável, que respeita o meio 
ambiente e a cultura ao mesmo tempo 
em que promove o desenvolvimento 
socioeconômico das comunidades. O 
objetivo é sensibilizar o turista quan-
to ao seu potencial de contribuir com 
o desenvolvimento sustentável local.

Obmpe tem mais de 
17 milhões inscritos

Na próxima terça-feira (7), 
mais de 17 milhões de estudantes 
vão participar da primeira fase da 12ª 
Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (Obmep 2016). 
São alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio de 
47.474 escolas. Os números revelam 
o sucesso da iniciativa, que, em 2016, 
bateu recorde de cidades envolvidas: 
5.544 ou 99,59% dos municípios 
brasileiros. “Este fato mostra que 
a Obmep, após 12 anos, continua 
crescendo”, afirma o coordenador da 
Olimpíada, Cláudio Landim.

Judoca sonha em 
reencontrar família

No Brasil desde 2013, a judo-
ca congolesa Yolande Bukasa Mabika 
disse que ficou muito emocionada 
com a sua convocação, anunciada 
hoje (3), para a delegação de refu-
giados do Comitê Olímpico Interna-
cional. Outros nove atletas, incluindo 
seu compatriota Popole Misenga, 
farão parte do time, que é uma no-
vidade dos jogos de 2016. Yolande 
concedeu muitas entrevistas hoje 
no Instituto Reação, onde treina para 
os jogos, e nem teve tempo de con-
versar com Popole, que também está 
refugiado no Brasil. Os dois vieram 
para participar da Copa do Mundo da 
modalidade, em 2013, mas contam 
que foram abandonados no hotel 
pela comissão técnica de seu país.

Justin bieber faz 
dupla com neymar

O cantor Justin Bieber postou 
um vídeo na madrugada desta sexta-
feira, 3, fazendo embaixadinhas ao 
lado do jogador Neymar em sua casa, 
em Nova York (EUA). Em apenas 8 ho-
ras, a publicação já conta com quase 
3 milhões de visualizações. “Neymar e 
eu de bobeira no meu quintal”, escre-
veu o cantor na legenda. Nas imagens, 
é possível perceber que Justin Bieber 
- de quem Neymar é fã declarado - 
tem alguma intimidade com o futebol 
pois não deixou a bola cair no chão em 
nenhum momento. 

Rock in Rio cria uma 
enquete para público 

A organização do Rock in 
Rio colocou no ar enquete para 
que você indique artistas favo-
ritos para a edição de 2017 no 
Brasil. A lista tem AC/DC, Beyon-
cé, Pearl Jam, Depeche Mode, 
Black Sabbath, Coldplay, Rush e 
outros. O site diz que a enquete 
é apenas um dos fatores na es-
colha dos artistas, mas reforça 
que o festival ‘vai fazer o possí-
vel’ para incluir os artistas bem 
cotados na pesquisa. Em 2011, 
as bandas Guns N’ Roses e Sys-
tem of a Down foram escaladas 
após dominarem as primeiras 
colocações em enquete de pre-
ferência do público. 

encarceradas”, coordenado 
pelo professor Eugênio Eloi 
e pelas professoras Goreti 
Lusboa e Josilma de Medei-
ros Gonzaga, do Departa-
mento de Educação Física 
(DEF). Já no espaço “Edu-
cação e Cidadania”, a UEPB 
apresentará a experiência 
do ENEM Prisional. A expo-
sição será feita pelos alunos 
do projeto extensionista 
Pró-Enem, Alline Macedo, 

Érica Lima e Amaro Rosaris. 
Posteriormente será apre-
sentado o projeto “O Ensino-
-Aprendizagem da Matemá-
tica no Campus Avançado da 
UEPB no Presídio do Serro-
tão”. Essa ação extensionis-
ta é coordenada pelo técni-
co administrativo Alanberg 
Montini da Silva e aborda 
o ensino e a aprendizagem 
da Matemática a partir dos 
conhecimentos prévios dos 

reeducandos e das ativida-
des executadas por eles na 
rotina diária na unidade pe-
nitenciária.

Em seguida, as pro-
fessoras Maria Aparecida 
Carneiro e Lindaci Gomes, 
coordenadora e coordena-
dora-adjunta do Campus 
Avançado, respectivamen-
te, além do servidor Abraão 
Bruno Morais, apresentarão 
o resultado do projeto “Edu-

cação pela leitura e arte.” O 
seminário é uma iniciativa 
do Grupo de Pesquisa Edu-
cação em Prisões, da Cáte-
dra Unesco de Educação de 
Jovens e Adultos e Universi-
dade Federal da Paraíba, em 
parceria com a Universidade 
Estadual da Paraíba e o Go-
verno do Estado da Paraíba, 
através das Secretarias de 
Administração Penitenciária 
e de Educação.

Primeiro campus universitário dentro de uma penitenciária foi construído no Presídio do Serrotão, em Campina Grande

Estudantes do En-
sino Médio de escolas 
públicas de Manaus cria-
ram pranchas SUP (Stand 
Up Paddle) com garrafas 
PET e outros produtos 
recicláveis, como CDS e 
canos de PVC. Os prati-
cantes da modalidade 
esportiva, que lembra 
o surf, ficam em pé na 
prancha e remam em 
mares e rios. Os cientis-
tas juniores, como são 
chamados, deram uma 
destinação sustentável 
a esse material que é 
considerado lixo e ge-
ralmente descartado de 
forma inadequada no 
meio ambiente.

O trabalho faz par-
te de dois projetos de-
senvolvidos na Escola 
Estadual Senador Pe-
trônio Portella: o Pró-
-Engenharias, Programa 
Estratégico de Indução 
à Formação de Recursos 
Humanos em Engenha-
rias no Amazonas e o 
RH-TI, Programa Estra-
tégico de Indução à For-
mação de Recursos Hu-
manos em Tecnologia da 
Informação. As iniciati-
vas contam com o apoio 
da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam) e 
da Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc).

O professor de Quí-
mica Obenésio Aguiar 
idealizou a prancha 
ecológica junto com os 
alunos. Ele explica que 
a ideia era desenvolver 
o projeto integrando as 

disciplinas de Matemáti-
ca, Física e Química com 
foco na sustentabilida-
de. “Como é um proje-
to para desenvolver a 
parte interdisciplinar, 
pegamos um problema: 
o problema ambiental. 
Como é química, traba-
lhamos com a PET, que é 
um processo de polime-
rização (reação química) 
dentro da Química Orgâ-
nica”, disse o professor.

Após a escolha do 
produto a ser utilizado, 
o grupo fez pesquisas 
para definir qual seria o 
experimento. “A partir 
daí, fomos ver soluções 
para a questão da pro-
blemática da cidade de 
Manaus, coisas que já 
foram feitas e nós pes-
quisamos na internet. 
Esse projeto da prancha 
de SUP não é pioneiro 
nosso, mas no Norte ele 
nunca foi desenvolvido 
e eles acharam muito 
interessante. Nós que já 
os induzimos a pensar 
como universitários, a 
resolver problemas”, ex-
plicou o professor. 

Para viabilizar o 
projeto, cerca de 40 es-
tudantes fizeram um 
mutirão que recolheu 
mil garrafas PET das ruas 
e igarapés de Manaus. 
Com esse material, foi 
possível construir seis 
pranchas de SUP, com 
tamanhos e formatos 
diferentes, que foram 
testadas com sucesso no 
Rio Negro pelos próprios 
alunos. 

Alunos criam prancha 
ecológica em Manaus

GARRAFAs pEt

Está aberta a segunda 
etapa do edital de seleção 
do programa Minha Cidade 
Inteligente, uma evolução do 
Cidades Digitais. Os 356 mu-
nicípios que manifestaram 
interesse em participar da 
iniciativa devem enviar até 
30 de junho a proposta de 
implantação do projeto e a 
documentação para o Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações. 
O link para o sistema de ca-
dastro foi enviado para cada 
prefeitura.

As cidades escolhidas 
pelo programa vão receber 
uma rede de fibras ópticas de 

alta capacidade para conec-
tar órgãos públicos e pontos 
de acesso livre à internet 
pela população. O objetivo é 
modernizar a gestão da pre-
feitura e facilitar o acesso aos 
serviços do Estado. O Minha 
Cidade Inteligente também 
vai levar aos municípios so-
luções tecnológicas para 
permitir o monitoramento 
eficiente de áreas como ilu-
minação pública, transporte 
e segurança, como explica o 
secretário de Inclusão Digi-
tal, Américo Bernardes.

“Uma cidade inteligen-
te é aquela em que funcio-
nam serviços que permitam 

acompanhar a vida da cidade 
e o cidadão possa se apro-
priar desse funcionamento. 
Nós vislumbramos alguns 
serviços como sistemas de 
monitoramento e vigilância, 
sensoriamento de frota de 
veículos, transporte coletivo 
e da iluminação pública”, diz.

A terceira etapa da se-
leção consistirá na avaliação 
das propostas das cidades 
por uma comissão a ser cria-
da pelo MCTIC. A Secretaria 
de Inclusão Digital do MCTIC 
responde a dúvidas sobre o 
programa pelo e-mail cida-
des.inteligentes@comunica-
coes.gov.br.

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
divulgou o Regulamento Geral 
de Acessibilidade em Serviços 
de Telecomunicações de Inte-
resse Coletivo (RGA) com as 
regras para garantir o acesso 
a serviços e equipamentos de 
telecomunicações às pessoas 
com deficiência. Publicado no 
Diário Oficial da União na ter-
ça-feira (31), o RGA determina 
que as prestadoras de serviço 
ampliem as funcionalidades e 
facilidades nos equipamentos 
e melhorem o atendimento às 
pessoas com deficiência.

As empresas deverão, 
por exemplo, disponibilizar 
páginas na internet acessíveis 
e garantir aos clientes com 

deficiência, mecanismos de 
interação como mensagem 
eletrônica, webchat e video-
chamada. Assinantes com de-
ficiência visual terão a opção 
de receber cópia do contrato 
de prestação de serviço e das 
contas em braile, com fontes 
ampliadas ou em outro forma-
to eletrônico acessível.

“A prestadora deve dispo-
nibilizar em sua página na in-
ternet e em todos os canais de 
atendimento informações so-
bre o serviço em formato aces-
sível”, disse a especialista em 
universalização da Anatel Pa-
trícia Ferreira. As prestadoras 
também deverão oferecer pla-
nos de serviços para pessoas 
com deficiência auditiva,  ga-

rantindo que somente sejam 
cobrados aqueles adequados 
a esse tipo de deficiência. No 
caso das Centrais de Interme-
diação de Comunicação (CIC), 
colocadas à disposição de de-
ficientes auditivos, há previsão 
de intermediação por vídeo e 
por mensagens, de forma gra-
tuita, em tempo integral.

Segundo a Anatel, as no-
vas regras, que entram em 
vigor em junho de 2017, vão 
beneficiar 45,6 milhões de bra-
sileiros que declararam algum 
tipo de deficiência no Censo 
de 2010 e os idosos, que repre-
sentam 10,8% da população. 
Representantes da Anatel e de 
operadoras vão acompanhar a 
implantação do RGA.

Municípios devem enviar as 
propostas até próximo dia 30

Anatel define novas regras 
para melhorar o atendimento

iMpLAntAÇÃO dO CidAdE intELiGEntE

pEssOAs pORtAdORAs dE dEFiCiÊnCiA

FOtO: Reprodução/Internet
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Consumidor faz malabarismos para driblar a alta de preços

Economia para o bolso
O preço da cesta básica 

de João pessoa teve acrés-
cimo de 0,61% no mês de 
maio, e 14,24% só esse ano. 
E 18,76% nos últimos doze 
meses, de acordo com os da-
dos divulgados pelo Instituto 
de Desenvolvimento Munici-
pal e Estadual (Ideme/PB). 
O custo total da cesta básica, 
em maio, foi de R$ 361,01, 
que representa 41,02% do 
salário mínimo dos trabalha-
dores que recebem R$ 880 
mensais. Uma família com-
posta por quatro pessoas te-
ria que dispor de R$ 1.444,04 
para adquirir a alimentação 
básica, segundo o instituto.

De acordo com o Ideme, 
os produtos que tiveram au-
mento, foram farinha de man-
dioca (8,49%), arroz (5,61%), 
café moído (3,37%), feijão 
(3,20%), açúcar (2,80%), 
margarina (2,71%), raízes, 
como inhame, batata-doce e 
macaxeira (1,84%), carnes 
(0,98%) e as frutas, banana e 
laranja (0,23%). Os que apre-
sentaram quedas nos preços 
médios foram os legumes abó-
bora, beterraba, batata-ingle-
sa, cenoura e tomate (4,15%), 
leite pasteurizado (0,33%) e 
óleo de soja (0,24%). O pão 
francês manteve-se estável. 

O Jornal A União entre-
vistou pessoenses para saber 
como driblar o aumento de 
preços de  alguns alimentos 
e constatou que os mesmos 
fazem malabarismo para dri-
blar a alta de preços dos pro-
dutos. Eles contam que recor-
rem a pesquisas de preços, 
antes de ir às compras. Quem 
tem o hábito de comprar com 
regularidade, já possui al-
guma noção de preço e sabe 
que os reajustes podem ser 
frequentes. Por isso ficam de 
olho nos anúncios das ofertas 
dos estabelecimentos, sem-
pre comparando entre um 
supermercado e outro.

Nas feiras livres alguns 
comerciantes explicaram 
que é interessante acompa-
nhar as informações sobre 
os produtos mais afetados 
pelas condições climáticas e 
fora de época, que são mais 
expostos a alterações de pre-
ços. Os consumidores disse-
ram substituir os mais caros 
por produtos similares e que, 
quando necessário, alteram 
o cardápio de acordo com 
os produtos de maior dispo-
nibilidade na época e oferta 
nos estabelecimentos, e que 
pechincham os preços.

Saiba mais
A cesta cásica, segundo o 

Ideme, estabelece treze pro-
dutos alimentares básicos: 
arroz, feijão, carnes, farinha 
de mandioca, café, pão, leite, 
açúcar, margarina, óleo de 
soja, legumes, frutas e raízes.

Adrizzia Silva
Especial para A União

Produção industrial 
cresce em abril

Puxado por bens de capital, que 
são usados para fabricar outros itens, 
a produção industrial brasileira cres-
ceu pelo segundo mês consecutivo. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em abril 
foi registrada expansão de 0,1%; em 
março, esse avanço havia sido de 1,4%. 
Na prática, mais bens de capital signifi-
ca mais investimentos e sugere, ainda, 
um início de retomada da confiança de 
empresas e famílias. O segmento de 
bens de capital mantém desde o início 
do ano trajetória de crescimento, foram 
quatro meses seguidos de expansão 
nesse grupo. 

País tem maior saldo 
comercial positivo

O Brasil apresentou nova-
mente maior saldo comercial posi-
tivo entre os parceiros com a China 
no acumulado do ano, seguindo 
movimento observado no primeiro 
quadrimestre. De janeiro a maio, o 
montante ficou em US$ 6,473 bi-
lhões ante déficit de US$ 687,394 
milhões de igual período do ano 
passado. Outra vez, o resultado foi 
impulsionado pelas vendas da soja 
nacional ao mercado. A oleaginosa 
adquirida pela China gerou receita 
para o Brasil de US$ 8,388 bilhões, 
alta de 26,59% ante os cinco pri-
meiros meses de 2015. 

Minerva demite 
400 funcionários

A Minerva Foods informou 
nessa sexta-feira, 3, a paralisa-
ção das atividades do frigorífico 
de Campina Verde (MG) e o conse-
quente desligamento de 400 fun-
cionários. Em nota, a Minerva Foods 
afirmou que a decisão foi inevitável 
“considerando o cenário econômico 
nacional e a queda do consumo de 
carnes no mercado interno”, que le-
varam a empresa a readequar suas 
operações no País para manter os 
níveis de eficiência em rendimento, 
otimização da capacidade instalada 
e a rentabilidade.

EUA só criam 38 mil 
empregos em maio

A economia dos Estados Uni-
dos abrandou drasticamente e criou 
apenas 38 mil empregos em maio, o 
desempenho mais fraco desde 2010, 
em um sinal de que os empregadores 
podem estar ainda cautelosos, após 
a desaceleração registrada no início 
deste ano, o que reduz a possibili-
dade de o Federal Reserve (Fed, o BC 
dos EUA) de elevar os juros no curto 
prazo. A taxa de desemprego, porém, 
recuou de 5,0% para 4,7%. Analistas 
ouvidos previam que tivessem sido 
geradas 158 mil novas vagas e que a 
taxa ficasse estável.

Reserva do BC fecha 
em R$ 374,8 bilhões

As reservas internacionais do 
Banco Central, uma espécie de pou-
pança que protege o Brasil contra 
crises externas, cresceu US$ 12,6 
bilhões em maio. Com o incremento, 
esse colchão de segurança chegou a 
US$ 374,810 bilhões no fim de maio. 
As reservas, nesse período, foram in-
fluenciadas pela cotação do dólar, que 
aumentou frente o real. Considerada 
muitas vezes uma blindagem para 
a economia, ela garante que o País 
honrará seus compromissos, mesmo 
em um cenário de crise mais intensa.

Fala povo

l Cícera Rodrigues, vendedora de frutas e verduras. 

“A banana e a laranja foram as frutas que mais subiram de preço desde janeiro. Foi subindo aos poucos, até 
ficar mais ou menos uns 50% mais caro. O pessoal que vem comprar, reclama, mas aí pechincha e acaba le-
vando, porque são frutas essenciais e que não podem faltar na mesa, né? Já as verduras e legumes, agora 
qualquer um deles, está custando R$ 2,50. Isso é geral, está bem acessível e pode levar quase todos.

l José Michel, vendedor. 

“A safra das raízes começaram no mês de maio e, agora em junho, com as chuvas, a tendência do preço 
é baixar. Entre Janeiro e março a batata-doce chegou a custar R$ 3,50, a macaxeira R$ 3,00 e o inhame 
até R$ 10,00. Foi um período que assustou e teve que deixar de levar mesmo. Com o tempo o preço foi 
caindo e agora custam R$ 2,50, R$ 2,00 e R$ 5,00. Uma dica boa é ficar de olho na época da safra dos 
alimentos, onde a oferta é maior e o preço em conta.

l Antônio Carlos Rodrigues, comerciante. 

“O feijão carioca subiu devido a muita chuva no sul do país, que é de onde vem. Tá custando R$ 8,50 
o quilo e foi uma subida muito rápida, em menos de um mês. A farinha e o arroz também subiram bas-
tante. Mas aí a gente substitui, troca o feijão carioca pelo preto ou macaçar, que é mais em conta, 
porque é da região, o arroz branco pelo da terra e por aí vai. O que não pode é deixar de se alimentar 
bem, por causa da inflação”.

l José Pereira, fotógrafo. 

“As frutas estão caríssimas, subiu muito de 15 dias para cá. Principalmente banana e laranja. Há duas 
ou três semanas, a mesma quantidade de produtos que eu pagava uns R$ 15, hoje to levando por R$ 
20. Mesmo assim, ainda vale mais a pena comprar em feira aberta. Nos supermercados tem que ficar de 
olho nas promoções, principalmente feijão, farinha, arroz. Mas as frutas e verduras ainda sai mais em 
conta na feira, que dá para pechinchar”.

FOTOS:  Edson Matos

Pesquisas de 

preços em 

várias lojas e 

ofertas de 

promoções são 

alguns dos 

recursos usados

A Quina de São João vai 
sortear, no dia 24 de junho, o 
prêmio previsto para R$ 120 
milhões para quem acertar os 
cinco números do concurso 
especial nº 4114. O sorteio 
será realizado às 20h (horá-
rio de Brasília), na cidade de 
Campina Grande (PB), onde 
estará estacionado o Cami-
nhão da Sorte. As apostas já 
podem ser feitas e vão até as 
19h do dia do sorteio.

Caso algum apostador 
leve o prêmio sozinho, poderá 
garantir uma renda de mais de 
R$ 784 mil por mês, o equiva-
lente a cerca de R$ 26 mil por 
dia, sem fazer o menor esfor-
ço, apenas investindo na Pou-
pança da CAIXA. O dinheiro 
também é suficiente para ad-
quirir 60 imóveis no valor de 
R$ 2 milhões cada, ou montar 
uma frota de 184 carros es-
portivos de luxo.

O prêmio da Quina de 
São João não acumula. Se não 
houver ganhadores na faixa 
principal, o prêmio será divi-
dido entre os acertadores da 
quadra e assim por diante. O 
preço da aposta simples, com 
5 números, é de R$ 1,50.

As apostas do concurso 
especial estão sendo feitas 
em volantes próprios da Qui-
na de São João. A partir de 19 
de junho, todas as apostas da 
modalidade serão voltadas 
para o concurso especial da 
Quina, inclusive com a utili-
zação dos volantes normais 
da modalidade.

Concursos especiais:
Além da Quina de São 

João, as Loterias da CAIXA 
também oferecem mais três 
sorteios diferenciados, que 
garantem aos apostadores um 
grande prêmio dentro das mo-

dalidades: Mega da Virada, Lo-
tofácil da Independência e Lo-
tomania de Páscoa – que será 
substituída, a partir de 2017, 
pela Dupla Sena de Páscoa. Os 
concursos especiais têm como 
objetivo mobilizar os aposta-
dores a participar mais, con-
correndo a prêmios maiores.

Bolão CAIXA:
Apostadores que quise-

rem mais chances de ganhar 
podem fazer um Bolão CAIXA, 
dividindo cotas com amigos 
e familiares, preenchendo no 
campo específico do bilhete da 
Quina a quantidade de partici-
pantes. O bolão também pode 
ser solicitado diretamente ao 
atendente da lotérica, infor-
mando os números da aposta 
e a quantidade de pessoas que 
irão participar.

Também pode ser adqui-
rida uma cota de bolão organi-
zado pelas lotéricas, podendo 
pagar uma tarifa de serviço de 
até 35%. O atendente registra-
rá a aposta e emitira o recibo 
da cota, com o qual o aposta-
dor poderá resgatar seu prê-
mio, caso seja ganhador, em 
qualquer agência da CAIXA.

Como jogar:
Para apostar na Quina, 

basta escolher de 5 a 15 núme-
ros, entre os 80 disponíveis. 
São seis sorteios semanais, de 
segunda-feira a sábado, sem-
pre às 20h. O apostador que 
acertar 5, 4, 3 ou 2 números, 
recebe o prêmio da respectiva 
faixa. Ao apostar nas Loterias 
da CAIXA, o cliente pode ainda 
optar pela Surpresinha, quan-
do o sistema escolhe os núme-
ros por ele, e ainda concorrer 
com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 
18 ou 24 concursos consecuti-
vos com a Teimosinha.

Apostas para concurso 
especial vão até dia 24

QUINA DE R$ 120 MILHÕES

A Agência Nacional 
de Saúde Suplemen-
tar (ANS) fixou em até 
13,57% o índice de rea-
juste a ser aplicado a 
planos de saúde médico
-hospitalares individuais/
familiares no período en-
tre maio de 2016 e abril 
de 2017.

O percentual é va-
lido para planos de saú-
de contratados a partir 
de janeiro de 1999 ou 
adaptados à Lei 9.656/98 
e atinge cerca de 8,3 mi-
lhões de beneficiários – 
17% do total de 48,5 mi-
lhões de consumidores 
de planos de assistência 
médica no Brasil.

A metodologia usa-
da para calcular o índice, 
de acordo com a ANS, é a 
mesma desde 2001 e leva 
em consideração a mé-
dia dos percentuais de 
reajuste aplicados pelas 
operadoras aos contra-
tos de planos coletivos 
com mais de 30 benefi-
ciários.

A agência orienta os 
beneficiários de planos 
individuais que fiquem 
atentos aos boletos de 
pagamento e observem 
se o percentual de rea-
juste aplicado é igual ou 
inferior ao definido pela 
ANS e se a cobrança com 
o índice de reajuste está 
sendo feita a partir do 
mês de aniversário do 
contrato, que é o mês 
em que o contrato foi 
firmado.

“É importante des-
tacar que somente as 

operadoras autorizadas 
pela ANS podem apli-
car reajustes, conforme 
determina a Resolução 
Normativa nº 171/2008”, 
destacou o órgão. Em 
caso de dúvida, os con-
sumidores podem entrar 
em contato com a agên-
cia por meio do Disque 
ANS (0800 701 9656) ou 
pela Central de Atendi-
mento ao Consumidor.

O índice de reajus-
te autorizado pela ANS 
pode ser aplicado so-
mente a partir da data 
de aniversário de cada 
contrato. Se o mês de 
aniversário do contrato 
é maio ou junho, será 
permitida cobrança re-
troativa, conforme a RN 
171/2008. Nesses casos, 
as mensalidades de ju-
lho e agosto (se o ani-
versário do contrato for 
em maio) ou apenas de 
julho (se o aniversário 
do contrato for em ju-
nho) serão acrescidas 
dos valores referentes à 
cobrança retroativa. Para 
os contratos com aniver-
sário entre os meses de 
julho de 2016 e abril de 
2017, não poderá haver 
cobrança retroativa.

Deverão constar no 
boleto de pagamento o 
índice de reajuste autori-
zado pela ANS, o número 
do ofício de autorização 
da agência, nome, códi-
go e número de registro 
do plano, bem como o 
mês previsto para aplica-
ção do próximo reajuste 
anual.

Planos de saúde vão 
aumentar até 13,57%

AUtoRIzADo PELA ANS



Gerardo 
Rabello 
que hoje 
aniversaria 
no seu São 
João Cinco 
Estrelas 
em 2013 
no Paço 
dos Leões, 
com a 
família 
reunida: 
Beatriz, 
Patrícia, 
Gerinha e 
Luisa

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Dalva Rocha

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de junho de 2016

Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Economista Josemar Souza, 
empresários Ricardo Hor-
têncio Ribeiro, Eliná Pereira 
Wanderley Bruna Moura 
e Margarete Damasceno, 
decoradora Valdete Duarte, 
advogados Elson Pessoa de 
Carvalho e Mariana Chaves, 
colunista social Gerardo 
Rabello, psicóloga Liege 
Chaves, Sras. Rossana Espí-
nola Carvalho, Carla Virgínia 
Camboim Araújo.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O advogado Moacyr Borborema Arcoverde prepara festa dos seus 50 anos no 
sofisticado restaurante Antiquarius, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.  Amigos de 
João Pessoa seguem para os festejos que será na  próxima terça-feira.

FOTOS: Goretti Zenaide

Beth Vasconcelos com as amigas Morjana Gonçalves, Evelyn César, Roziane Coelho, Netinha Viana, 
Roberta Aquino, Lúcia Padilha, Ruth Moura e Aparecida Lucena

 A soprano paraibana Isabel 
Barbosa continua a brilhar em 
solo europeu, onde reside,  tendo 
participado do evento "Eine Gala 
für Monteverdi", no Scholospark 
Theater de Berlim, na Alemanha, 
interpretando árias de ópera 
do compositor italiano Claudio 
Monteverdi.
 Uma referência na música 
erudita nacional e há alguns anos 
também internacional, Isabel Barbosa 
se prepara para lançar seu primeiro CD 
solo, sendo acompanhada do Quin-
teto Terra Brasilis, no segundo 
semestre deste ano.

As irmãs Lena Galdino, Beth Vasconcelos e Rosa Lucas

   Cláudia Lisboa e Clodoaldo Ribeiro chegaram aos 25 anos de casados. Com 
direito a declaração de amor por parte dela em sua face onde diz “O tempo passa e é 
difícil sentir a velocidade, 25 anos com você ao meu lado, na felicidade e na tristeza”.

A festejada Beth Vasconcelos entre as filhas Patrícia e Rejane nos salões da Maison Blu´nelle

   O Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, promove hoje em 
Guarabira a II Mostra de Bandas Marciais Escolares  da rede estadual de ensino.

“Educar uma pessoa 
apenas no intelecto, mas 
não na moral, é criar uma 
ameaça à sociedade”

“A sociedade vive num 
sistema hipócrita. Todos 
querem sinceridade, mas 
ninguém luta por isso”

THEODORE ROOSEVELT TATIANA MOREIRA ALVAREZ

Proteção

OS FESTEJOS juninos 
do Maior São João do 
Mundo, em Campina 
Grande, terá novamente 
reforço em ações para 
proteger crianças e ado-
lescentes neste período.

O trabalho já exe-
cutado no ano passado 
pelo TJPB, através da 
Vara Privativa da In-
fância e Juventude da 
Comarca de Campina 
Grande, apresentou bons 
resultados, daí porque 
as ações serão feitas 
novamente.

80 anos

A ESTIMADA 
Beth Vasconcelos, 
viúva do escritor e 
ex-presidente da 
Academia Cam-
pinense de Letras, 
Amaury Vascon-
celos, comemorou 
em grande estilo 
seus bem vividos 80 
anos.

A  comemo-
ração foi no Salão 
Veneza, da Maison 
Blu´nelle com amigos 
e familiares, animada 
pelo tecladista Beto 
Ribeiro.

Estimados Elson e Rossana Carvalho aniversariam neste sábado

FOTO: Arquivo

Posse no TRF5
O TRIBUNAL Regio-

nal Federal da 5a Região 
- TRF5, promove nesta 
segunda-feira, às 16h, no 
Teatro Santa Isabel, em 
Recife-PE, a solenidade 
de posse do juiz Élio 
Wanderley de Siqueira 
Filho no cargo de desem-
bargador federal.

O magistrado as-
sume a vaga pelo critério 
de merecimento face a 
aposentadoria do de-
sembargador Francisco 
Wildo Lacerda Dantas. O 
empossado será sauda-
do pelo desembargador 
Manoel Erhardt, pelo 
procurador Antônio Edílio 
e pelo presidente da 
OAB/PE, Ronnie Duarte.

Todos contra o estupro
A DIRETORA do Iesp, professora Erika Marques, 

diante da repercussão de crimes de estupro coletivo no Rio 
de Janeiro e no Piauí, e da mobilização nas redes sociais, 
lançou a campanha “Sem omissão: não podemos nos calar, 
cegar ou ensurdecer diante da injustiça”.

Assim, um vídeo com participação de alunos, profes-
sores e personalidades está sendo produzido contra a 
cultura do estupro que será exibido à população paraibana. 
Já gravaram suas participações a vice-governadora Lígia 
Feliciano, a cantora Renata Arruda, a candidata a prefeita 
de João Pessoa, Cida Ramos, a desembargadora Fátima 
Bezerra, o artista plástico Clóvis Júnior, o juiz Adhailton Lacert, 
o escritor Palmari de Lucena, esta colunista e outros.

16

Arraiá de Cumpade
COMEÇA hoje em Galante, distrito de Campina Grande, 

o Arraiá de Cumpade, primeiro produto turístico rural do 
País que está inserido nas programações paralelas do Maior 
São João do Mundo. O evento promove forró pé de serra, 
comidas típicas, alegria e muita descontração.

Novidades na Adega do Alfredo

O RESTAURANTE Adega do Alfredo comemora seus 
37 anos de atividades em João Pessoa lançando novo 
cardápio, ilustrado, mantendo seus maravilhosos pratos 
e acrescentando vários risotos ibéricos e italianos, com 
destaque para o “Arroz do Pato” e “Risoto de Alheira”, 
enchido português de origem judaíca. Outra novidade é o 
cardápio executivo, a preços mais reduzidos e com preparos 
mais lights, informa o chef Fred Ferreira.

Há, ainda, o cardápio Kids num folheto descartável 
com os pratos babys e vários jogos com uma caixa de giz 
de cera para a criançada pintar.

   No Hotel Atlântico Cabo Branco acontece hoje a primeira edição do Encontro 
de Odontologia Integrada da Paraíba, promovido pelo Atelier do Sorriso São Rafael em 
parceria com a turma 2017.2 de Odontologia do Unipê. O evento terá palestrantes 
nacionais e internacionais como o fisioterapeuta Bernard Valenti e o mestre em 
medicina dentária, o português Rui Isidora Falacho. 



Página 19

Brasil pega o Equador na 
estreia da Copa América 
hoje nos Estados Unidos

DIA HISTÓRICO

Capital recebe a tocha olímpica
Símbolo das Olimpíadas 
desfilou por 29 km e 
encantou pessoenses

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de junho de 2016

Ontem foi um dia histórico para 
a cidade de João Pessoa: a tocha olím-
pica desfilou por 29 km da capital, 
contemplando pontos turísticos da 
cidade extremo oriental das Améri-
cas, a exemplo do Centro Histórico, 
o Parque Sólon de Lucena e o Busto 
de Tamandaré. Apesar da forte chuva 
que caiu, a população compareceu em 
peso para testemunhar a passagem 
da chama olímpica, o símbolo má-
ximo das Olimpíadas, maior evento 
esportivo mundial que acontece esse 
ano pela primeira vez na história no 
Brasil, no Rio de Janeiro, em agosto.

A tocha saiu por volta das 12h40 
na Casa da Pólvora e passou pelas 

mãos de 144 condutores, que se re-
vezavam em duzentos metros. Com o 
apoio logístico da Prefeitura de João 
Pessoa e Governo do Estado, além de 
agentes da Força Nacional e funcioná-
rios contratados pelo Comitê Olím-
pico Internacional, a chama olímpica 
passou pelos seguintes pontos de 
João Pessoa: Praça Pedro Américo; 
Paço Municipal; Pavilhão do Chá; 
Parque Sólon de Lucena; Praça da In-
dependência; Avenida Epitácio Pes-
soa; Avenida Cabo Branco; Manaíra; 
Bessa e Busto de Tamandaré.

“É um orgulho carregar o maior 
símbolo do esporte e representar 
uma cidade que tem vocação para o 
esporte, principalmente como meio 
de socialização e bem-estar. Eu cos-
tumo dizer para os meus alunos 
que eles já são campeões, porque 
escolheram o esporte para a vida”, 
afirmou o ex-jogador do Botafogo 
da Paraíba, Magno Cerqueira, um 
dos condutores da tocha olímpica 

e hoje educador técnico do Progra-
ma Esportivo Social e Educacional 
da Prefeitura de João Pessoa (Pese), 
que forma futuros futebolistas e ci-
dadãos na capital paraibana.

Outro ponto turístico que seria 
contemplado era o Farol do Cabo 
Branco, entretanto, por questões 
de logística, foi retirado da progra-
mação de última hora. A caminhada 
com a tocha se encerrou no Busto de 
Tamandaré com um show da banda 
Os Gonzagas, que animou a noite dos 
milhares de pessoas presentes na es-
tátua do almirante com muito forró 
pé-de-serra, esquentando o clima 
para as festas do mês de junho.

Segundo dia na Paraíba
Antes de chegar em João Pessoa, 

na manhã de ontem, a tocha olím-
pica passou por Campina Grande. A 
tocha chegou na Rainha da Borbore-
ma no início da tarde da quinta-feira 
e passou ao longo do percurso por 

vários pontos turísticos, a exemplo 
do Estádio Amigão, palco de um dos 
maiores clássicos de futebol do inte-
rior do Brasil, Campinense e Treze; o 
Sítio São João; o monumento de Jack-
son do Pandeiro e Luiz Gonzaga; e 
atravessou em uma embarcação ou-
tro cartão postal da cidade: o Açude 
Velho. Antes de chegar em Campina, 
a tocha passou ainda por Pedras de 
Fogo e Itabaiana. 

História
A tocha olímpica, com seu sig-

nificado ancestral, foi reintroduzi-
da nos Jogos Olímpicos de 1928 e 
faz parte das Olimpíadas Modernas 
desde então. O percurso da tocha foi 
introduzido nos Jogos Olímpicos de 
Berlim no ano de 1936. Atualmente, 
a tocha é acesa em Olímpia, na Gré-
cia, meses antes do início dos Jogos. 
Este fogo percorre as principais cida-
des do país que vai sediar o próximo 
evento esportivo. Em 2016, as Olim-

píadas serão realizadas no Rio de Ja-
neiro e no Brasil a tocha olímpica irá 
passar por 335 municípios nas mãos 
de 12 mil pessoas.

Centro de Iniciação ao Esporte
Além da tocha, as Olimpíadas 

vão repassar um legado importan-
te para João Pessoa. Com um inves-
timento do Ministério do Esporte 
de mais de três milhões de reais, a 
capital vai ter um Centro de Inicia-
ção ao Esporte, com equipamentos 
para a prática de Judô, Basquete e 
Lutas Olímpicas. As obras para essa 
estrutura ainda não começaram. O 
investimento para o crescimento do 
esporte local também pode ser vista 
nas pistas de atletismo da Universi-
dade Federal da Paraíba, inaugurada 
em 2012, em parceria entre o minis-
tério e a instituição. Sete atletas da 
cidade recebem o Bolsa Atleta e três 
recebem o Bolsa Pódio, incentivos do 
Ministério para os esportistas.

Feliphe Rojas
Especial para A União

Emoção marcou ontem a passagem da tocha pelos condutores na capital paraibana

A alegria contagiou participantes do desfile Tocha passou pelas mãos de 144 pessoas

A caminhada com a tocha em João Pessoa, depois de percorrer ruas e pontos turísticos, terminou no Busto de Tamandaré com a presença do paraibano e ex-jogador Júnior, além de show de Os Gonzagas

Apesar da chuva o pessoense foi às ruas para presenciar o momento histórico do esporte

FOTOS: Edson Matos

FOTO: Marcos Russo
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Copa Paraíba Sub-15 entra em 
sua segunda fase neste sábado
Evento promovido pelo 
Governo do Estado terá 
seis partidas neste sábado

Seis partidas vão mo-
vimentar hoje, a primeira 
rodada da segunda fase da 
Copa Paraíba de Futebol 

Raimundo Braga Sub-15, 
Regional João Pessoa, todas 
programadas para as 9h. São 
confrontos aguardados há 
mais de uma semana e que 
seus participantes prome-
tem muita disputa dentro 
das quatro linhas.

Entre os destaques da 
rodada estão os confron-

tos entre o Femar Esporte 
Clube x Atlético Clube Pes-
soense, programado para o 
Estádio Vicentão, no con-
junto Funcionários II, na 
capital, bem como o duelo 
entre Força Comunitária de 
Mangabeira x Spartax Fu-
tebol Clube. Um dos desta-
ques da competição, a Esco-

linha Hulk 12, de Campina 
Grande, vai a Mata Redonda 
enfrentar o Esporte Clube 
Alhandra, comandado pelo 
professor Jal.

Além de Femar x Atléti-
co Pessoense, Força Comuni-
tária x Spartax e Alhandra x 
Escolinha Hulk 12, a rodada 
programa ainda os confron-

tos entre Escolinha do Mes-
cias (de Mari) x Escolinha 
Pibimbu, em Mari; São Paulo 
x Paraíba Futebol Arte, em 
Cruz do Espírito Santo e Clu-
be Meninos de Cristo x Es-
colinha Jardim Planalto, no 
Campo do Verão, em Manga-
beira. A Copa Paraíba de Fu-
tebol Raimundo Braga Sub-

15 está em sua quarta versão 
e visa revelar talentos para 
o cenário esportivo local e 
nacional. Promovida pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel-PB), 
A Copa Paraíba tem atraído 
a comunidade esportiva de 
todo o Estado.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FPF inscreve 
somente até a 
segunda-feira 
para a 2a Divisão

Os clubes interessados 
em participar do Campeonato 
paraibano da Segunda Divisão 
de 2016 terão até a próxima 
segunda-feira, para se inscre-
ver na competição. No ato da 
inscrição, as agremiações terão 
de provar que estão completa-
mente regularizados com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal do 
Esporte (Profut), alvará de fun-
cionamento em dia, e sem pen-
dências financeiras com a Fede-
ração Paraibana de Futebol. A 
primeira reunião do Conselho 
Arbitral, para definir todos os 
detalhes da competição, será no 
dia 13 de junho, às 15 horas, na 
sede da FPF.

Segundo o presidente da 
FPF, Amadeu Rodrigues, o Cam-
peonato Paraibano da Segunda 
Divisão deverá começar na se-
gunda quinzena do mês de agos-
to, e o número de vagas para 
a Primeira Divisão em 2017 
deverá ser mantido, ou seja, os 
dois primeiros colocados terão 
direito ao acesso. “Não dá para 
fazer mudanças no momento, 
mas para o futuro, é possível 
que apenas o campeão tenha 
acesso a Primeira Divisão, como 
forma de diminuir o número de 
clubes na elite do futebol parai-
bano, como já está acontecendo 
em outros estados”, afirmou.

Com o aumento no nú-
mero de exigências para a par-
ticipação, bem como a crise 
financeira que o Brasil enfren-
ta, o presidente da FPF espera 
que o número de participantes 
este ano seja inferior ao do ano 
passado. “É muito provável que 
tenhamos um número muito 
reduzido de clubes, o que é nor-
mal, diante de tantas dificulda-
des”, disse Amadeu. (IM)

Aos poucos, o Botafogo começa a mudar 
o seu elenco, em relação ao que começou a 
temporada. Depois das saídas do volante Cha-
ves, e dos atacantes Jó Boy e Evandro, agora 
foi a vez do lateral esquerdo Zeca. O contrato 
do atleta com o clube acabou esta semana, e 
não foi renovado. Tudo indica, que após o tér-
mino do Campeonato paraibano, mais atletas 
deverão deixar o Belo.

Os que continuam no clube seguem trei-
nando para o jogo deste domingo, contra o 
ABC, inclusive os que chegaram recentemente 
ao clube, o volante Sapé, o atacante Rodrigo 
Silva, o meia Assis e o zagueiro André Paulino. 
Tudo indica, que alguns dos novatos, já deve-
rão enfrentar o Alvinegro do Rio Grande do 
Norte.

O técnico Itamar Schulle não confirmou 
se o time sofrerá mudanças em relação ao que 
jogou com o Campinense, na última quarta-
feira, mas pelos treinos secretos realizados 
até agora, há uma grande possibilidade do 
meia Assis entrar de primeira, no lugar de 
Gedeil, tornando o meio campo mais ofensi-
vo. Outra mudança poderá ocorrer na zaga. 
Plínio poderá reaparecer ao lado de Marcelo 
Xavier.

Com 3 pontos, em duas partidas, e na 
quinta colocação geral do grupo A, o Belo pre-
cisa vencer para ficar no G4, na zona de classi-
ficação para a próxima fase da competição. Se 
isso ocorrer, o Botafogo vai superar o próprio 
ABC, que apesar de ter o mesmo número de 
pontos que o Botafogo, está na quarta coloca-
ção, por ter um melhor saldo de gols do que o 
time paraibano.

Apesar da derrota para o Campinense e da 
transmissão do jogo pela televisão, a diretoria 
do Botafogo espera um grande público para o 
jogo contra o ABC, já que o clube vem de uma 
vitória na competição sobre o Cuiabá, e se vol-
tar a vencer, entrará no G4. Os preços dos in-
gressos para esta partida são os seguintes: na 
arquibancada geral, R$ 10,00, arquibancada 
principal, R$ 20,00 e cadeiras, R$ 40,00.

Botafogo rescinde contrato com o quarto atleta
NOVOS RUMOS

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O contrato 
do lateral 
esquerdo Zeca 
foi encerrado e 
não renovado 
pelo Botafogo

A Copa 
Paraíba tem 

revelado vários 
jogadores 

para o cenário 
esportivo 

estadual e até 
nacional

FotoS: Divulgação



Sampaio Correa x Ceará

Vasco x Goiás Oeste x Criciúma

Atlético-GO x Bragantino

Londrina x Tupi

Avaí x CRB

Lanterna da competição, o Sampaio Correa pretende 
ganhar a primeira hoje, às 16h, contra o Ceará, no Castelão, 
pela sexta rodada do Brasileirão da Série B. Com apenas um 
ponto, a equipe volta a jogar em casa com a esperança de 
obter os primeiros três pontos. A diretoria está preocupada 
com o fraco futebol que vem apresentando o time na disputa.

Após ganhar do Goiás (2 a 1) o Ceará chega com força 
total para vencer mais uma fora de seus domínios. O Vovô 
é o 11º colocado com 7 pontos e pretende encostar nos 
primeiros colocados.    

O Vasco volta a jogar hoje em São Januário, às 16h, 
pela sexta rodada do Brasileiro da Série B. A equipe carioca 
perdeu dois pontos contra o Oeste, ao empatar (1 a 1), na 
rodada anterior. Um resultado inesperado para o bicampeão 
carioca que perdeu os primeiros pontos da competição.

Apesar do empate, o time de Jorginho ainda é o líder 
isolado e invicto, com 13 pontos, correndo em busca do 
título da Segundona. O Goiás que perdeu paa o Ceará 
(3 a 0) na rodada anterior pretende desbancar o time da 
cruz de malta.

O Oeste recebe hoje, às 16h, o Criciúma, no Estádio José 
Liberti, pela sexta rodada da Série B do Brasileirão. A equipe 
da casa vem de um empate com o Vasco (1 a 1), e vem a 
campo motivado para fazer o dever de casa. A equipe é a 
14º colocado, com 5 pontos ganhos e pretende melhorara na 
tabela de classificação.

Ao ganhar do Avaí (1 a 0) o Criciúma pretende surpreender os 
paulistas em seus domínios. Quarto colocado, com 10 pontos, o 
Criciúma está de olho na liderança e torce por tropeços de Brasil 
de Pelotas, Atléico-GO e Vasco, os três primeiros colocados. 

O Estádio de Serra Dourada sediará o jogo entre Atlértico-
GO e Bragantino, hoje, às 20h, pela sexta rodada da Série B 
do Brasileirão. A equipe da casa perdeu para o Luverdense 
(3 a 2) e espera conquistar a reabilitação em seus domínios. 
O time goiano está na vice-liderança, com 12 pontos, uma  a 
mais que o Vasco, líder com 13.

O Bragantino que empatou com o lanterna Sampaio 
Correa (0 a 0) espera sair de campo com os três pontos e 
deixar as últimas colocações. A equipe é a 18ª colocada, com 
4 pontos e corre para deixar a zona de rebaixamento.

Ao empatar contra o Paraná (1 a 1), o Londrina enfrenta o 
Tupi, às 16h, pela sexta rodada do Brasileirão. O time é o 13º 
colocado, com seis pontos e pretende melhorar na tabela de 
classificação da disputa. A equipe deverá terá mudanças na 
escalação para obter os três pontos.

O Tupi vem de uma derrota para Joinvile (2 a1) e corre 
atrás da reabilitação. A equipe mineira não vem fazendo uma 
boa campanha na disputa, ocupando a penúltima colocação, 
com 3 pontos. O objetivo é deixar a zona de rebaixamento o 
mais rápido possível.

O Avaí recebe às 21h, o CRB, o Estádio da Resacada, 
pela sexta rodada da Série B do Brasileirão. Na rodada 
anterior o time da casa perdeu para o Criciúma (1 a 0) no 
clássico local. O Avaí é o 10º colocado, com 7 pontos e 
tentará fazer o dever de casa.

Após perder para o Vila Nova (2 a 1) o CRB busca 
a reabilitação em jogo importante para as pretensões 
da equipe alagoana, que está na quinta posição, com 9 
pontos. O clube nordestino está a um ponto do Criciúma, 
quarto colocado, com 10.

Brasil estreia contra o Equador
COPA AMÉRICA

Sem Neymar, Dunga 
aposta em algumas 
novidades no torneio

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de junho de 2016

A Seleção Brasileira es-
treia hoje, às 23h, pela Copa 
América Centenário, em Pa-
sadena, na Califórnia, contra 
o adversário que, em teoria, 
deverá ser o mais difícil do 
Grupo B: Equador. O primei-
ro rival é aquele que mostra 
maior possibilidade de com-
plicar o futuro do Brasil nas 
quartas de final. Uma derrota 
na estreia poderá significar 
um encontro mais difícil na 
próxima etapa.

O Equador não foi às 
quartas de final da Copa Amé-
rica de 2015, muito menos às 
oitavas da Copa do Mundo de 
2014, mas mostrou impres-
sionante evolução nos últi-
mos 12 meses sob o comando 
do técnico argentino Gustavo 
Quinteros. Tem ótima campa-
nha nas eliminatórias, com o 
mesmo número de pontos do 
líder Uruguai e venceu até a 
Argentina, em Buenos Aires.

Diferentemente do Bra-
sil, que chega à Copa Amé-
rica com uma equipe nova e 

remendada por tantos cortes 
e principalmente pela ausên-
cia de Neymar, protagonis-
ta, o Equador tem um time 
base. Quinteros tem monta-
do a equipe num 4-4-2, com 
um ataque em que quatro 
jogadores de muita velocida-
de chegam à área: Jefferson 
Montero, Fidel Martínez, En-
ner Valencia e Miller Bolaños. 
Como alternativas, ainda, o 
atleticano Juan Cazares, Jaime 

Ayovi e Antonio Valencia, do 
Manchester United, caso não 
jogue como lateral.

O Grupo B, de Brasil e 
Equador, pode ser decidido 
parcialmente logo na primei-
ra rodada porque tem Peru 
e Haiti como outros partici-
pantes. A seleção peruana 
não chega aos Estados Uni-
dos com a mesma qualidade 
daquela que foi à semifinal 
da Copa América do ano pas-

sado e teve Paolo Guerrero 
como artilheiro do torneio. 
Hoje o Peru tem jogado mal, é 
antepenúltimo na tabela das 
eliminatórias e vê o centro-
avante do Flamengo em fase 
muito menos eficiente.

Pelos momentos vividos 
por cada seleção do grupo, 
acredita-se que Peru e Haiti 
não briguem pelas duas pri-
meiras vagas do grupo para 
as quartas de final. Assim, 

quem vencer entre Brasil e 
Equador teria grandes chan-
ces de já definir qual das se-
leções passará em primeiro 
e qual passará em segun-
do. O primeiro colocado do 
Grupo B pegará o segundo 
colocado do Grupo A, e vice-
versa. O Grupo A tem Esta-
dos Unidos, Colômbia, Costa 
Rica e Paraguai - este último 
tirou o Brasil nas quartas de 
final do ano passado.

FOTOS: Divulgação

Treinador brasileiro tem conversado demoradamente com os jogadores sobre a importância de estrear com vitória na Copa América

SábaDO – Série b

Chegou ao fim a quarta 
passagem do técnico Giva-
nildo Oliveira pelo Améri-
ca. Tido por muitos como o 
maior da história do clube, 
o pernambucano de 67 anos 
não resistiu ao mau começo 
da equipe no Brasileiro - dois 
empates e três derrotas - e 
acabou demitido pelo conse-
lho de administração na ma-
nhã de ontem, um dia depois 
do revés para a Ponte Preta 
por 2 a 1, no Independência.

A diretoria americana 
espera anunciar em breve o 
substituto, que provavelmen-
te não terá tempo de orien-

tar o time no jogo contra o 
Figueirense, amanhã, às 11h, 
no Horto, pela sexta rodada 
da Série A. Com apenas dois 
pontos, o Coelho precisa da 
vitória para deixar a lanterna 
da competição.

“Givanildo foi dispensa-
do. O América lamenta a sua 
saída por tudo o que ele re-
presenta e representou para 
o América. Um campeão. O 
Givanildo merece todo o nos-
so respeito e consideração. 
Um técnico campeão minei-
ro, mas é hora de mudar”, 
afirmou Paulo Lasmar, um 
dos presidentes do América.

Em sua quarta passagem 
pelo Coelho, Givanildo subiu 
o time da Série B para a A, em 
2015, e conquistou o Estadual 
este ano. Desde que retornou 
ao Lanna Drumond, em se-
tembro de 2014, o treinador 
orientou a equipe em 89 par-
tidas, com 43 vitórias, 26 em-
pates e 20 derrotas. Na tem-
porada passada, conseguiu 
encaixar a formação com três 
zagueiros e levar a equipe à 
elite nacional. Em 2016, po-
rém, os resultados no Brasilei-
ro foram desastrosos.

Questionado pela tor-
cida por insistir com alguns 

jogadores, casos do zagueiro 
Sueliton, do volante Leandro 
Guerreiro e do armador Ra-
fael Bastos, este último de 
saída para a Chapecoense, 
Givanildo Oliveira foi bas-
tante prejudicado por lesões 
de titulares em 2016. O late-
ral-direito Jonas, o volante 
Pablo, os meias Tony e Os-
man e os atacantes Borges 
e Victor Rangel, outrora im-
portantes para o time, estão 
no departamento médico e 
não devem voltar de imedia-
to. Os substitutos escolhidos 
por Givanildo não renderam 
o esperado.

Givanildo Oliveira é dispensado do América-MG

MP libera 
retorno da TJB 
aos estádios de 
futebol da PB

A Torcida Jovem do Bota-
fogo (TJB) da Paraíba já pode 
voltar a frequentar os estádios 
de futebol. Na manhã de ontem,  
a Comissão Permanente de Pre-
venção e Combate à Violência 
nos Estádios suspendeu a puni-
ção imposta no dia 8 de abril por 
atos de vandalismo e violência.

A organizada havia recebi-
do a punição de banimento tem-
porário (por seis meses) depois 
que as redes sociais e a imprensa 
divulgaram imagens de torcedo-
res com camisetas da TJB atacan-
do uma família de torcedores do 
Linense-SP, que se encontrava 
em João Pessoa durante jogo da 
Copa do Brasil.

O pedido de revogação da 
medida de suspensão da puni-
ção foi apresentado na Comissão 
pelo advogado do Botafogo, Ma-
teus Souto Maior, argumentando 
que os torcedores não eram ca-
dastrados na organizada punida.

Givanildo levou o time à elite do futebol



Andressa Morais está na 
capital e agradeceu apoio 
recebido no Estado

Paraibana confiante em medalha
JOGOS OLÍMPICOS 2016
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Assistir futebol na arquibancada de um 
estádio de futebol nos traz enormes emoções, 
e quando assistimos em um campo pequeno, 
melhor ainda, pois há uma interação bem maior, 
resultando em uma convivência entre torce-
dores, profissionais da imprensa, jogadores 
reservas, policiais, enfim há uma proximidade 
física e social.

Na época em que não havia o estádio 
Almeidão, reinava aqui na capital o estádio 
Leonardo da Silveira, carinhosamente chamado 
de Graça, o campinho de Cruz das Armas, que já 
passou por inúmeras reformas.

Tive o prazer de assistir grandes jogos ali, 
de conhecer e fazer amigos naquele campinho 
onde conhecíamos o vendedor de picolé, o 
vendedor de pastéis, de amendoim, de laranja e 
outras coisas gostosas que só encontramos nos 
campos de futebol.

Naquela época, a Graça possuía uma 
arquibancada central e lateral ao campo, e duas 
arquibancadas por trás das traves dos goleiros, 
denominadas de gerais. Na lateral, que não pos-
suía arquibancada, estavam as cabines da nossa 
imprensa esportiva, e os torcedores de menor 
poder aquisitivo que assistiam em pé.

Tudo era próximo, tudo possuía uma 
dimensão maior, mais real, mais verdadeiro. 
Escutávamos as instruções do técnico, o barulho 
do chute na bola, as advertências dos nossos 
árbitros aos jogadores, enfim era muito mais 
emocionante.

E dentre os vários fatos que marcaram 
a minha pessoa naquele campo, destaco a 
existência de uma arquibancada clandestina, de 

Uma das representantes pa-
raibanas, já confirmadas nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, An-
dressa Morais de Oliveira, está em 
João Pessoa. Ela veio participar da 
passagem da tocha olímpica na ca-
pital paraibana, e aproveitou para 
rever familiares e amigos. Na se-
gunda feira, ela retorna aos treinos 
no Clube Pinheiros, em São Paulo, 
na reta final para a sua segunda 
Olimpíada da carreira.

Andressa confessou ontem que 
sentiu uma das maiores emoções 
de sua vida ao conduzir o maior 
símbolo dos Jogos Olímpicos. “Foi 
uma sensação incrível poder trans-
portar a tocha olímpica na minha 
cidade. Uma emoção ímpar, e agra-
deço muito o apoio do povo parai-
bano para o meu sucesso. Apesar 
de hoje viver longe, meu coração e 
minhas raízes são paraibanos sem-
pre”, disse a atleta.

Recentemente, Andressa Mo-
rais passou um período treinando 
em Cuba, onde, segundo ela, apren-
deu muito. “Foi uma experiência 
incrível treinar em Cuba. Eu tive a 
oportunidade de estar ao lado da 
melhor do mundo, a cubana Denia 
Caballero. Lá, pude melhorar algu-
mas coisas básicas que tenho cer-
teza que farão com que eu consiga 
atingir uma distância maior nos 
meus lançamentos nos próximos 
meses”, disse a paraibana.

Sobre a participação dela em 
sua segunda Olimpíada, Andressa, 
hoje com 25 anos, disse que vai 
chegar preparada para lutar pelo 
pódio. “Minha participação nos Jo-
gos Olímpicos de Londres foi ape-
nas para pegar experiência, quan-
do fiquei na 16a colocação com a 
marca de 60,94m. Agora, vou para 
brigar por uma medalha para o 
meu País. Estou melhor preparada,  
terei o apoio da torcida brasilei-
ra, e especialmente da paraibana”, 
disse a atleta.

Este ano, Andressa ainda não 
conseguiu atingir os índices que 
almeja, apenas garantir a sua parti-
cipação nos Jogos do Rio de Janei-
ro. “Minha melhor marca do ano 

No dia em que a arquibancada caiu!
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

foi 64,15 metros, abaixo da minha 
melhor marca, que é 64,24. Mas é 
normal, porque todo o treinamen-
to está sendo feito para eu atingir 
o ápice, justamente no período dos 
jogos. No Troféu Brasil, meu de-

sempenho já estará bem melhor, e 
aí já teremos uma ideia onde pode-
rei chegar. Vou lutar muito por uma 
medalha, disso os paraibanos não 
tenham dúvidas, e acho que conse-
guirei”, concluiu Andressa. 

Aos 25 anos, Andressa Morais se diz mais preparada para a segunda Olimpíada

O voleibol dos Jogos 
Escolares e Paraescolares 
da Paraíba 2016, etapa 
regional de João Pessoa, 
conheceu na última quin-
ta-feira os campeões na 
modalidade, na categoria 
masculina. Os jogos acon-
teceram no Ginásio de 
Esportes da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
Campus I, na capital. na ca-
tegoria 12 a 14 anos.

O Colégio Geo Sul se 
sagrou campeão ao derro-
tar seu homônimo, o Colé-
gio Geo Tambaú, por 3 sets 
a 0. Ainda no último dia de 
competição, o HBE foi o 
campeão na categoria 15 
a 17 anos, ao vencer, tam-
bém por 3 a 0, o Colégio 
Motiva. 

“A etapa dos Jogos Es-
colares e Paraescolares, da 
1ª Região vai se encerran-
do e o Governo do Esta-
do agora se prepara para 
organizar a fase estadual, 
quando reunirá os cam-
peões de cada região. Por 

mais um ano, o desporto 
escolar está sendo movi-
mentado nas 14 regiões de 
ensino”, disse o secretário 
José Marco, da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel). 

Para o desportista Mar-
cílio Ferreira, diretor de 
uma das escolas campeãs, 
o investimento no esporte 
é fundamental para con-
tribuir com a educação. 
“Esporte e Educação têm 
tudo a ver e, por isso, toda 
unidade de educação deve 
focar o segmento visando 
tirar a criança e o adoles-
cente do caminho das dro-
gas, que tanto vem ator-
mentando os pais”, frisou. 

Os Jogos Escolares e 
Paraescolares da Paraíba 
da 1ª Região tiveram a du-
ração de 20 dias e contou 
com a participação de 150 
escolas públicas e privadas 
das cidades de João Pes-
soa, Bayeux, Santa Rita, 
Cabedelo, Conde, Alhan-
dra e Cruz do Espírito San-
to.

Geo Sul é campeão no voleibol 
dos Jogos Escolares da Paraíba

ETAPA JOAO PESSOA

Os atletas agora vão disputar a etapa estadual ainda a ser definida

madeira, que havia por trás de uma das traves, 
justamente pendurada e improvisada em uma 
árvore.

É, caro leitor, o torcedor inventa tudo, mas 
não deixa de prestigiar o seu clube de cora-
ção. Essa arquibancada de madeira existia no 
quintal de uma residência localizada ao lado 
do campo, e o valor pago para frequentá-la era 
bem abaixo do preço da arquibancada oficial.

Era como se fosse um poleiro de circo, com 
a diferença de ser bem alto e pendurado em 
uma árvore. Os torcedores assistiam aos jogos 
pendurados, com camisas e bandeiras. Eu ficava 
da arquibancada oficial imaginando se era 
seguro assistir jogo naquele local. Será que ali 
obedeciam a capacidade ideal de pessoas? Era 
devidamente segura aquela estrutura?

Bem, em todos os jogos importantes 

aquela arquibancada/poleiro estava lotada e 
com bastante animação. Era um show à parte, 
um espetáculo a mais, naquelas tardes de 
domingo de saudosa memória.

Era o ano de 1974, o forte time do Campi-
nense Clube estava bem próximo de ser tetra-
campeão;  aos times do Treze e do Botafogo só 
restavam tentar a conquista do último turno 
daquele campeonato para depois enfrentar a 
Raposa.

Treze e Botafogo jogavam naquele do-
mingo, e o saudoso campinho da Graça estava 
lotado, sendo a torcida do Belo bem maior do 
que a do Galo; já o time da Serra da Borborema 
era mais técnico e melhor entrosado.

O ataque trezeano possuía Adelino e Fer-
nando, dois grandes atacantes que marcaram 
aquele time. Eram artilheiros natos. Fernando 

era exímio cabeceador.
A arquibancada/poleiro estava com a sua 

capacidade máxima extrapolada, não havia 
espaço nem para soltar um peido, e se alguém 
descesse para uma necessidade fisiológica, 
quando voltasse perderia o lugar. E ainda ouvi-
ria a seguinte piada: Saiu para mijar perdeu o 
lugar.

Pois bem, lembro que o Treze venceu 
aquele jogo, pelo placar de 2 x 1, foi campeão do 
turno e  em seguida decidiu com o Campinense, 
onde não obteve êxito e o time de Zé Pinheiro 
conseguiu o tetracampeonato, 1971, 1972, 1973 
e 1974.

Voltando ao jogo da Graça, na hora do único 
gol do Belo, a torcida vibrou com muita emoção 
em todas as áreas do campo, principalmente na 
arquibancada principal. Mas de repente, escu-
tou-se um grande estalo de madeira partindo-se 
ao meio, gritos desesperados de socorro e logo 
em seguida, o barulho abafado de corpos ao 
solo.

Fez-se um silêncio enorme... O juiz para-
lisou o jogo... Os locutores passaram a falar e 
a gesticularem mais apressados... Foi quando 
olhei para a arquibancada/poleiro de madeira e 
constatei que ela havia despencado com os tor-
cedores e ainda tinha uns poucos pendurados 
nos galhos, só Deus sabe como.

A nossa alegria do gol havia sido trans-
formada em tristeza. Porém, segundo consta 
ninguém saiu gravemente ferido.  E no outro 
clássico, tava lá novamente o poleiro lotado, 
todo “reformado e mais seguro”. Eu é que nunca 
me atrevi!

Foto: Marcos Lima

Foto: Divulgação



Maria Gadú faz show hoje 
no Teatro Paulo Pontes, 
da Funesc, na capital
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Carlos Pereira relembra as 
suas andanças pelas ruas de 
uma João Pessoa poética
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Salão de Artesanato da 
Paraíba acontece de 17 de 
junho a 3 de julho em CG
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A partir de amanhã, a 
Luther College Jazz Or-
chestra - cuja sede é na 
cidade de Iowa, locali-
zada no Estado do Texas 
(EUA), formada por 25 
integrantes e regida por 
Juan Tony Guzmán - ini-

ciará, pela primeira vez na Paraíba, 
uma série de apresentações - algumas 
de cunho didático e outras em caráter 
oficial, sempre com entrada gratuita 
ao público - em João Pessoa e Campina 
Grande, todas dentro do projeto Notas 
de Passagem, coordenado pelo maes-
tro e compositor carioca Eduardo La-
kschevitz. Nesse sentido, o primeiro 
compromisso da programação - que 
vai se estender até a próxima quinta, 
dia 9 - será às 9h, com workshop na 
Sala Radegundis Feitosa da Universi-
dade Federal da Paraíba com o Coral 
Gazzi de Sá, da UFPB. 

“A vinda da Luther College jazz 
Orchestra à Paraíba é importante, fun-
damental, por ser uma oportunidade 
maravilhosa para que haja um inter-
câmbio entre duas culturas diferentes. 
Os Estados Unidos são o berço do Jazz 
e vai ser uma troca de experiência, 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

pois aqui temos grupos de jazz e eles 
vão assistir como tocamos e, também, 
como eles tocam”, disse para o jornal 
A União o maestro Eduardo Nóbrega, 
professor do Departamento de Educa-
ção Musical da Universidade Federal 
da Paraíba e o responsável por trazer 
o grupo ao Estado. “A princípio, a Jazz 
Orchestra só viria realizar apresen-
tações nos Estados do Rio de Janei-
ro, São Paulo, Rio Grande do Norte e 
Pernambuco. Mas sugeri ao regente 
Eduardo Lakschevitz, com quem te-
nho amizade, a vinda também à Paraí-
ba”, prosseguiu ele, fazendo questão 
de ressaltar, ainda, que a orquestra 
vem sem nenhum custo, pois a pró-
pria instituição norte-americana está 
bancando as despesas. 

No caso das apresentações didá-
ticas, a Jazz Orchestra traz, na baga-
gem, um repertório flexível. Já para os 
concertos oficiais, sempre à noite, o 
programa é composto por obras que 
vão desde o tradicional dixieland jazz 
até incursões pela música brasileira. 
“Essa é a terceira vez que o grupo vem 
ao Brasil, sempre com grande suces-
so, e a primeira vez em nosso Estado. 
Portanto, vamos explorar esse inter-
câmbio e trocar experiências, mos-
trando nossa arte”, garantiu o maes-
tro Eduardo Nóbrega.

Dentro da programação elaborada 

para cumprimento na visita à Paraíba, 
na próxima terça-feira, a Luther Col-
lege Jazz Orchestra se deslocará para 
Campina Grande, onde realizará, no 
período das 14h às 18h, no Centro de 
Artes, oficina para os alunos da UFCG. 
E, à noite, a partir das 22h, concerto 
oficial no palco principal do Parque do 
Povo, dentro da programação do Maior 
São João do Mundo.

No dia seguinte, ou seja, a quarta-
feira, já de volta a João Pessoa, a Jazz 
Orchestra realizará, a partir das 9h, 
na Sala Radegundis Feitosa instalada 
no Centro de Comunicação, Turismo e 
Artes (CCTA) da Universidade Federal 
da Paraíba, workshop com a Rubacão 
Jazz, do Departamento de Música da 
UFPB. À tarde, com início às 15h, o gru-
po ministrará a mesma atividade para 
a Orquestra Armorial do Colégio Ma-
risa Pio X, onde, às 17h30, os músicos 
norte-americanos também se apresen-
tarão para os professores e alunos. 

E, na próxima quinta-feira, dia 9, 
encerrando a programação no Estado, 
a Luther College Jazz Orchestra terá 
dois compromissos. O primeiro, às 
16h, será a realização de um ensaio ge-
ral para a apresentação que ocorrerá 
às 21h, na Sala Radegundis Feitosa da 
Universidade Federal da Paraíba, cujos 
solistas serão os professores Heleno 
Feitosa (UFPB) e Rucker Bezerra, da 

Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). 

 
Sobre o projeto
Antes de ter a atual denomina-

ção, o Notas de Passagem, conforme 
seu idealizador, o maestro Eduar-
do Lakschevitz, vinha sendo desen-
volvido há muito tempo e já trouxe, 
em 15 anos pelo Brasil, artistas dos 
Estados Unidos e de países da Euro-
pa, Ásia e América Central. “Vieram 
coros, bandas, orquestras, grupos 
pequenos e maiores, grupos de estu-
dantes e de observadores da música 
brasileira”, comentou ele. O objetivo 
do projeto é compartilhar a música, 
inclusive a brasileira, além de cantar 
e tocar. “Isso já gerou experiências 
maravilhosas que podemos ter como 
músicos. Nesses encontros pode-
mos ver grupos de pessoas que não 
falam a mesma língua compartilha-
rem o mesmo ambiente e a mesma 
atmosfera, através da produção do 
som que eles fazem”, explicou, ain-
da, o regente carioca acrescentando 
que essa atual turnê é especial, por 
proporcionar o envolvimento de es-
colas públicas; bandas de músicas 
do interior e dos estados, bem como 
diversas manifestações artísticas, a 
exemplo de oficinas de samba, dança 
e de frevo. 

Intercâmbio 
internacional

O grupo norte-americano Luther College Jazz Orchestra vem pela 1a vez à Paraíba 
para realizar workshops e concertos oficiais na capital e em Campina Grande

A orquestra está em turnê e
realiza apresentações em diversas
cidades brasileiras, incluindo Rio de 

Janeiro, João Pessoa, Recife e Natal. 
Na capital paraibana, é o maestro 

Eduardo Nóbrega (detalhe)
quem vai reger o concerto 



Vivências 
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O crime de Carlota nas
memórias de Zé Lins

Ramalho
LeiteA cacimba da Rua do Meio

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
Se, naquela época,  os “dias de branco” eram preen-

chidos com aulas no Grupo Escolar e as tarefas caseiras na 
ajuda aos pais, nos fins de semana  tinha a pelada semanal 
no campo das carrapateiras, o passeio na Bica ou a ida à 
Praia de Tambaú nos velhos  bondes da E.T.L e F. Além  da 
missa  das 7 da manhã dos domingos na Igreja do Rosário, 
ao que se  seguia o futebol no campo da Cruzada, do saudo-
so Frei Albino.

Nessa caminhada em busca dos resquícios de uma 
infância já quase perdida 
no tempo, é bom lembrar a 
delícia que era tomar banho 
na cacimba da Rua do Meio, 
no centro de gravidade de 
Jaguaribe, bairro das mais lí-
dimas recordações de tantos 
que, como eu, ali nasceram e 
cresceram.

O banho fazia parte 
do programa das tardes 
dos sábados, que  começava 
com a pelada  jogada  num 
campinho  acomodado no 
meio de um grande sítio em 
que predominavam as carrapateiras,  com traves feitas de 
troncos finos de árvores, retirados às escondidas da mata 
da Chesf. O espaço permitia que sete jogadores atuassem 
de cada lado e o joguinho era tão bom que até quando 
faltava a bola de borracha (de couro, nem pensar), a gente 
jogava com  bola de meia que, preparada em casa  com 
todos os  cuidados requeridos, ficava bem pesada em dias 
de chuva.

Após o jogo, cansados e suados, íamos retemperar as 
energias e recuperar o fôlego num dos melhores banhos de 
que se tinha notícia na cidade. Corríamos ao famoso banho 

na cacimba de “Seu” Cirilo, localizada nos fundos de sua 
casa, na Rua do Meio, hoje Maximiano Machado, no tre-
cho entre a Vasco da Gama e a Vera Cruz. Já tinha bomba 
elétrica e a água, de boa qualidade, descia nos chuveirões 
diretamente da grande caixa de tijolos e cimento que ele 
construíra acima  do telhado da casa.

O banho de meia hora custava dez centavos – se 
não falha a memória. A coisa era bem organizada: não se 
admitia tumulto, algazarra nem nomes feios e o banho era 

separado – tinha hora para 
meninos e hora para as me-
ninas, porque o ambiente era 
familiar e exigia profundo 
respeito.

Os meninos se banha-
vam de calção e as meninas 
de calcinha e sutiã e, ape-
sar da severa fiscalização 
de “Seu” Cirilo, de vez em 
quando, um mais afoito es-
piava por um buraco feito na 
parede as meninas tomando 
banho e, glória maior, trocan-
do de roupa.

Depois do banho tomado, devidamente pago ou  a 
conta “pendurada” no caderno do famoso “fiado”, era a 
hora de voltar para casa, na boca da noite, quando a mãe já 
nos esperava com o prato de sopa de feijão e o café quente 
e forte – como hoje não há mais. 

E o dia terminava com a antevisão de uma noite de 
sono tranquilo e reparador – como dizia na Rádio Tabajara 
a propaganda das camas patentes “faixa azul”...

Assim eram aqueles tempos de moleque de Jaguaribe 
– inesquecíveis e que jamais voltarão. O que, decididamen-
te, é uma pena...

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

O presidente interino Min-
chel(sic) Temer (pronuncia-se Te-
mêr) tem revelado que os princi-
pais objetivos de seu governo são 
a recuperação econômica do País 
e o desemprego, que já ultrapas-
sa a casa dos dez por cento. Até 
agora, o desemprego tem atingido 
até o primeiro escalão do governo, 
onde a instabilidade já provocou 
a demissão de dois ministros: Ro-
mero Jucá (Planejamento) e Fabia-
no Siqueira (Transparência).

O diabo é que esses dois 
ex-ministros foram 
demitidos justamen-
te por suspeitas de 
corrupção. Logo o da 
Transparência, que é 
o ministério encar-
regado da higiene 
e limpeza dos atos 
do governo. Mas o 
ex-ministro Siquei-
ra foi flagrado em 
diálogo telefônico 
com o presidente do 
Senado, aconselhan-
do o senador Renan Calheiros a 
tomar medidas de escape caso se 
sinta acuado pela Operação Lava 
Jato. 

Pelo que a conversa dos dois 
deixa entrever, Renan está apre-
ensivo quanto ao seu futuro, como 
também o senador Aécio Neves. 
“O Aécio está com medo”, teria 
dito Renan. Mas o próprio Renan é 
quem está com medo de perder o 
emprego e aumentar a fila de de-
sempregados do governo Minchel 
Temêr (onze por cento mais dois). 
Quando um ministro perde o em-
prego, a coisa está feia. Isso tem 
tirado as poucas noites de sono do 
novo presidente Temêr. 

O recém-ocupante do trono 
do Planalto tem recomendado 
cautela a seus auxiliares do pri-

O bombo da Odebrecht

Relembrar José Lins do Rego é sempre um regalo 
para o espírito. A Academia Paraibana de Letras  realizou 
um seminário sobre sua obra. Ali, percorri o Engenho 
Corredor e revi seus moradores,  assustados com as 
enchentes do rio  Paraíba. As peripécias do menino Car-
linhos e do moleque Ricardo, suas aventuras e inconfi-
dências voltaram à cena. O encerramento foi coroado com 
a presença de Walter Lima Junior, o cineasta que colocou 
na tela o romancista de  Menino de Engenho. O reviver 
de Zé Lins me levou também as páginas já visitadas. Fui 
em busca de “Meus Verdes Anos”, memórias da primeira 
infância, e encontrei uma referência que me transpor-
tou para o Brejo de Areia e à tragédia que vitimou duas 
famílias, armando mentes e mãos criminosas, que nem o 
castigo da  forca fez esquecer.

Para Zé Lins, seu mundo terminava nos limites do 
Corredor, e ninguém era maior que seu avô, senhor do 
Engenho e dono dos votos sob sua influência. E tanto era 
verdade que lhe concederam uma cadeira de deputado e 
ele designou seu genro, Cazuza Trombone, para a vaga. 
Mas sua vó Janoca “também mandava no Corredor; e 
tinha seus protegidos... havia porém limites para o pode-
rio da velha. Quando ela quis trazer para a casa de dona 
Delmana o negro Domingos, não o permitiu o meu avô. A 
casa de dona Delmana ficava dentro do cercado grande. 
Vivia sempre fechada. Quem teria sido aquela dona Del-
mana? As negras não sabiam e aquele mistério permane-
ceu até que me fiz homem”.

Já homem feito, Zé Lins tomou ciência da história que 
quase lhe comera os miolos em formação. Dona Delmana 
fora viúva de um deputado assassinado em Brejo de Areia, 
a mando de uma mulher. O clima na cidade, após a morte 
de seu esposo, tornara-se inseguro para ambas as famílias 
envolvidas no crime, e ela resolveu migrar para perto dos 
parentes do marido, nascido no Pilar. Partiu em companhia 
de um filho e de um serviçal do deputado para morar no 
Engenho Santa Fé, do velho Lula de Holanda Chacon. Na 
viagem, segundo Zé Lins, apaixonou-se pelo empregado, 
chamado Cabral, e terminou cansando-se com ele. O se-
gundo casamento não foi aceito pela família do falecido e, 
desprezada, a ex-viúva terminou seus dias naquela casa do 
Engenho Corredor cedida pelo avô do imortal.

A mulher que mandou matar o deputado Trajano 
Chacon, chamava-se Carlota, e o fez, como vingança pelo 
tratamento que recebia do político, seu vizinho. O depu-
tado chegou a ameaçar com  um rebenque a futura algoz 
quando a encontrou em animado papo com sua esposa. Na 
ocasião, ela prometeu vingança, e logo contratou pessoas 
de sua confiança para a empreitada. No dia em que foi 
eleito deputado geral (deputado federal) o ex-promotor 
Trajano Chacon encontrou a morte, nas cercanias do 
Quebra, em Areia. O derrotado era justamente o amante de 
Carlota, o major Quincas, que estava foragido no Cariri por 
outro fato e tomou ciência do ocorrido a posteriori. “Aquela 
mulher me mata. Mas o que está feito, está feito”, teria dito. 
Mesmo assim, sofreu condenação juntamente com Carlota 
e os executores do crime.

De todos os condenados à forca, apenas Beiju- Anto-
nio das Virgens, que não atendeu ao apelo de misericórdia 
da vítima, conheceu o patíbulo. Em segundo júri, as penas 
dos demais foram transformadas  em prisão perpétua, 
inclusive, a de Carlota. Esta cumpriu pena em Fernando de 
Noronha. A  República  reduziu a pena máxima  para trinta 
anos. Carlota foi solta e terminou  a vida como dona de 
uma pensão no Recife. Em Fernando de Noronha aban-
donou o ex- amante à própria sorte e se fez constante na 
cama e na mesa do seu carcereiro. Em Areia, porém, seu 
tempo de fama e de poder ficou marcado na história da 
cidade. Segundo Horácio de Almeida, até os presos cla-
mavam a sua proteção. Diariamente, saiam da prisão com 
um barril de excremento para jogar em local ermo. “A isso 
chamavam de faxina”. Ao ganhar as ruas, os presos canta-
vam: “Rua abaixo, rua acima/ Com meu chapéu de bolota/
Me solte seu major Quincas/ Me valha dona Carlota”. 

meiro escalão, 
para que não 
deem vez a novas 
demissões, pois 
isso desestabiliza 
o governo novo. 
Mas a Operação 
Lava Jato continua 
ativa, frustrando 
as intenções dos 
arquitetos do 
golpe, que eram 
de neutralizar as 
investigações da 

Polícia 
Fede-
ral. 
Mochilas de papéis con-
tinuam a sair dos escri-
tórios das empreiteiras, 
ao que tudo indica com 
documentos comprome-
tedores. E computado-
res.

O acordo de leniên-
cia da Odebrecht con-
tinua sendo esperado 
em clima de suspense. 

A construtora anunciou que entre-
gará à polícia um listão de mais de 
trezentos nomes de políticos que 
receberam doações da empresa. A 
Odebrecht é a campeã do financia-
mento de campanhas eleitorais. É 
assim que ela ganha as licitações: 
financia os políticos para receber 
seu pagamento na forma de concor-
rências vitoriosas. 

A empresa baiana é a maior 
empreiteira do Brasil, e como tal a 
líder do cartel das construtoras – 
que acerta entre amigos quem vai 
ganhar a licitação em disputa, com 
preço superfaturado. Odebrecht é 
uma entidade do candomblé com 
sotaque alemão. Nas religiões afro-
brasileiras é a entidade que rege 
as grandes tarefas, como ganhar a 
concorrência da construção de uma 

 
Mochilas de 
papéis continuam 
a sair dos 
escritórios das 
empreiteiras, ao 
que tudo indica 
com documentos 
comprometedores

ferrovia com milhares de quilôme-
tros. Às vezes, Odebrecht é confun-
dido com Zé Pilintra.

Mas há ocasiões em que ele 
falha. É o caso da prisão de Marcelo 
Odebrecht, que já vai tirando onze 
meses de cadeia nas dependências 
da Polícia Federal em Coritiba (sic, 
assim com “o”, como quer a torcida 
organizada). Os criminosos das altas 
rodas se referem à cadeia federal 
do Paraná como “lá em baixo”, pela 
situação geográfica do estado do 
sul. Faz quase um ano que o Doutor 
o Marcelo está “lá em baixo”. Agora, 
o pai dele também foi chamado a 
depor. O Brasil está mudando.

Mas o poder econômico ainda 
tem muita força. As empresas inves-
tigadas pela Lava Jato continuarão 
a operar, sabe o diabo como. Elas 
licitarão, concorrerão, ganharão os 
botins entre amigos. Se os seus prê-
mios serão superfaturados, arran-
jados como as cartas de um baralho 
marcado, não se sabe. Nunca se 
sabe, nem a Lava Jato sabe. Nem Te-
mêr, nem Aécio, nem Calheiros. Até 
que um dia a casa desabe.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

Cronicartigo

FOtOS: Divulgação



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Evento

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Dona de uma voz exuberante e 
compositora de músicas que conseguem 
representá-la fora e dentro do palco. Isso 
é apenas um pouco do que a cantora bra-
sileira Maria Gadú é capaz de fazer com 
seus trabalhos.  Por isso, é exatamente 
nesse intuito que a paulistana se apresen-
ta hoje na capital. Trazendo a turnê Guelã, 
nome do seu mais novo disco, a cantora 
faz performance no Teatro Paulo Pontes, 
às 20h, prometendo levar o público a uma 
verdade viagem sonora. Os ingressos cus-
tam R$ 120 inteira e R$ 60 meia-entrada.

Apresentando o seu terceiro álbum 
musical intitulado Guelã, Gadú passeia 
entre as canções mais atuais e músicas 
mais antigas como novas versões de 
“Ne me quite pas”, “Bela Flor” e “Altar 
Particular”. Quando perguntada sobre o 
diferencial de novo álbum em relação aos 
já lançados a cantora foi pontual ao dizer 
que o tempo traz o diferente. 

“O tempo. Esse é o grande agente 
das diferenças. Quando fiz meu primeiro 
disco tinha apenas 20 anos e as canções 
eram um apanhado da vida toda. Quase 
10 anos separam um disco do outro. 
Nesse tempo, vivi muitas coisas, amei, de-
samei, tive uma vida hiperativa na estrada 
com músicos maravilhosos, aprendendo e 
absorvendo. Esse álbum é uma fotografia 
desse momento da vida, mais tranquilo”, 
contou em detalhes a cantora Maria Gadú. 

Para se ter ideia, o novo disco é o 
primeiro da artista a ser lançado após 

 

Rinaldo Vitorinni se apresenta 
no projeto “Sabadinho bom”

O violonista paraibano Rinaldo Vitorinni incrementa o Sabadinho 
Bom de hoje com obras de Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal e Astor 
Piazzola em meio aos clássicos eternos de Jacob do Bandolim e Abel 
Ferreira, entre outros gigantes do choro, gênero que toma conta da 
Praça Rio Branco, no Centro, entre as 12h30 e 15h, numa realização 
da Funjope. O acesso é gratuito.

Vitorinni sobe ao palco acompanhado por Pedro Pablo (sanfona) 
e Carlos Moura (pandeiro) para mostrar desenvoltura em números 
como ‘Lôro’ e ‘Frevo’ (ambas de Egberto) e ‘O ovo’, ‘Bebê’ e ‘Chorinho 
pra ele’ (de Hermeto).

Música

Bolsa Família 

No dia 2 de março de 1996, há exatamente 20 anos, eu 
me encontrava em Belo Horizonte, no Centro de Convenções, 
com a incumbência de instalar um stand da Paraíba, para com-
por com os demais Estados uma exposição em que cada um 
destacou em livros, folders, cartazes, slides e outras formas de 
publicação disponíveis na época, os seus aspectos relevantes 
nas áreas da agricultura, indústria, comércio, educação, turis-
mo, cultura e artes.

O motivo da exposição foi a presença do então presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que ali comparecia para prestar 
homenagem a algumas mulheres paraibanas, entre outras dos 
demais Estados, que, por terem conseguido renda própria do 
trabalho ou da agricultura, haviam renunciado aos progra-
mas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Escola, Bolsa 
Alimentação e Auxílio-Gás.

Lembrei-me com precisão da data, porque foi do hotel 
em que eu estava hospedado que, logo cedo, antes do café da 
manhã, ainda na cama, recebo um telefonema de Ana Maia, 
minha esposa, dizendo para eu ligar a televisão e ouvir o 
sermão do padre, em que o sacerdote, tecendo comentário 
sobre a irreverência dos integrantes do Mamonas Assassinas, 
informava sobre o acidente aéreo sobre a Serra da Cantareira, 
em São Paulo, que lhes ceifou a vida,   

O que me levou a essas lembranças foi o noticiário atual, 
mais de cunho político do que social ou econômico, com refe-
rência ao Bolsa Família, programa criado pela Lei 10.836, de 9 
de janeiro de 2004, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e o ministro chefe da Casa Civil José Dirceu de Olivei-
ra e Silva. Embora tenha sido institucionalizado no primeiro 
Governo Lula, o Bolsa Família é a unificação do Bolsa Escola, 
criado em abril de 2001; do Bolsa Alimentação, criado em se-
tembro de 2001, e do Auxílio Gás, criado em janeiro de 2002. 

Antes mesmo do afastamento da presidente Dilma 
Rousseff pelo Congresso Nacional, já se falava que haveria 
uma grande redução da verba orçamentária destinada ao Bol-
sa Família, criando-se muita expectativa negativa nas classes 
sociais mais dependentes desse programa do Governo Federal 
e que, na Paraíba, recebe até suplementação do Governo do 
Estado como auxílio de Natal.

Agora, com novo pretexto, anuncia-se uma “revisão” do 
programa, com a possibilidade de causar o desligamento de 
pelo menos 10% dos beneficiários. Isso, embora possa ser 
uma medida corriqueira, considerando que muitos beneficiá-
rios já estão fora dos requisitos do programa ou até morreram 
e não se deu baixa nos seus cadastros, nas atuais circunstân-
cias da política brasileira, pode ter outra motivação.

Atualmente, cerca de 14 milhões de famílias recebem 
o benefício, que fazem circular os parcos rendimentos que 
recebem como auxílio governamental na economia das 
periferias urbanas onde residem. Nesse aspecto econômico 
o programa é muito eficiente. Considere-se, além disso, que 
o Bolsa Família tem um custo muito baixo, representando 
menos de 0,6% do PIB. 

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

Lucas Silva
Especial para A União

Mídias em destaque
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CONDE

Humor 
Tônio

um período de quatro anos sem material 
inédito, uma vez que a coletânea “Nós” inclui 
somente fonogramas de outros cantores que 
contam com a participação de Gadú.

Falando ainda de seu show, a cantora, 
em algumas apresentações, faz adaptações 
de canções que segundo ela traduzem a se 
mesma. Dessa forma, se pararmos para pen-
sar, quem sabe Gadú não surpreende seus 
fãs paraibanos com alguma palhinha de suas 
canções preferidas. 

“Tenho uma relação de verdade com 
essas músicas. Tenho essas canções como 
se fossem minhas palavras, me emociono, 
me encontro nelas. É muito lindo encontrar 
nas palavras de alguém algo de você, que te 
traduza que seja seu”, comentou Gadú.

Além disso, sua performance traz ao 

FOTO: Divulgação

Gadú afirmou que o público é protagonista no show

Com turnê intitulada “Guelã”, Maria Gadú 
faz show na capital paraibana hoje à noite

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO (EUA 2016). Gêne-
ro: Fantasia. Duração: 112 min. Classificação: 
Livre. Direção  James Bobin. Com Mia Wasi-
kowska , Johnny Depp, Helena Bonham Carter. 
Sinopse: Alice retorna após uma longa viagem 
pelo mundo, e reencontra a mãe. No casarão 
de uma grande festa, ela percebe a presença 
de um espelho mágico. A jovem atravessa o 
objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde 
descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco 
de morte após fazer uma descoberta sobre 
seu passado. Para salvar o amigo, Alice 
deve conversar com o Tempo para voltar às 
vésperas de um evento traumático e mudar 
o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, 
também descobre um trauma que separou 
as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha. 
CineEspaço1: 14h40 (DUB) e 17h, 19h20, 
21h40 (LEG). Manaíra3: 14h15, 19h30 (DUB) 
e 16h05, 22h05 (LEG). Manaíra7/3D: 13h30, 
16h (DUB) e 18h45, 21h30 (LEG). Manaíra11: 
13h e 19h. Mangabeira4/3D: 12h45, 15h30, 
18h15 e 21h (DUB). Tambiá3: 14h20, 16h30, 
18h40 e 20h50 (DUB). Tambiá5/3D: 14h10 e 
18h50 (DUB).

X-MEN APOCALIPSE (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 143 min. Classificação 12 anos. 
Direção: Bryan Singer. Com James McAvoy, 
Michael Fassbender e  Jennifer Lawrence. 
Sinopse: O ancestral dos mutantes, En Sa-
bah Nur, retorna com planos de mergulhar 
o mundo em um apocalipse para garantir a 
supremacia. Sequência de “X-Men: Dias de 
um Futuro Esquecido”. CinEspaço3/3D: 14h30, 
17h30 e 20h30 (LEG). Manaira4: 13h05, 
19h05 (DUB) e 16h05,  22h05 (LEG). Mana-
íra6/3D: 18h (DUB) e 14h45, 21h15 (LEG). 
Manaíra11: 15h45 e 21h45 (LEG). Manga-
beira3: 15h15 (DUB).  Mangabeira5/3D: 14h, 
17h e 20h. Tambiá4: 14h20, 17h20 e 20h20 
(DUB). Tambiá5/3D: 16h15 e 20h55 (DUB). 

ANGRY BIRDS (EUA 2016). Gênero: Anima-
ção. Duração: 90 min. Classificação: Livre. 
Direção:  Clay Kaytis e Fergal Reilly. Com  
Jason Sudeikis, Maya Rudolph, Josh Gad. 
Sinopse: Adaptação do jogo Angry Birds, 
uma das maiores franquias mundiais de 
entretenimento, o filme vai contar a história 
de Red, um pássaro com problemas para 

controlar seu estresse, o veloz Chuck e o 
volátil Bomba, amigos que nunca tiveram 
seus valores reconhecidos. Quando mis-
teriosos porquinhos verdes invadem a ilha 
onde moram, estes improváveis herois serão 
os responsáveis por descobrir qual o plano 
da gangue suína. Manaíra1: 14h e 16h45 
(DUB). Manaíra5/3D: 12h15 (DUB).  Manga-
beira3: 13h (DUB). Tambiá2: 14h30  (DUB).

CAPITÃO AMÉRICA - GUERRA CIVIL (EUA 2016). 
Gênero ação. Duração: 146 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Anthony Russo e Joe Russo. Com 
Chris Evans, Robert Downey Jr. e Scarlett Johans-
son. Sinopse: Sinopse: Steve Rogers é o atual 
líder dos Vingadores, super-grupo de heróis 
formado por Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, 
Visão, Falcão e Máquina de Combate. O ataque 
de Ultron fez com que os políticos buscassem 
algum meio de controlar os super-heróis, já que 
seus atos afetam toda a humanidade. Tal decisão 
coloca o Capitão América em rota de colisão com 
Tony Stark, o Homem de Ferro. Manaíra2: 18h50 
(DUB) e 15h40 e 21h55 (LEG). Tambiá2: 17h30 
e 20h30 (DUB). 

palco uma nova formação sendo 
apenas quatro componentes parti-
cipantes da apresentação. “Somos 
apenas eu tocando guitarra, Federico 
Puppi (cello), Lancaster Pinto (baixo) 
e Felipe Roseno (percussão)”, disse a 
cantora. 

Entretanto, ela ressaltou a suma 
importância dessa nova formação. 
“Temos muita intimidade entre a 
gente e também com o repertório 
do show. No nosso palco não existe 
diferença entre quem está cantando 
ou quem está tocando. Somos todos 
músicos e todos artistas”, concluiu. 

Paulista, filha de mãe e pai brasi-
leiros, Mayra Corrêa ou popularmen-
te conhecida como Maria Gadú, foi 
introduzida à prática musical ainda 
na infância. Aos 7 anos de idade, já 
gravava músicas em fitas cassetes. 
Fez poucos meses de aulas de violão, 
longe do suficiente para ler partitu-
ras, mas o necessário para criar suas 
próprias canções. 

Fez, desde os 13 anos, shows em 
bares e festas de família em sua cida-
de de São Paulo. Logo após mudou-se 
para o Rio de Janeiro no início de 
2008, quando começou a tocar em ba-
res da Barra da Tijuca e da Zona Sul. 
Sua carreira passou a ter ascensão ao 
despertar atenção de famosos ligados 
ao meio musical, como Caetano Velo-
so, Milton Nascimento, João Donato, 
dentre outros. Daí em diante a cantora 
disparou e segue agora mundo a fora 
com suas apresentações exuberantes.



Turismo
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Paraíba: todos os cantos

teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte

A 24ª Edição do Salão de Artesanato da Paraíba durante 
o Maior São João do Mundo, em Campina Grande, vai 

acontecer no período de 17 de junho a 3 de julho

Valorizando 
o artesanato

l  Locomotiva 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande e a empresa campinen-

se, AutoCar Turismo, informam que o tradicional passeio do trem do 
forró, no trecho Campina Grande ao distrito do Galante será mantido 
durante a realização do Maior São João do Mundo. A Locomotiva For-
rozeira oferece aos passageiros um passeio ferroviário com animação 
dos trios de forró pé de serra em cada um dos sete vagões, animando 
os forrozeiros até o arraial do distrito. De acordo com empresário 
Flávio Henrique de Miranda, da AutoCar Turismo a Locomotiva For-
rozeira realizará nove passeios sendo eles nos dias 11, 12, 18, 19, 23, 
24 25 deste mês e, ainda, ampliando mais passeios para o dia 26 de 
junho e 2 de julho próximo. A empresa, que fica localizada às margens 
do Açude Velho, em frente ao Museu de Arte Popular, mais conhecido 
como Museu dos Três Pandeiros, em Campina Grande, disponibilizou 
um atendimento 24 horas, através do telefone (83) 3058-5022.

l  Taperoá 

Faltam poucos dias 
para o IV Dia D da Fazen-
da Carnaúba. O evento 
conta com a ordenha 
pública de vacas Guzerá e 
Sindi, palestra sobre pal-
ma adensada, visita téc-
nica aos rebanhos ( 2.500 
caprinos e ovinos na fa-
zenda Pau Leite), artesa-
nato de couro, barro, ma-
deira e ferro, lançamento 
de queijos brasileiros de 
leite de cabra e vaca, 
carnes especiais, 18 ra-
ças de caprinos e ovinos, 
tourinhos Guzerá, Sindi e 
Pé duro do Piauí, novilhas, 
vacas paridas, sêmen de 
touros provados, área de 
descanso e de lazer para 
criançada e muito mais. 
O Dia D da Fazenda Car-
naúba será realizado nos 
dias 15, 16 e 17 de Julho 
próximo. Informações; 
(83) 98795-1857/(83) 
98878-3343.

l  Piancó 
A cidade de Piancó, no 

Sertão paraibano, realiza até 
amanhã a 10º edição Festa 
do Leite do Vale do Pian-
có, evento que estimula os 
negócios rurais da região e 
está acontecendo no Parque 
de Exposição Elzir Matos. 
A festa conta com exposi-
ções de animais, palestras e 
cursos, além de atividades 
culturais é promovida pela 
Associação, com apoio do 
Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento Agropecuário 
e da Pesca, da Emater, do 
Sebrae Paraíba, Prefeitura 
Municipal de Piancó e Câ-
mara de Dirigentes Lojista 
(CDL) da cidade.

Cerca de 400 artesãos participarão da 24º 
edição do Salão de Artesanato durante o Maior 
São João do Mundo. Com o tema “Em cada peça 
uma vida, viva o artesão empreendedor, viva o 
trabalho” o evento vai acontecer no período de 
17 de junho a 3 de julho próximo e o local esco-
lhido permanece o mesmo dos anos anteriores, 
na antiga sede da Ourovel, na Avenida Severino 
Cabral. O horário de visitação foi prolongado 
das 13h até as 21h. Mais uma vez, a realização 
do Salão do Artesanato conta com a parceria 
do Sebrae-PB.

De acordo com Lú Maia, coordenadora do 
Programa de Artesanato da Paraíba (PAP), Sa-
lão de Artesanato está no calendário estadual 
e anualmente é realizado em dois períodos 
do ano, com uma edição durante o verão em 
João Pessoa e a edição de junho em Campina 
Grande. Cerca de 2 mil pessoas estarão envol-
vidas no evento, considerando a produção de 
associações, cooperativas, grupos, individuais 
de mais de 70 cidades, que estarão expondo 
diversas tipologias nesta edição.

A expectativa é de que mais de 100 mil 
pessoas prestigiem o evento que, em sua últi-
ma versão foram somados R$ 1.618.855, o que 
equivale a uma média de R$ 70 mil por dia em 
94.821 produtos vendidos e mais 5.150 foram 
encomendados. No ano passado, a 23º edição 
do Salão de Artesanato registrou crescimento 
de 27% no volume das vendas em relação a 
2014. 

O público que visitou o salão somou 

105.800, com média de 4.600 visitas diárias. E 
a expectativa para esse ano é que esses núme-
ros sejam superados.

A coordenadora do PAP destaca a atuação 
do governador Ricardo Coutinho na valoriza-
ção do artesão. “O artesão é um comerciante 
e o governador quer que ele cresça. Por isso, 
o Salão do Artesanato mobiliza diversos seto-
res do governo na organização do evento, que 
ocorre durante a realização do Maior São João 
do Mundo. Portanto, com toda a infraestrutura 
oferecida pelo Estado somada a esse clima tão 
tradicional, que é o São João, temos certeza de 
que, assim como em edições anteriores, o 24º 
Salão do Artesanato será um sucesso”, destacou.
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l  Galante 
Olha ai pessoal, o Cumpade João está esperando vocês na porta 

da Divina Vila para o início da temporada 2016 do Arraiá de Cumpade. 
O convidado do dia é o cantor Capilé e, além da alegria contagiante do 
músico e do Cumpade João, você vai se deliciar com aquelas comidas 
regionais deliciosas e depois cair no arrasta-pé do melhor e autêntico 
arraiá do Brasil. Na Divina Vila tem de tudo, até mesmo uma benze-
deira que tira todas as mazelas do corpo e está à disposição dos 
visitantes na Casa da Rezadeira. A temporada 2016 do Arraiá de Cum-
pade vai acontecer nos dias 4, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 deste mês, 
encerrando a programação no dia 2 de julho sempre no período das 11h 
às 17h. São 10 dias de animação e muito forró pé de serra no evento 
que está inserido nas programações paralelas do “Maior São João do 
Mundo”, sendo ele promovido pelo Restaurante Rural Casa de Cumpa-
de e a Mais Brasil Turismo com apoio do Governo do Estado, através 
da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur). O passaporte inclui open 
bar (cerveja, água, refrigerantes, café, sucos, cachaça e caipirinhas), 
apresentação cultural, forró pé de serra e visitação na Divina Vila. 
Em João Pessoa você adquire seu passaporte na Mais Brasil Turismo, 
localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 3280, sala 104, Tambauzinho, 
telefone (83)3224-3050. Em Campina Grande você compra o seu pas-
saporte na AutoCar Turismo, que fica localizada na Rua Dr. Severino 
Ribeiro Cruz, 625, Centro, telefone (83)3321-3521.
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Cientistas preveem revolução do conhecimento sobre o universo

Ondas gravitacionais
Ascom/MCTIC

O Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe/
MCTIC) está construindo 
equipamentos para o Ob-
servatório de Ondas Gravi-
tacionais por Interferome-
tria Laser (Ligo, em inglês), 
responsável pela detecção 
de ondas gravitacionais, em 
setembro do ano passado. 
Além de colaborar com o 
projeto Ligo na análise de 
dados que confirmaram o 
fenômeno, previsto por Al-
bert Einstein há cem anos na 
Teoria da Relatividade Ge-
ral, o instituto vai fornecer 
atenuadores de ruídos para 
a etapa do Ligo programada 
para entrar em operação em 
2023.

“Juntamente com o pro-
jeto de análise de dados, o 
grupo de pesquisadores do 
Inpe trabalha com o desen-
volvimento de atenuadores 
físicos, porque o maior li-
mitador da sensibilidade do 
Ligo em baixas frequências 
é o ruído sísmico”, afirmou 
o pesquisador César Costa, 
que, ao lado de outro pesqui-
sador, Odylio Aguiar, partici-
pou do projeto que detectou 
as ondas gravitacionais.

Na última terça-feira 
(31), eles ministraram uma 
palestra para acadêmicos, 
estudantes, pesquisadores e 
gestores no Centro de Ges-
tão e Estudos Estratégicos 
(CGEE/MCTIC) sobre a par-
ticipação dos cientistas bra-
sileiros no Ligo e o planeja-
mento científico e tecnológico 
de longo prazo que projetos 
como este exigem do país.

“Os atenuadores que 
estamos desenvolvendo são 
basicamente pêndulos ali-
nhados um dentro do outro 
que enfraquecem as osci-
lações que vêm de fora. O 
ideal é que não passe nada. 
Oscilações que aqui no am-
biente teriam um metro, lá 
nos espelhos do Ligo, seriam 
muito menores que 1 mícron 
(micrômetro = 1 milionési-
mo de metro, ou seja, uma 
medida microscópica)”, ex-
plicou Costa.

Segundo ele, a tecnolo-
gia é 100% nacional e está 
sendo desenvolvida no La-
boratório de Integração e 
Testes do Inpe, em São José 
dos Campos (SP),com recur-
sos da ordem de R$ 500 mil 
provenientes da Financiado-
ra de Estudos e Projetos (Fi-
nep/MCTIC).

Em 1915, o físico Albert 
Einstein propôs a Teoria da 
Relatividade Geral que se tor-
nou o mais bem sucedido mo-
delo que a ciência dispõe para 
descrever a gravitação. Várias 
previsões dessa teoria foram 
confirmadas ao longo do tem-
po, a mais recente delas – as 
ondas gravitacionais – preci-
sou esperar um século para 
que os desafios tecnológicos 
necessários para a sua verifi-
cação fossem superados.

“Todo o conhecimento 
que a gente tem da astrono-
mia vem de praticamente 
400 anos para cá, desde o 
telescópio de Galileu até os 
dias de hoje. Isso, graças ao 
desenvolvimento dos teles-
cópios na janela eletromag-
nética. Agora vai haver uma 
revolução do conhecimento 
que a gente tem do univer-
so pela abertura dessa nova 
janela. Porque antes a gente 
via o universo, agora a gente 
pode escutar. A gente ouviu 

os buracos negros orbitando 
um em torno do outro e se 
fundindo”, afirmou o pesqui-
sador Odylio Aguiar. Segun-
do ele, esses buracos negros 
estariam localizados a cerca 
de 1,3 bilhão de anos.

De acordo com o Ligo, 
a forma do sinal gerado por 
essas ondas se encaixa per-
feitamente na previsão da 
teoria de Einstein para o que 
seria produzido pela fusão 
de dois buracos negros com 
massa da ordem de 30 vezes 
o Sol cada um. Os buracos 
negros são pontos do uni-
verso onde a gravidade é tão 
forte que nem a luz escapa. 
Isso os torna invisíveis a te-
lescópios que captam ondas 
eletromagnéticas. As ondas 
gravitacionais mostram que, 
invisíveis ou não, os buracos 
negros estão no universo. 
Ouça o som gerado pela fu-
são dos buracos negros que 
provocaram as ondas gravi-
tacionais no espaço.

“O Ligo deverá observar 
todo o universo conhecido. 
Uma das coisas que faz com 
que a gente avance no conhe-
cimento da física é a falta de 
fatos. As teorias ficam em-
pacadas, de certa forma, por 
falta de fatos. Por exemplo, 
agora com as ondas gravita-
cionais, a gente vai poder de-
tectar a fusão das estrelas de 
nêutrons. Antes não existiam 
experimentos que relacio-
nassem as duas. O esmaga-
mento das estrelas de nêu-
trons em sua fusão vai nos 
dar informações sobre mecâ-
nica quântica em campo gra-
vitacional intenso. A gente 
vai aprender como funciona 
o relacionamento entre a for-
ça da gravidade e a mecânica 
quântica, e isso, talvez, nos 
dê dicas de uma teoria da 
mecânica quântica que nos 
explique essas e outras ques-
tões, como a energia escura, 
que a gente não sabe o que é”, 
explicou Aguiar.

Teoria da Relatividade Geral
Participam do Ligo mais de mil 

cientistas de 100 instituições de 16 
países, incluindo seis pesquisadores 
do Inpe. Os detectores do Ligo estão 
localizados em Livingston, Louisiana, 
e Hanford, Washington, nos Estados 
Unidos. Separados por cerca de três 
mil quilômetros, cada observató-
rio é composto por duas estruturas 
perpendiculares entre si, com qua-
tro quilômetros de extensão cada, 
nas quais os feixes de laser “viajam” 
através de um túnel de alto vácuo. O 
padrão de interferência desses dois 
feixes muda quando uma onda gra-
vitacional passa por esses túneis.

“O laser funciona dentro da 
faixa do infravermelho próximo de 
1,64 mil nanômetros. Emitido com 
potência inicial de 10 watts, ele pas-
sa por um processo de reciclagem 
dentro das cavidades ressonantes - 
onde é detectada a onda gravitacio-
nal - e com isso chega a atingir 100 
quilowatts. 

Ou seja, acumula luz dentro da 

cavidade e vai ampliando a potên-
cia. Basicamente, o que segura os 
espelhos na posição em que eles se 
encontram é a pressão da radiação 
dos fótons (de luz) batendo no espe-
lho. Essa é uma potência muito alta. 
O sol das 12h em um metro quadra-
do dá mais ou menos 500 watts. Se 
você pegar uma área de 1 metro 
quadrado seria 200 vezes mais po-
tente que o sol de meio-dia”, expli-
cou César Costa.

Além da descoberta sem prece-
dentes, o Ligo trouxe benefícios pa-
ralelos para a ciência contemporânea 
e para o futuro da recém-inaugurada 
astronomia de ondas gravitacionais. 
Segundo Odylio, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação industrial 
gerada pelo projeto resultaram em 
avanços para diversos setores. “Por 
conta do Ligo, surgiram avanços no 
setor da ótica de lasers, no isolamen-
to vibracional, nas medições de gran-
de precisão, em soldagem, dentre 
outras áreas.”

Ligo conta com mais de mil cientistas

O Brasil conseguiu economi-
zar 11,68 bilhões de quilowatt-
s-hora (kWh), no ano passado, 
com o Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica 
(Procel), implantado em 1985, 
disse ontem a superintendente 
de Eficiência Energética da Ele-
trobras, Renata Falcão, responsá-
vel pela execução do programa. 
A economia equivale a 2,5% do 
total de energia gasto no país 
em um ano, ou à energia forne-

cida no mesmo período por uma 
usina hidrelétrica com capacida-
de de geração de 2.801 mega-
watts (MW), resultando em uma 
postergação de investimentos 
em torno de R$ 1,6 bilhão,

Segundo Renata, o resul-
tado é fruto de investimentos 
efetuados ao longo de muitos 
anos. Ela informou que a partir 
de 2012, no entanto, a Eletro-
bras não pôde mais investir, de-
vido à Lei 12.783, que priorizou 

os recursos da Reserva Global de 
Reversão (RGR) para a renova-
ção das concessões. Entre 60% e 
70% dos investimentos do Procel 
vinham da reserva e entre 30% a 
40% eram recursos próprios da 
Eletrobras.

A Lei 13.280, publicada no 
Diário Oficial da União no últi-
mo dia 4 de maio, veio garantir 
recursos sustentáveis para o Pro-
cel, que corria, inclusive, risco de 
acabar, se não houvesse investi-

mentos para a continuidade de 
suas ações. A lei destina 20% dos 
recursos para eficiencia energeti-
ca ao Procel, o que pode repre-
sentar um montante de R$ 100 
milhões por ano para o progra-
ma utilizar em projetos. Renata 
Falcão destaca que a última pes-
quisa de posse de equipamentos, 
considerada fundamental para 
o programa acompanhar os há-
bitos de uso dos consumidores, 
trabalhar em educação e verifi-

car o que mudou em termos de 
consumo, foi feita em 2005.

Até outubro deste ano, o pla-
no anual de recursos para o Pro-
grama Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica (Procel) de-
verá estar homologado e garan-
tirá investimentos para as ações 
desenvolvidas pelo programa, 
criado pelo governo federal em 
1985 e executado pela Eletrobras, 
estimou a superintendente de Efi-
ciência Energética da Eletrobras.

Brasil economiza 11,68 bilhões de kWh em 2015
ENERGIA
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Protocolo...: 2016 - 030732
Responsavel.: MARIA JOSENILDA DA VILAR FER-
REIRA E
CPF/CNPJ....: 003258004/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            837,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 031068
Responsavel.: NORANGE COM DE HORTIFRUTI-
GRANJEIROS
CPF/CNPJ....: 002394442/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030426
Responsavel.: RIVAN GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011729249/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            534,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 031092
Responsavel.: SONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 559445154-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            251,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030299
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492,de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  03/06/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 996754564-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030291
Responsavel.: CONVENIENCIA MN
CPF/CNPJ....: 021933051/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,99
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 031166
Responsavel.: FERNANDES QUEIROS EMPRE 
IMOBIL LTDA
CPF/CNPJ....: 014309402/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.620,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030109
Responsavel.: JEAN KLEBER FINIZOLA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 014341974-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030293
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.345,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB

HOTEL CAIÇARA S/A – CNPJ 08.603.680/0001-40 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam con-
vidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235, Tambaú, nesta capital, as 10:00 
horas do dia 20 de Junho de 2016, a fim de deliberar sobre o seguinte: a) Aprovação do Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2015; b) 
Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionista, na sede social, os documentos a que se referem o Art. 133 da Lei 6.404/76. João Pessoa 
- PB, 31 de Março de 2016. A Diretoria.

Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 032441
Responsavel.: JOSE ROBERTO NAZARIO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 062275634-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.666,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 032344
Responsavel.: JOSE SALVINO GOMES NETO
CPF/CNPJ....: 007961343/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 032355
Responsavel.: L A PNEUS PECAS E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ....: 010747143/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 031555
Responsavel.: LEONARDO SIQUEIRA CASADO
CPF/CNPJ....: 008714404-23
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$          6.651,10
Apresentante: JCR ASSESSORIA & DOCUMENTOS
Protocolo...: 2016 - 031930
Responsavel.: L K COMERCIO E SERVICO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 018083645/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            846,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 032055
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ....: 019875204/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            329,62
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030209
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ....: 019875204/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            810,61
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030211
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ....: 019875204/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            820,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030210
Responsavel.: MARIA CLARA CLAUDINO BENJAMIM 
09732
CPF/CNPJ....: 021659462/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            278,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 032035
Responsavel.: MARIANA REIS VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ....: 015524876/0001-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          4.294,12
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030704
Responsavel.: MARIANA REIS VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ....: 015524876/0001-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          7.878,96
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030705
Responsavel.: MARIANA REIS VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ....: 015524876/0001-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$         12.882,36
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030706
Responsavel.: MARIANA REIS VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ....: 015524876/0001-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$         34.235,13
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030708
Responsavel.: MARIANA REIS VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ....: 015524876/0001-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$         40.402,29
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030709
Responsavel.: CAMBUCI S/A
CPF/CNPJ....: 061088894/0024-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         23.872,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 028120
Responsavel.: JOSEFA MARTINS BEZERRA
CPF/CNPJ....: 131433364-04
Titulo......: CHEQUE           R$            400,00
Apresentante: ZULEIKA MARIA VIEIRA DE ANDRADE
Protocolo...: 2016 - 028065
Responsavel.: JOSUE DOS SANTOS EPP
CPF/CNPJ....: 007055686/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 028161
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,  04/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.233,33
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 030508
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.233,33
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 030509
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.233,34
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 030510
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            344,10
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 030511
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.869,55
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 030512
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             91,37
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 030513
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          9.598,79
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 030514
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          9.598,80
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 030515
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.966,28
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 030516
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.966,28
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2016 - 030517
Responsavel.: AMORIM CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          2.966,29
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Protocolo...: 2016 - 030518
Responsavel.: ANA COSTA GOLDFARB
CPF/CNPJ....: 106553648-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            635,51
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030312
Responsavel.: CONSTRUTORA E INCORPORA-
DORA EG
CPF/CNPJ....: 022524692/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.312,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 032445
Responsavel.: DISKILUZ ENGENHARIA E CONS-
TRUCOES L
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.837,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 032123
Responsavel.: ENGETECNICA CONSTRUTORA IN-
CORPORADO
CPF/CNPJ....: 013505775/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.728,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030639
Responsavel.: GADI EMPRESA DE VIGILANCIA
CPF/CNPJ....: 005025350/0001-26
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            280,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 031605
Responsavel.: GERARDO ALCISO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 010229084-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.102,76
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 030314
Responsavel.: JOSE LUCENA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 007694009/0002-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.383,11

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

PEDROSA SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA ME, com sede na Rua Olívio Pinto, nº 178, Jardim 
Oceania, João Pessoa, Paraíba, CEP 58.037-633, CNPJ/MF 22.202.197/0001-84, torna publico 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação, para 
construção reforma de um empreendimento comercial situado na Rua Olívio Pinto, nº 178, no bairro 
de Jardim Oceania, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, CEP 58.037-633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

Face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista 
a documentação que instrui o Processo de INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2016, HOMOLOGO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Con-
sultoria Contábil, a esta Edilidade, pela empresa MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES – ME, 
cadastrada no CNPJ nº 15.312.658/0001-06, com escritório na Cidade de Patos – PB, localizada 
na Rua: Sergio Lima, 1281, Jardim Guanabara, Patos – PB, o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos reais) mensais, perfazendo um valor anual de R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais), 
a partir da assinatura do contrato.

                              Olho D`água - PB, em  09 de Maio de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a documen-

tação que instrui o Processo de nº 00002/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, pela Contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada 
no CNPJ sob o nº 13.918.556/0001-03, com a BANDA FORRÓ DO PRECATEADO, pelo valor global 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

   Olho D`água  - PB,  12 de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a documen-

tação que instrui o Processo de nº 00003/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, pela Contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada 
no CNPJ sob o nº 13.918.556/0001-03, com a BANDA FORRÓ DO DONO, pelo valor global de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

   Olho D`água  - PB,  12 de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a documen-

tação que instrui o Processo de nº 00004/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, pela Contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada 
no CNPJ sob o nº 13.918.556/0001-03, com a BANDA LUAN ESTILIZADO, pelo valor global de R$ 
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

   Olho D`água  - PB,  12 de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a documen-

tação que instrui o Processo de nº 00004/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, pela Contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada 
no CNPJ sob o nº 13.918.556/0001-03, com a BANDA LUAN ESTILIZADO, pelo valor global de R$ 
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

   Olho D`água  - PB,  12 de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a documen-

tação que instrui o Processo de nº 00005/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, pela Contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada 
no CNPJ sob o nº 13.918.556/0001-03, com a VICENTE NERY E BANDA, pelo valor global de R$ 
90.000,00 (noventa mil reais).

   Olho D`água  - PB,  12 de Maio de 2016
 Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a documen-

tação que instrui o Processo de nº 00006/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO, pela Contratação com a empresa JONAS QUEIROZ DA SILVA ME, cadastrada 
no CNPJ sob o nº 12.725.128/0001-00, com a BANDA FORRÓ DOS 3, pelo valor global de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais).

   Olho D`água  - PB,  13 de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/2016 - 

CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa VILLAR E VARANDAS ADVOCA-
CIA, com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),  para os serviços junto a 
Administração.

    Olho D´agua-PB, 18 de Maio 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em locação de serviços de sistema de sonorização, Iluminação, Palcos, Geradores 
de energia 180 kva, Banheiros Químicos, para as tradicionais festas juninas denominadas São 
João e São Pedro/2016 no Município de Água Branca/PB; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES – ME – IPS PRODUCOES E 
SERVICOS - R$ 50.630,00.

Água Branca - PB, 31 de Maio de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2016, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos Injetáveis e Material Hospitalar de uso interno no Hospital e nas Unidades Básica 
de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 44.108,20; PHAMAPLUS LTDA - R$ 59.738,30; SUFRAMED 
COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - EPP - R$ 52.679,50.

Água Branca - PB, 31 de Maio de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - 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 con-
seqüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00007/2016, para confecção 
de armação e lentes de grau, destinados a pessoas carentes, conforme especificação do edital e 
ADJUDICO o seu objeto a empresa AILTON GALDINO FERREIRA – ME, CNPJ Nº 03.001.429/0001-
91, com o valor global de R$ 131.631,00  (cento e trinta e um mil seiscentos e trinta e um reais).

Olho D`água - PB,  03  de Junho de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na manutenção e hospedagem do Software 

de Gestão Educacional..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2016.
DOTAÇÃO: 02.090 -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 -MANUT. DAS 

ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 
-MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS - PESSOA JURÍDICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
12.361.1023.2026 - MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OU-
TRAS) 12.361.1023.2029 - MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. INSINO 
FUNDAMENTAL - QSE

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00049/2016 - 03.06.16 - REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLÇOGIA 

LIMITADA - R$ 62.364,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  033/2016

OBJETIVO: Contratação de Empresa produtora de Eventos para atender as necessidades de 
estrutura física (som, iluminação, geradores e outros) em comemoração ao tradicional São João 
do município de BOA VENTURA, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I do Edital.

ABERTURA: 15 de junho de 2016 as 08:30:00 horas, na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB, 03 de junho de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
INEXIGIBILIDADE Nº  00001/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTOS LEGAIS: Art. 25 - Inciso II Parágrafo 1º enumerado no Art 13 incisos  I e III 

da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e ainda de acordo com o art.8º do Código de 
Ética do Contabilista.

OBJETO: Contratação dos serviços requisitados pela empresa  MARIA APARECIDA ALVES 
GUIMARÃES -  ME,  cadastrada no CNPJ nº 15.312.658/0001-06, , com escritório na Cidade de 
Patos – PB, localizada na Rua: Sergio Lima, 1281,  Patos – PB, com o valor de R$ 6.500,00 (seis 
mil e quinhentos reais) mensal.

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado, datado de 28 de abril de 2016.

Olho D`água - PB, em  09 de Maio de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho 
D`água, no processo nº 00003/2016, concordando com a inexigibilidade de licitação e determinando 
a contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob o 
nº 13.918.556/0001-03, com a BANDA FORRÓ DO DONO, no dia 22 de Junho,  pelo valor global 
de R$  15.000,00 (quinze mil reais).  E de acordo com o parecer jurídico, fundamentando o presente 
processo no artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

   Olho D`água,  11 de Maio de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 4 de junho de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

Em cumprimento a decisão da 4ª Vara Regional de Mangabeira NF053/14 (Intimação: ART. 236 
do CPC), página 00030 no processo número 0065794-62.2012.815.2003 - Procedimento de 
conh Autor: JOSE PEREIRA MARQUES FILHO, Advogado: Wilson Furtado Roberto. REU: Leve 
Receptivo Ldta, Adv: Marcelo Cordeiro Barros Junior. Venho publicar a foto abaixo do fotografo 
José Pereira Marques Filho: 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Nos termos do relatório final e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 

Presencial nº 00038/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada em locação de 
serviços de sistema de sonorização, Iluminação, Palcos, Geradores de energia 180 kva, Banheiros 
Químicos, para as tradicionais festas juninas denominadas São João e São Pedro/2016 no Município 
de Água Branca/PB; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: I PEREIRA 
DA SILVA PRODUCOES – ME – IPS PRODUCOES E SERVICOS - R$ 50.630,00.

Água Branca - PB, 31 de Maio de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Nos termos do relatório final e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 

Presencial nº 00039/2016, que objetiva: Aquisição de Medicamentos Injetáveis e Material Hospi-
talar de uso interno no Hospital e nas Unidades Básica de Saúde deste Município; ADJUDICO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 
44.108,20; PHAMAPLUS LTDA - R$ 59.738,30; SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR - EPP - R$ 52.679,50.

Água Branca - PB, 31 de Maio de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016 – SEGUNDA CHAMADA

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa 
especializada para realização dos serviços de reparo, incluindo substituição de peças no ônibus 
escolar do município de  Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 02 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
de elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Topografia e prestação de serviços necessários, 
conforme consta o termo de referência, para o município de Água Branca/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 02 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de inexigibilidade  
nº  00001/2016. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
CONTRATADA:  MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES – ME.
OBJETO: Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil conforme 

especificações na cláusula primeira. 
VALOR MENSAL R$: 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais. 
VALOR GLOBAL de R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil) anual.
VIGÊNCIA: 31.12.2016.

Olho D`água  - PB, em  11 de Maio de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -   Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº 00002/2016, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e  alterações.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água – PB.
CONTRATADA: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação da Banda Forró do Precateado, para animar a festa do São João no dia 

21 de junho do presente ano.
VALOR GLOBAL R$: 10.000,00 (dez mil reais)
PRAZO: 31.12.2016

Olho D`água  -  PB, 13  de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº 00003/2016, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e  alterações.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água – PB.
CONTRATADA: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação da Banda Forró do Dono, para animar a festa do São João no dia 22 

de junho do presente ano.
VALOR GLOBAL R$: 15.000,00 (quinze mil reais)
PRAZO: 31.12.2016

Olho D`água  -  PB, 13  de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº 00004/2016, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e  alterações.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água – PB.
CONTRATADA: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação da Banda Luan Estilizado, para animar a festa do São João no dia 22 

de junho do presente ano.
VALOR GLOBAL R$: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
PRAZO: 31.12.2016

Olho D`água  -  PB, 13  de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº 00005/2016, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e  alterações.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água – PB.
CONTRATADA: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação da Vicente Nery e Banda, para animar a festa do São João no dia 23 

de junho do presente ano.
VALOR GLOBAL R$: 90.000,00 (noventa mil reais)
PRAZO: 31.12.2016

Olho D`água  -  PB, 13  de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº 00006/2016, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e  alterações.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água – PB.
CONTRATADA: JONAS QUEIROZ DA SILVA ME.
OBJETO: Contratação da Banda Forró dos 3, para animar a festa do São João no dia 21 de 

junho do presente ano.
VALOR GLOBAL R$: 15.000,00 (quinze mil reais)
PRAZO: 31.12.2016

Olho D`água  -  PB, 16  de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, 
INCLUINDO-SE PETIÇÕES DE DEFESA, EMBARGOS E OUTROS RECURSOS ALÉM DA 
PRESENÇA EM AUDIÊNCIA, PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM ATOS E NORMATIVOS 
REFERENTES AO CONTRATANTE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA -  CNPJ Nº 08.944.076/0001-87
LICITANTE VENCEDOR – VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA - CNPJ: 12.428.243/0001-04
     VALOR MENSAL de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
     VALOR GLOBAL de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
VIGÊNCIA:  31.12.2016.

DATA DA CELEBRAÇÃO –  19 de Maio de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada na manutenção e hospedagem do Software de Gestão Educacional.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE 
TECNOLÇOGIA LIMITADA - R$ 62.364,00.

Cajazeiras - PB, 03 de Junho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho 
D`água, no processo nº 00006/2016, concordando com a inexigibilidade de licitação e determi-
nando a contratação com a empresa JONAS QUEIROZ DA SILVA ME, cadastrada no CNPJ sob o 
nº 12.725.128/0001-00, com a BANDA FORRÓ DOS 3, no dia 21 de Junho,  pelo valor global de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  E de acordo com o parecer jurídico, fundamentando o presente 
processo no artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

   Olho D`água,  13 de Maio de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho 
D`água, no processo nº 00002/2016, concordando com a inexigibilidade de licitação e determinando 
a contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob 
o nº 13.918.556/0001-03, com a BANDA FORRÓ DO PRECATEADO, no dia 21 de Junho,  pelo 
valor global de R$  10.000,00 (dez mil reais).  E de acordo com o parecer jurídico, fundamentando 
o presente processo no artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

   Olho D`água,  11 de Maio de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho 
D`água, no processo nº 00004/2016, concordando com a inexigibilidade de licitação e determinando 
a contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob o 
nº 13.918.556/0001-03, com a BANDA LUAN ESTILIZADO, no dia 22 de Junho,  pelo valor global 
de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).  E de acordo com o parecer jurídico, fundamentando 
o presente processo no artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

   Olho D`água,  11 de Maio de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho 
D`água, no processo nº 00005/2016, concordando com a inexigibilidade de licitação e determinando 
a contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob o 
nº 13.918.556/0001-03, com a VICENTE NERY E BANDA, no dia 23 de Junho,  pelo valor global de 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais).  E de acordo com o parecer jurídico, fundamentando o presente 
processo no artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

   Olho D`água,  11 de Maio de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho 
D´agua, no Processo de Inexigibilidade nº 00007/2016, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializados na área de ASSESSORIA JURIDICA, para os serviços junto ao Fundo Municipal de 
Saúde, VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA – CNPJ nº 12.428.243/0001-04, no valor proposto de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensal, que será pago de acordo com a execução dos 
serviços de assessoria e consultoria jurídica perante ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 
incluindo-se petições de defesa, embargos e outros recursos além da presença em audiência, 
Prestação de consultoria em atos e normativos referentes ao contratante, junto a Prefeitura Mu-
nicipal de Olho D´agua. 

Olho D´agua, 18 de Maio de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito Municipal

PEDROSA SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA ME, com sede na Rua Olívio Pinto, nº 178, Jardim 
Oceania, João Pessoa, Paraíba, CEP 58.037-633, CNPJ/MF 22.202.197/0001-84, torna publico 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação, para 
construção reforma de um empreendimento comercial situado na Rua Olívio Pinto, nº 178, no bairro 
de Jardim Oceania, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, CEP 58.037-633.



A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – CNPJ Nº 00.779.059/0001-20, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
1184/2016 em João Pessoa, 23 de maio de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de USINA 
MÓVEL DE ASFÁLTO no município de JERICÓ-PB, noSÍTIO AROEIRAS, ZONA RURAL – MUNI-
CÍPIO DE JERICÓ/PB. Processo: 2016-001910/TEC/AA-3729.

A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – CNPJ Nº 00.779.059/0001-20, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1186/2016 
em João Pessoa, 23 de maio de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de BRITADOR EM USINA 
DE ASFÁLTO no município de JERICÓ-PB, no SÍTIO AROEIRAS, ZONA RURAL – MUNICÍPIO DE 
JERICÓ/PB. Processo: 2016-002076/TEC/AA-3733.

A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – CNPJ Nº 00.779.059/0001-20, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
1195/2016 em João Pessoa, 24 de maio de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de CANTEIRO 
DE OBRAS no município de JERICÓ-PB, no SÍTIO AROEIRAS, ZONA RURAL – MUNICÍPIO DE 
JERICÓ/PB. Processo: 2016-001912/TEC/AA-3730.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 019/2016

PREGÃO N.º 008/2016
 OBJETO: AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSÃO, DESTINA-

DOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
CONTRATADO: WANDERLY SOARES DE SOUZA
CNPJ: 11.589.693/0001-16
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 72.656,60 (setenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e sessenta 

centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.010 – Gabinete do Prefeito - 04.121.2002.2003 

– Manutenção das Atividades Administrativas Gabinete - 02.020 – Secretaria de Administração 
- 04.122.2003.2005 – Manutenção das Atividades da Secretaria Administração - 02.030 – Se-
cretaria de Finanças - 04.123.2004.2007 – Manutenção dos Serviços da Secretaria Finanças 
- 02.040 – Secretaria de Educação e Cultural - 12.361.2005.2008 – Manter o Ensino Fundamental 
– MDE - 12.361.2005.2011 – Manutenção do FUNDEB 40 % - 02.050 – Secretaria de Saúde - 
10.301.2006.2019 – Manutenção das Ações e Serviços de Saúde - 02.060 – Secretaria de Trabalho 
e Assistência Social - 08.242.2007.2031 – Manutenção Programa Erradicação Trabalho Infantil – 
PETI - 08.244.2007.2027 – Fundo Municipal de Assistência Social - 02.070 – Secretaria de Obras e 
Serviços - 04.122.2008.2032 – Administração de Serviços de Utilidade Publica - 02.090 – Secretaria 
de Turismo e Meio Ambiente - 23.122.2011.2035 – Manutenção das Atividades do Turismo e Meio 
Ambiente - 02.120 – Fundo Municipal de Saúde - 10.301.2006.2301 – Manter o Fundo Municipal de 
Saúde – 3.3.90.30.0000 – Material de Consumo – 33939.000 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Pitimbu, 20 de Maio de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO Contratação de empresa para fornecimento de licença de software para gestão dos 

dados para planejamento de deslocamentos utilizando modais de transporte público e web portal 
para disponibilizar a população dados de transporte público, bem como os serviços pertinentes 
a aquisição da solução. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 15.451.1029.2153 Ações de 
melhoria no sistema de transito. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT 
Nº 00046/2016 –01.06.16 - MOBILIBUS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS 
LTDA – EPP – R$ 7.600,00

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de inexigibilidade  

nº  00001/2016. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
CONTRATADA:  MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES – ME.
OBJETO: Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil conforme 

especificações na cláusula primeira. 
VALOR MENSAL R$: 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais. 
VALOR GLOBAL de R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil) anual.
VIGÊNCIA: 31.12.2016.

Olho D`água  - PB, em  11 de Maio de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  -   Prefeito Constitucional

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 

nº 00002/2016, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e  alterações.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água – PB.
CONTRATADA: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação da Banda Forró do Precateado, para animar a festa do São João no dia 

21 de junho do presente ano.
VALOR GLOBAL R$: 10.000,00 (dez mil reais)
PRAZO: 31.12.2016

Olho D`água  -  PB, 13  de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 

nº 00003/2016, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e  alterações.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água – PB.
CONTRATADA: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação da Banda Forró do Dono, para animar a festa do São João no dia 22 de 

junho do presente ano.
VALOR GLOBAL R$: 15.000,00 (quinze mil reais)
PRAZO: 31.12.2016

Olho D`água  -  PB, 13  de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº 00004/2016, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e  alterações.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água – PB.
CONTRATADA: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação da Banda Luan Estilizado, para animar a festa do São João no dia 22 

de junho do presente ano.
VALOR GLOBAL R$: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
PRAZO: 31.12.2016

Olho D`água  -  PB, 13  de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 

nº 00005/2016, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e  alterações.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água – PB.
CONTRATADA: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação da Vicente Nery e Banda, para animar a festa do São João no dia 23 

de junho do presente ano.
VALOR GLOBAL R$: 90.000,00 (noventa mil reais)
PRAZO: 31.12.2016

Olho D`água  -  PB, 13  de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
GABINETE DA PREFEITURA

Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 008/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 
de Apoio, através do relatório apresentado em 18 de maio de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 008/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 12 de Maio de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para a empresa: WANDERLY SOARES DE SOUZA, CNPJ: 11.589.693/0001-16,  referente ao Lote I, 
itens 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, cujo valor foi de R$ 57.106,60 (Cinquenta e sete mil, cento e seis reais e 
sessenta centavos), os itens 5, 6 ,7, 8, 19, 20 e 21 não foram cotados e Lote II, os itens 1, 2, 3, 4, 5 
e 6, cujo valor foi de R$ 15.550,00 (Quinze mil, quinhentos e cinqüenta reais), perfazendo um valor 
total de R$ 72.656,60 (Setenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e sessenta centavos).

 Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 19 de maio de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO 
Manaíra - PB, 02 de Junho de 2016.

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

R E S O L V E: 
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00027/2016, que obje-

tiva: Contratação de Veículos para transportes de pessoas doentes para a realização de tratamento 
médico fora e no município, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 

- DANIEL ANTAS DINIZ MOURA.
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA VILMA COSMO SIMÃO, 149 - ALTO DA BOA VISTA 

- MANAIRA - PB
CPF: 047687494-70.
Valor: R$ 110.000,00.
- JACKSON SANTOS PEREIRA.
Endereço: RUA JOÃO ANTAS CORDEIRO, S/N - ALTO DA BOA VISTA - MANAÍRA - PB
CPF: 038876674-33.
Valor: R$ 104.940,00.
- JOSÉ ALVES DOS SANTOS.
Endereço: RUA FELIX DA SILVA CABRAL, 34 - CENTRO - MANAÍRA - PB
CPF: 008686448-38.
Valor: R$ 80.828,00.
- JOSÉ RODRIGUES PEREIRA.
Endereço: PRAÇA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO, 78 - CENTRO - MANAÍRA - PB
CPF:396338454-91.
Valor: R$ 41.140,00.
- ROMILSON DONELHES DE SOUSA NOGUEIRA.
Endereço: RUA NECO MANDÚ, 30 - CENTRO - MANAÍRA - PB
CPF: 050386494-32.
Valor: R$ 132.495,00.
Publique-se e cumpra-se.  

 JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO 
Manaíra - PB, 02 de Junho de 2016.

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

R E S O L V E: 
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00028/2016, que objeti-

va: Contratação de veículo para a Secretaria de Educação deste município, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es):

 - IVAN MEDEIROS NOGUEIRA.
ENDEREÇO: Rua Antônio Antas Diniz, 08 - Centro - Manaíra - PB
CPF: 024905784-05.
Valor: R$ 5.600,00.
Publique-se e cumpra-se. 

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 4 de junho de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2015

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 00051/2015-CPL
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA 

CONTRTADO: Luso Construclima Construções EIRELI-ME - Cnpj: 18.938.799/0001-27
OBJETO DO ADITIVO CONTRATUAL: Constitui objeto do presente termo Aditivo prorrogar 

por mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo previsto na cláusula sétima do Contrato nº 0051/2015, 
que tem como objeto a Reprogramação da Execução da Obra de Reforma do Campo de Futebol, 
anexo da E.M.E.F “João Alves de Carvalho”, neste Município de Caiçara-PB. Contrato de Repasse 
nº 282.875-24/2008 - Programa Segundo Tempo/Ministério dos Esportes/Prefeitura Municipal de 
Caiçara-PB, iniciando em 01 de junho de 2016 até o dia 27 de novembro de 2016.

Caiçara-PB, 01 de junho de 2016.
Cícero Francisco da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
 EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIALnº: 0035/2014

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 00071/2014-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Caiçara
Contratada: Elmar Processamentos de Dados Ltda-Epp
Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo, prorrogar por mais 218 (duzentos e dezoito) 

dias o prazo previsto na cláusula sétima do Contrato nº 00071/2014-CPL, contado a partir do dia 
26/05/2016 até o dia 30/12/2016.

   Caiçara-PB: 26 de maio de 2016.
Cícero Francisco da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.04.015
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 008/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 18 de Maio de 2016, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para a empresa: WANDERLY SOARES DE SOUZA, CNPJ: 11.589.693/0001-16,  referente 
ao Lote I, itens 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, cujo valor foi de R$ 57.106,60 (Cinquenta e sete mil, cento 
e seis reais e sessenta centavos), os itens 5, 6 ,7, 8, 19, 20 e 21 não foram cotados e Lote II, os 
itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cujo valor foi de R$ 15.550,00 (Quinze mil, quinhentos e cinqüenta reais), 
perfazendo um valor total de R$ 72.656,60 (Setenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais 
e sessenta centavos). 

Pitimbu/PB, 19 de maio de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANAÍRA

  TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016 
OBJETO: Contratação de Veículos para transportes de pessoas doentes para a realização de 

tratamento médico fora e no município.  
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

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

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: 

Contratação de Veículos para transportes de pessoas doentes para a realização de tratamento 
médico fora e no município, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- DANIEL ANTAS DINIZ MOURA.
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA VILMA COSMO SIMÃO, 149 - ALTO DA BOA VISTA 

- MANAIRA - PB
CPF: 047687494-70.
Valor: R$ 110.000,00.
- JACKSON SANTOS PEREIRA.
Endereço: RUA JOÃO ANTAS CORDEIRO, S/N - ALTO DA BOA VISTA - MANAÍRA - PB
CPF: 038876674-33.
Valor: R$ 104.940,00.
- JOSÉ ALVES DOS SANTOS.
Endereço: RUA FELIX DA SILVA CABRAL, 34 - CENTRO - MANAÍRA - PB
CPF: 008686448-38.
Valor: R$ 80.828,00.
- JOSÉ RODRIGUES PEREIRA.
Endereço: PRAÇA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO, 78 - CENTRO - MANAÍRA - PB
CPF:396338454-91.
Valor: R$ 41.140,00.
- ROMILSON DONELHES DE SOUSA NOGUEIRA.
Endereço: RUA NECO MANDÚ, 30 - CENTRO - MANAÍRA - PB
CPF: 050386494-32.
Valor: R$ 132.495,00. 

Manaíra - PB, 02 de Junho de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANAÍRA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016 
OBJETO: Contratação de veículo para a Secretaria de Educação deste município.  
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

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

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: 

Contratação de veículo para a Secretaria de Educação deste município.; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: 

- IVAN MEDEIROS NOGUEIRA.
ENDEREÇO: Rua Antônio Antas Diniz, 08 - Centro - Manaíra - PB
CPF: 024905784-05.
Valor: R$ 5.600,00. 

Manaíra - PB, 02 de Junho de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016 
OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de desinsetização, desratização, 

descupinação, desalojamento de aves, desmocegação, desformigação, limpeza e incinerização de 
ninhos e limpeza e desinfecção de Caixa D’ água de todos os prédios pertencentes a Prefeitura 
Municipal de Manaíra/PB.  

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/16, de 04/01/2016, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00029/2016, que objetiva: 

Contratação de empresa para realização de serviços de desinsetização, desratização, descupinação, 
desalojamento de aves, desmocegação, desformigação, limpeza e incinerização de ninhos e limpeza 
e desinfecção de Caixa D’ água de todos os prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Manaíra/
PB.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVICOS - ME.
ENDEREÇO: RUA JOSÉ TAVEIRA, S/N - CENTRO - CEDRO - PE
CNPJ: 69.942.019/0001-53.
Valor: R$ 183.052,71.  

Manaíra - PB, 02 de Junho de 2016.
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Nos termos do relatório final e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 

Presencial nº 00038/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada em locação de 
serviços de sistema de sonorização, Iluminação, Palcos, Geradores de energia 180 kva, Banheiros 
Químicos, para as tradicionais festas juninas denominadas São João e São Pedro/2016 no Município 
de Água Branca/PB; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: I PEREIRA 
DA SILVA PRODUCOES – ME – IPS PRODUCOES E SERVICOS - R$ 50.630,00.

Água Branca - PB, 31 de Maio de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Nos termos do relatório final e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 

Presencial nº 00039/2016, que objetiva: Aquisição de Medicamentos Injetáveis e Material Hospi-
talar de uso interno no Hospital e nas Unidades Básica de Saúde deste Município; ADJUDICO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 
44.108,20; PHAMAPLUS LTDA - R$ 59.738,30; SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR - EPP - R$ 52.679,50.

Água Branca - PB, 31 de Maio de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRONICO N° 094/2016
 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 pre-
gão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/06/2016 às 09:00 horas para:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICOS 
ESTATÍSTICOS. – Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana - SEMDH, 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 16-00440-6

João Pessoa, 03 de junho de 2016.
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação 

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 048/2016
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 pre-
gão 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 20/06/2016 às 09:00 horas para:

Aquisição de Insumos para Meio de Cultura - Sangue, destinado ao Laboratório Central de Saúde 
Pública - LACEN, 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 - 16-00295-7.
 João pessoa, 03 de junho de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, TORNA PÚBLICO a TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2016, 

do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MU-
NICÍPIO DE CATURITÉ – PB. Data de abertura: 22/06/2016 às 10h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 26 de Junho de 2016.
PAULO CORDEIRO SANTIAGO

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 118/2016
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 pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 21/06/2016 às 09:00 horas para:

Registro de Preços para Aquisição de Material Médico, 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 - 16-00443-0.
                                                                                                          João pessoa, 03 de junho de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 013/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o fornecimento de refeições. 
Data de abertura: 15/06/2016 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero 
Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 03 de junho de 2016.
Amanda Soares Freire Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 014/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o execução dos serviços em 
auditoria na Saúde. Data de abertura: 15/06/2016 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e 
demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa 
Seca, à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 03 de junho de 2016.
Amanda Soares Freire Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 015/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada no recebimento de resíduos sólidos urbanos. Data de abertura: 15/05/2016 às 11h30min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca- PB, 03 de junho de 2016.
Amanda Soares Freire Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 16 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Tintas para Sinali-
zação viária, atendendo as necessidades da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 03 de Junho de 2016.
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016 – SEGUNDA CHAMADA

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa 
especializada para realização dos serviços de reparo, incluindo substituição de peças no ônibus 
escolar do município de  Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 02 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
de elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Topografia e prestação de serviços necessários, 
conforme consta o termo de referência, para o município de Água Branca/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 02 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

CAMARA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS 
Estado da Paraíba

 CNPJ/ Nº 10.853.984/0001-07
Endereço: Rua José de Anchieta Pachú, 03 - Centro - Queimadas 

Fone: 083 – 3392 – 1242
AVISO  DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  002/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 

Nomeada pela Portaria nº. 001/2016, de 04 de Janeiro de 2016, torna público que se encontra 
à disposição dos interessados na Sede da Câmara Municipal o  Edital da Tomada de Preços nº. 
002/2016, referente à: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍ-
VEL, GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PODER 
LEGISLATIVO, conforme especificações no Anexo do Edital, com data de abertura marcada para o 
dia 20 de JUNHO de 2016 às 10:00 horas na Sede da Câmara Municipal, maiores informações na 
sede da Câmara, no horário das 8:00 ás 12:00, ou  pelo fone (**) 83  3392 – 1242.

QUEIMADAS - Paraíba, 31 de Maio  de 2016.
JOSÉ ANCHIETA PACHÚ FILHO 

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Julho de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da construção 
civil destinada à execução dos serviços de Reforma da 2ª Etapa do Campo de Futebol, localizado 
na Rua Pedro Vitor, nº 352 - Centro, nesta cidade de Areial/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com
Areial - PB, 03 de Junho de 2016

ADRIANO FIRES BARBOSA
Presidente da Comissão

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S. A
EMEPA-PB

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DO RESULTADO DE RECURSO DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
REGISTRO NA CGE Nº 16-00008-6

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão 
Especial de Licitação – CEL, torna público para conhecimento dos interessados o resultado  da 
análise e julgamento dos Recursos Administrativos interposto pelas empresas JH CARNEIRO 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., RRF LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI , e RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que concluiu pelo não conhecimento do 
recurso diante da decadência do direito de impugnar os termos do edital nesta fase de licitação, 
nos termos do art. 41§2º da Lei 8.666/93. Sendo assim, fica a abertura de envelopes das propostas 
confirmada para o dia 06/06/2016, às 09h00m (conforme publicado do Diário Oficial do Estado e 
no Jornal A união, ambos do dia 21/05/2016), na sala da CPL da EMEPA/PB, situada à BR 230 Km 
13,3, Estrada de Cabedelo, CEP 58.310-000, Emater/PB.

João Pessoa, 03 de Junho de 2016.
LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS

Presidente da CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços artístico musical, de acordo com o processo 
Inexigibilidade nº 0006/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  TOP SHOWS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME – CNPJ Nº 20.852.792/0001-30
OBJETO: Contratação do Artista TOM OLIVEIRA, para animar as festividades do XXVIII João 

Pedro do município de Pedra Branca no dia 16 de julho de 2016.
VALOR GLOBAL R$:  20.000,00 (vinte mil reais)
VIGÊNCIA ATÉ: 31.12.2016.

DATA DA ASSINATURA: 03 de junho de 2016.
ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º. 00007/2016
Objeto: Continuação da construção de UBS padrão Tipo I na rua Francisco Claudino e UBS 

padrão Tipo I na Av. Cônego Manoel Firmino, no município de Pedra Branca-PB, conforme Portaria 
nº 340 de 04 de março de 2013 – Ministério da Saúde.

Vencedora: 
- ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ Nº 19.164.496/0001-67, 

vencedora com o valor Global de R$ 149.931,42 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta 
e um reais e quarenta e dois centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 02 de junho de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em curso de 
Relações Interpessoais e de direção defensiva, em atendimento as demandas operacionais. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande: 04 122 2001 2154 Ações Administrativas da STTP. 15.451.1029.2153 
- Ações de Melhoria no Sistema de Transito. 04 122 2001 2154 Ações Administrativas da STTP 
3390 35 000 Serviços de Consultoria.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT 
Nº 00045/2016 - 01.06.16 - Ápice Consultoria - Hugo da Luz Brasil –EPP - R$ 5.600,00.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
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 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO 
Manaíra - PB, 02 de Junho de 2016.

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

R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00029/2016, que 

objetiva: Contratação de empresa para realização de serviços de desinsetização, desratização, 
descupinação, desalojamento de aves, desmocegação, desformigação, limpeza e incinerização 
de ninhos e limpeza e desinfecção de Caixa D’ água de todos os prédios pertencentes a Prefeitura 
Municipal de Manaíra/PB.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 

- MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVICOS - ME.
ENDEREÇO: RUA JOSÉ TAVEIRA, S/N - CENTRO - CEDRO - PE
CNPJ: 69.942.019/0001-53.
Valor: R$ 183.052,71.
Publique-se e cumpra-se.

 JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVUL-
GAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL-PB.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Areial - PB, 01 de Junho de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo da construção civil destinada à execução dos serviços de Reforma 
da 2ª Etapa do Campo de Futebol, localizado na Rua Pedro Vitor, nº 352 - Centro, nesta cidade de 
Areial/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Areial - PB, 31 de Maio de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2016, que objetiva: Contratação de serviços advocatícios destinados ao Município de 
CUITEGI/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DJELSON 
DE ARAUJO LIRA FILHO - R$ 10.500,00.

Cuitegi - PB, 20 de Maio de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços advocatícios destinados ao Município de CUITEGI/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI = 20.200 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 04.122.1002.2005 - ELEMENTO DE DESPESA: 339036 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00035/2016 - 20.05.16 - DJELSON DE 
ARAUJO LIRA FILHO - R$ 10.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial SRP Nº 016/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa física ou jurídica para pres-
tar serviços técnico profissionais na Gestão do SUAS e do Programa Bolsa Família, junto à Secretaria 
de ação Social do Município de Desterro/PB, conforme termo de referencia. Data da realização: 06 
de junho de 2016. Horário: 08h:00mn (oito hora); Local: Sala da CPL (Sede da Prefeitura), Edital: 
A ser adquirida na sede, das 08h:00mn (oito horas) as 12 (doze horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 03 de junho de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2016

Inexigibilidade Nº 006/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Area Badalada 
Eventos Ltda-ME CNPJ Nº 13.918.556/0001-03. Considerando o serviço objeto da avença, ora 
aditado, fica alteração da data do dia do show da Banda Forró do Dono que esta contratada para 
ser realizado no dia 15/07/2016, para o dia 16/07/2016, visando dar uma melhor adequação dos 
shows já contratados, e ainda respeitando os princípios gerais de direito público, as prescrições do 
Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência pública. Data da ass.: 
03/06/2016. Partes ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o Sr. Wescley Barbosa Lima, CPF nº 
033.415.974-43 (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 03 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00012/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00012/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de licença de software para gestão dos 
dados para planejamento de deslocamentos utilizando modais de transporte público e web portal 
para disponibilizar a população dados de transporte público, bem como os serviços pertinentes 
a aquisição da solução.; RATIFICO o correspondente procedimento o seu objeto a: MOBILIBUS 
DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA – EPP –  R$ 7.600,00.Campina 
Grande - PB, 01 de junho de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -   DISPENSA Nº DV00012/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO ETRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA a 
Dispensa de Licitação nº DV00012/2016, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento 
de licença de software para gestão dos dados para planejamento de deslocamentos utilizando 
modais de transporte público e web portal para disponibilizar a população dados de transporte 
público, bem como os serviços pertinentes a aquisição da solução.; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente a: MOBILIBUS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA 
DE SISTEMAS LTDA – EPP –  R$ 7.600,00.Campina Grande - PB, 01 de junho de 2016.FELIX 
ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -   DISPENSA Nº DV00011/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO ETRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA eADJUDICAa 
Dispensa de Licitação nº DV00011/2016, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados em curso de Relações Interpessoais e de direção defensiva, em atendimento 
as demandas operacionais.; com base nos elementos constantes do processo correspondentea: 
Ápice Consultoria - Hugo da Luz Brasil – EPP- R$ 5.600,00.Campina Grande - PB, 01 de Junho  
de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

  
  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
 RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00011/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00011/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em curso de 
Relações Interpessoais e de direção defensiva, em atendimento as demandas operacionais.; 
RATIFICO o correspondente procedimento  o seu objeto a: Ápice Consultoria - Hugo da Luz Brasil 
–EPP - R$ 5.600,00.Campina Grande - PB, 01 de Junho de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor 
Superintendente

  
 CAMARA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS 

Estado da Paraíba
 CNPJ/ Nº 10.853.984/0001-07

Endereço: Rua Vereador José  Anchieta Pachú, 03 – Loteamento Correia Lima - Queimadas 
CEP: 58.475-000

Fone: 083 – 3392 - 1242
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº.003/2016                                           TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇAO E DIVULGA-

ÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, conforme especificações no 
Anexo do Edital.

O Presidente da Câmara Municipal de QUEIMADAS, no uso de suas atribuições legais, e 
de conformidade com a Lei Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pelas Leis Nº 
8.883/94 de 08/06/94 e 9.948/98 de 27/05/1998, com base nas informações constantes no presente 
processo e considerando a recomendação da Assessoria Jurídica que informa que foram observa-
dos os prazos legais e recursais, conforme consta dos autos do processo, nos termos do Art. 43, 
Inciso VI, do citado diploma legal HOMOLOGA o presente processo licitatório, ao Licitante abaixo 
identificado, conforme encaminhamento da Comissão Permanente de Licitação, autorizando a 
convocação do mesmo  para Assinatura do Termo Contratual no prazo de até 05 dias úteis a partir 
desta convocação, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei 
no caso de descumprimento deste prazo.

LICITANTE VENCEDOR:
JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA – ME, nome Fantasia: WEB COMUNICAÇÕES E EVENTOS, 

CNPJ nº 24.425.246/0001-73, Endereço a Rua Professor Hortêncio Ribeiro, 37 – Monte Castelo – 
Campina Grande – Paraíba, CEP 58.407-015, cujo valor total da proposta apresentada foi de R$ 
28.400,00 (Vinte e Oito  Mil e Quatrocentos  Reais). 

PUBLIQUE-SE.
QUEIMADAS - Paraíba, 03 de  Maio de 2016.

Luis Julimar Bezerra
Presidente da Câmara Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº.006/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇAO E DIVULGA-

ÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO, conforme especificações no 
Anexo do Edital.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS  nº. 001/2016
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações.
CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Dotação Orçamentária Unidade Orçamentária: 

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal: 1.01. 01.031.0001.2002.
33903901/ Recursos Próprios do Duodécimo da Câmara.
VALOR DO CONTRATO: R$ 28.400,00 (Vinte e Oito  Mil e Quatrocentos  Reais), sendo pago 

o valor mensal de R$ 3.550,00 (Três Mil Quinhentos e Cinqüenta Reais),  em conformidade com 
a proposta da CONTRATADA. 

PARTES:
Contratante: Câmara  Municipal de QUEIMADAS - Representada pelo Presidente Luis Julimar 

Bezerra, brasileiro, CIC sob o n.º 033.669.264-14.
Contratada: JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA – ME, nome Fantasia: WEB COMUNICAÇÕES 

E EVENTOS, CNPJ nº 24.425.246/0001-73, Endereço a Rua Professor Hortêncio Ribeiro, 37 – 
Monte Castelo – Campina Grande – Paraíba, CEP 58.407-015,  neste ato representada por José 
de Arimatéia Oliveira, CPF nº 363.373.904-15.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 de MAIO de 2016 a  31 de DEZEMBRO  de 2016;
DATA DA  HOMOLOGAÇÃO: 03  DE MAIO  DE  2016
Publicado No Mural de Avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal  e no Informe Oficial do 

Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços 

de construção do anexo da Escola Antônio Rodrigues de Oliveira, localizada na Zona Rural deste 
Município

LICITANTES HABILITADOS:
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- SBC CONSTRUÇAO SERVIÇO E LOCAÇOES EIRELI - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- D I T CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME
- CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.
- PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -EPP
- RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 02 de Junho de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços 

de restauração da Escola José Antônio dos Santos, localizada na Comunidade Bolas, Zona Rural 
deste Município

LICITANTES HABILITADOS:
- D I T CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.
- PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 02 de Junho de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.04.013
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 007/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 11 de maio de 2016, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Pre-
sente licitação para as empresas: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA , CNPJ.: 
19.407.083/0001-66, no item 1 do Pregão n.º 007/2016 processo Administrativo n.º 2016.04.013, 
no valor de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais ).

Mamanguape/PB, 12 de maio de 2016.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro
                            

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 007/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 11 de maio de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 007/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 11 de Maio de 2016, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Pre-
sente licitação para as empresa: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ.: 
19.407.083/0001-66, no item 1 do Pregão n.º 007/2016 processo Administrativo n.º 2016.04.013, 
no valor total de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 12 de Maio de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 

10.520/2002 c/c Lei 8.666/93 e a LC 123/2006, torna público a quem possa interessar, que às nove 
horas do dia dois de junho do ano de 2016, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, no local onde 
funciona a Secretaria de Finanças, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria N° 011/2016, de 
25 de janeiro de 2016 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item para aquisição parcelada de reagentes e testes para análise 
de bioquímica, hematologia, imunológicos, urinálise e parasitológicos destinados ao laboratório de 
análises clinicas com cessão de equipamentos analisadores bioquímicos e hematologia.  Aberta a 
reunião, o Pregoeiro constatou que no horário preestabelecido não apareceram empresas interes-
sadas em participar do certame regido pelo edital do Pregão Presencial nº 010/2016. Não havendo 
interessados em participar da presente licitação, a mesma foi declarada DESERTA. A nova data da 
licitação será divulgada a todos no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município. Maiores 
informações poderão ser obtidas na sede da CPL da Prefeitura Municipal de Pitimbu, localizada na 
Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu/PB ou através do telefone (83) 3299-1016, no horário 
de expediente das 08:00 às 14:00.

Pitimbu, PB, 03 de junho de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 049/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de gases medi-
cinais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. - R$ 383.562,00. Fica o licitante convocado no prazo de até 05 
dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades 
prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

Bayeux - PB, 03 de Junho de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes 

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO: 03.2016.
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2015.
OBJETO: Ampliação e Reforma de Unidades Escolares neste município.
TERMO DE CONTRATO: 067/2015.
DATA DO CONTRATO: 23.06.2015.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO – MANUEL MESSIAS RODRI-

GUES – Prefeito.
CONTRATADA: J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA - CNPJ nº 15.002.982/0001-28 

– JESSYCA LAYNE NEVES ALVES – Sócia Administradora.
OBJETO DESTE TERMO: a supressão de R$ 182.492,78 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e 

noventa e dois reais e setenta e oito centavos), representados neste termo, pelo percentual de 3,00%, ao 
valor de origem de R$ 607.386,08 (seiscentos e sete mil trezentos e oitenta e seis reais e oito centavos) 
conforme Termo de Contrato de nº 067/2015, datado de 23.06.2015, firmado entre as partes, oriundo 
da Tomada de Preços 02/2015. Objeto: Ampliação e Reforma de Unidades Escolares neste município. 

JUSTIFICATIVA: Dentre outros motivos, expostos e argumentados pela área de engenharia do 
município, faz-se necessária a execução de serviços adicionais, segue junto a este termo razões e 
justificativas emitidas pela mesma.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO 01.2016: 04.04.2016. 
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Execução dos serviços de transportes de alunos e professores da rede de ensino. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016. DOTAÇÃO: Recursos do Convenio da Secre-
taria de Educação do Estado e Próprios do Município de Baia da Traição: 05.00 - 12.361.0018.2017 
- 12.361.0018.2020 - 12.361.0020.2023 - 12.361.0021.2025 - 3.3.90.36.01 - 3.3.90.39.01. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da 
Traição e: CT Nº 00048/2016 - 01.04.16 - JECIANE NASCIMENTO DA SILVA - R$ 9.801,00

CT Nº 00049/2016 - 01.04.16 - JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA - R$ 76.507,20
CT Nº 00050/2016 - 01.04.16 - MALISON JOÃO MANOEL COELHO - R$ 9.261,00

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni-
cípio de Baia da Traição: 04.01 - 10.301.0012.2007 - 05.00 - 12.361.0018.2017 - 12.361.0018.2020 - 
12.361.0018.2021 - 07.00 - 08.122.0003.2029 - 08.244.0007.2033 - 08.244.0007.2034 - 08.244.0007.2036 
- 08.244.0008.2038 - 08.244.2005.2039 - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo - 3.3.90.32.01 - Material de 
distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Baia da Traição e CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA – CNPJ: 08.750.646/0001-
06 – VALOR CONTRATADO: R$ 123.368,10 (cento e vinte e três mil trezentos e sessenta e oito reais e 
dez centavos) - CT Nº 051/2016 - 04.04.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de frutas, verduras, hortaliças e carnes. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00011/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios, FMS/MDE/FNDE/PNAE/PNAC/
PROJOVEM/ Outros Programas e Convênios: 04.01 - 10.301.0012.2007 - 05.00 - 12.361.0018.2017 - 
12.361.0018.2020 - 12.361.0019.2022 - 12.361.0021.2025 - 12.365.0023.2026 - 07.00 - 08.122.0003.2029 
- 08.243.2002.2030 - 3.3.90.30.01 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e JAIR PESSOA DA SILVA - R$ 
361.801,00 (trezentos e sessenta e um mil oitocentos e um reais) - CT Nº 053/2016 - 15.04.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 024/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2016
CONTRATO Nº 024/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-

DES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA.
CONTRATADO: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 19.407.083/0001-66
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 115.500,00 (Cento e quinze mil e quinhentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração – 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças – 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de Agri-
cultura – 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política – 02.07 – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0123.2.038 – Manutenção das atividades do Programa de 
erradicação do Trabalho Infantil – 08.244.0125.2.039 – Manutenção das atividades de ação social – 02.10 
– Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 – Manutenção das atividades da Secretaria de Turismo – 
02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 18.541.0535.2.047 – Manutenção das atividades da secretaria 
do meio ambiente – 02.12 – Secretaria da Juventude – 27.812.0536.2.048 – Manutenção das atividades 
da secretaria da juventude – 02.13 – Secretaria de Habitação e Defesa Civil – 16.182.0052.2.049 – Ma-
nutenção das atividades da secretaria de habitação e defesa civil – 02.14 – Secretaria de Planejamento 
– 04.121.0051.2.052 – Manutenção das atividades da secretaria de planejamento – 02.15 – Secretaria 
de Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção das atividades da secretaria de transportes 
urbanos – 02.016 – Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manu-
tenção das atividades da superintendência municipal de transporte e trânsito – 02.017 – Secretaria dos 
Direitos da Mulher – 14.422.0125.2.056 – Manutenção das atividades da secretaria dos direitos da mulher 
02140.10.302.0210.2042 – 02.018 – Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos – 14.422.0125.2.057 – 
Manutenção da Secretaria da cidadania e direitos humanos – 02.21 – Secretaria de indústria e comercio e 
desenvolvimento econômico – 23.692.0052.2.060 – Manutenção das atividades da secretaria de indústria 
e comércio e desenvolvimento urbano - 33.90.30.0000 – Mat. De Consumo.

Mamanguape, 13 de maio de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - INTRAFRUT – Industria Transformadora de Frutos S/A. CNPJ Nº. 
08.972.622/0001-93 – NIRE 253.0000.539-4 – Ficam convidados os Srs. Acionistas para se reunirem 
em AGO/AGE no dia 27/06/2016 às 09:00 horas, na sede social da empresa, RuaAgricultor Almerindo 
Luiz da Silva, nº 800 – Distrito Industrial – João Pessoa/PB., afim de deliberarem e discutirem sob 
a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das contas do Exercício social encerrado em 31.12.2015;  
b) Os assuntos concernentes ao Art. 132 da Lei das Sociedade Anônima; c) Fixar honorário para 
administração; d) Reforma e consolidação do Estatuto Social;  e) Outros assuntos de interesse 
social. – João Pessoa, 03 de Junho de 2016. Cláudio Barbosa de Carvalho – Diretor Presidente.

 
 

                                                   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 007/2016
No dia 13 de maio de 2016, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, situada Na Rua Duque de Caxias, 
s/n, CEP.: 58.280.000, Centro – MAMANGUAPE-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.898.124/0001-48, 
representado pelo Sr. Eduardo Carneiro de Brito, Prefeito Constitucional do Município, nos termos da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada 
no Pregão presencial nº 007/2016, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário:
GREVY GRÁFICA E PAPELARIA, CNPJ.: 19.407.083/0001-66, localizado na Rua Rodrigues de 
Carvalho, 231, centro, CEP 58.280-000, Mamanguape/PB, representado pelo Sr. João Batista da silva 
Neto, CPF Nº 046.134.704-04 e RG: 2.962.841 SSP/PB, conforme quadro abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT P. UNIT. P. TOTAL
1 Papel tipo A4 210 x 297 mm

75gm, pct c/5 e caixa c 10 
unidades

HP CX 700 R$ 165,00 R$ 115.500,00

                                                                                                                   TOTAL:             R$ 115.500,00

Adjudicação do Objeto: por preço unitário
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro de 
preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que 
autorizado pela prefeitura de MAMANGUAPE e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo de 
cada item registrado na Ata de Registro de Preço.
Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a 
contar de sua publicação no Diário Oficial.

Mamanguape/PB, 13 de Maio de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
Eduardo Carneiro de Brito

GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 19.407.083/0001-66

                                                                               

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

ADITIVO DE PRAZO 001/2016 AO CONTRATO 026/2014
DATA: 31 DE MARÇO DE 2016
PROCESSO Nº 021/2014.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2014. 
INSTRUMENTO: Contratação Direta de uma (01) empresa para execução dos serviços de cons-

trução do sistema simplificado de abastecimento de água – SSAA –na Serra do Vital do município 
de São José de Piranhas-PB.

PARTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB e:
                 PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 10.749.1940001-86
OBJETO: Contratação Direta de uma(01) empresa para execução dos serviços de construção 

do sistema simplificado de abastecimento de água – SSAA –na Serra do Vital do município de São 
José de Piranhas-PB, subordinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 27.03.2017.
SIGNATÁRIOS:

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB
PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
018/2016, no dia 16(dezesseis) de Junho de 2016, ás 10h00min(dez horas),  sessão pública essa que 
tem como objetivo aquisição de produtos de armarinho, destinados ao consumo de  diversas secre-
tarias deste município. Conforme constam descritos e especificados no Termo de Referência(Anexo 
I do Edital). Os interessados poderão retirar o edital na sede da Prefeitura Municipal(sala da CPL) 
ou ainda pelos meios virtuais disponíveis.

São José de Piranhas - PB, 03 de junho de 2016.
José Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
ERRATA AO EXTRATO DE CONTRATO 

(ADITIVO DE PRAZO 001/2016 AO CONTRATO 068/2015)
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, através de seu Presidente 

e membros  da Comissão Permanente de Licitações(CPL), TORNA PÚBLICO  a seguinte ERRATA 
ao Extrato de Contrato no seu Termo Aditivo de Prazo 001/2016 ao Contrato 068/2015, de 06 de 
maio de 2016, publicado no Jornal a União - Estado da Paraíba - no dia 07/05/2016(sábado), 
página 26, onde se lê: Termo Aditivo de Prazo 001/2016  leia-se: Termo Aditivo de Prazo 002/2016. 
Qualquer esclarecimento entrar em contato com a CPL, pelo fone (83) 3552.1061 e ou e-mail 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 13 de Maio de 2016.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Presidente da CPL

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO 

NO TOCO (SEM TRUQUE) REDUZIDO e OPERACIONAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 
M³(quatorze metros cúbicos); 01(um) CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 05 M³ (cinco metros cúbicos); 01(um) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 8.000(oito mil) LITROS, e 01(um) CAMINHÃO COM CAPACIDADE MINIMA DE 3.500kG.
Destinados a limpeza urbana deste município..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00049/2016 - 03.06.16 - Limpmax Construções e Serviços Ltda-EPP - R$ 98.350,00 
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física e ou jurídica para prestação de serviços de limpeza e 

lavagens através de lava-jato, e lubrificações na frota de veículos próprios e locados do município 
de São José de Piranhas-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do município de São José de Piranhas-PB
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00050/2016 - 03.06.16 - Francisco Alexandre da Silva - R$ 26.160,00 
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de refrigerantes e água mineral, conforme demanda, destinados ao consumo 

de diversas secretarias do município de São José de Piranhas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00051/2016 - 03.06.16 - José Denilton Saraiva Cavalcante-ME - R$ 116.250,00 
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de oxigênio medicinal hospitalar (em cilindros), conforme demanda, destina-

dos ao uso dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde do município de São José de Piranhas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00052/2016 - 03.06.16 - Thais de Oliveira Brandão-ME - R$ 50.600,00 
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica, para realização dos serviços de individualiza-

ções do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviços) do município de São José de Piranhas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00053/2016 - 03.06.16 - SthepsonMaiery Alves de Lira-ME - R$ 29.050,00 
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de laboratório protético através de pessoa jurídica e ou física, para 

confecção de próteses dentárias, fornecidas de forma parcelada, destinados as pessoas carentes 
do município de São José de Piranhas-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00054/2016 - 03.06.16 - Ricardo de Sousa Braga - R$ 72.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) REDUZIDO 
e OPERACIONAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 M³(quatorze metros cúbicos); 01(um) CAMI-
NHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 M³ (cinco metros cúbicos); 
01(um) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000(oito mil) LITROS, e 01(um) CA-
MINHÃO COM CAPACIDADE MINIMA DE 3.500kG.Destinados a limpeza urbana deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Limpmax Construções e 
Serviços Ltda-EPP - R$ 98.350,00.

São José de Piranhas - PB, 23 de Maio de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: Contratação de pessoa física 
e ou jurídica para prestação de serviços de limpeza e lavagens através de lava-jato, e lubrificações 
na frota de veículos próprios e locados do município de São José de Piranhas-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Francisco Alexandre da Silva - R$ 26.160,00.

São José de Piranhas - PB, 27 de Maio de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 14.513/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-

MENTÍCIOS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adiamento 
da sessão que estava prevista para o dia 03/06/2016 às 09:00hs, remarcando para o dia 16/06/2016 
às 08:30hs, considerando problemas técnicos operacionais nas especificações e quantitativos do 
edital. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, 
no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 632155. Consultas com a Pregoeira e sua 
equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 
3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 03 de Junho de 2016. 
Juliana Pereira de Limai 

Pregoeira / Presidente da CSL

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 13.185/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.052/2016
DATA DE ABERTURA: 16/06/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR – SONDAS
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modali-
dade 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 632227. 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: SUS/ORDINÁRIO/TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. 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, 03 de Junho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem 

por intermédio deste AVISO, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00016/2016, no dia 16(dezesseis) de junho de 2016, ás 08h00min(oito horas), que tem como 
objetivo da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO 
(SEM TRUQUE) REDUZIDO e OPERACIONAL(compactador) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
14 M³(quatorze metros cúbicos). Destinado a limpeza urbana deste município. Conforme consta 
descritos e especificados no Termo de Referência(Anexo I do Edital). Os interessados poderão retirar 
o edital na sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL) ou ainda pelos meios virtuais disponíveis. 

São José de Piranhas--PB, 03 de junho de 2016.
Jose Idomar de Sousa Bento     

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
017/2016, no dia 16(dezesseis) de Junho de 2016, ás 09h00min(nove horas), que tem como objetivo 
a contratação de  empresa para prestação de serviços publicitários e radiofônicos, para os serviços 
de planejamento, criação,  produção distribuição, veiculação e controle nas áreas de publicidade 
institucional e legal da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, conforme consta descrito 
e especificado no Termo de Referência(Anexo I do Edital). Os interessados poderão retirar o edital 
na sede da Prefeitura Municipal(sala da CPL) ou ainda pelos meios virtuais disponíveis. 

São José de Piranhas--PB, 03 de junho de 2016.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-014/2016
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, através de seu 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 1.763/2011, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que foi realizada correção no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico, SRP nº 04-016/2016, 
assim como se segue:

I. Onde se lê: 
“15.3 - Os lances ofertados serão no valor do serviço do agenciamento de viagem por item. No 

caso em que resultar em um valor unitário com centavos, serão consideradas, SOMENTE, as 02 
(duas) primeiras casas decimais, desprezando-se as demais.”

Leia-se:
“15.3 - Os lances ofertados serão pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, os lances serão 

ofertados, no sistema do Banco do Brasil, em valores de reais, adotando o seguinte exemplo:
Exemplo 1- Quando o licitante intencionar efetuar sobre os valores da passagem um desconto 

de 5% (cinco por cento), o mesmo lançará no sistema o valor de R$ 5,00(cinco reais)
Exemplo 2- Quando o licitante intencionar efetuar sobre os valores da passagem um desconto 

de 15% (quinze por cento), o mesmo lançará no sistema o valor de R$ 15,00(cinco reais)
Exemplo 3- Quando o licitante intencionar efetuar sobre os valores da passagem um desconto 

de 5,5 % (cinco e meio por cento), o mesmo lançará no sistema o valor de R$ 5,50(cinco reais e 
cinqüenta centavos)

II. Onde se lê: 
“- 15.3.a – O valor de agenciamento de viagens é fixo, por passagem aérea emitida, independen-

temente de trecho (ida e volta ou somente ida ou volta quando isto representar toda a contratação) 
requisitado. e “-15.3.b – O valor do agenciamento pela prestação do serviço de Agenciamento de 
Viagens deverá ser único.” 

Leia-se:
“ Favor desconsiderar os itens 15.3.a e 15.3.b ”

Tendo em vista que as alterações acima não afetarão na formulação das propostas por parte 
dos licitantes, fica mantido a data para realização do certame, em consonância com o art. 21, § 
4º, da Lei Federal nº 8.666/93, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no 
instrumento convocatório. Maiores informações por meio eletrônico através do E-mail: licitacaojp@
gmail.com ou pelo Telefone: 083-3218-9005.

João Pessoa, 03 de junho de 2016
MANOEL TAIGY DE QUEIROZ MELLO NETO

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.016/2016 
PROCESSOS Nº Nºs. 2015/080106 e 2016/008597 – SEMUSB, 2016/034480 da CGM e 2015-

081089 de SEDES.
DATA DE ABERTURA: 13/06/2016 - ÀS 08h00minh - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VEÍCULO 
DE PASSEIO, VAN e MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, CGM e SEDES,

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 1.763/2011, torna público, que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação nº 
632.143. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipal 
nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: 
00(Ordinários) e 35(Fundos Municipais). Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no 
endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou 
pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 03 de junho de 2016
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Locação de trator agrícola 
de pneus 4x4 com grade aradora de 16 discos - horas máquina; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOÉLITON MARCOS ARAÚJO - R$ 52.500,00.

Conde - PB, 02 de Maio de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de trator agrícola de pneus 4x4 com grade aradora de 16 discos - horas 
máquina.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.005 - Secretaria de Agricultura e 

Pesca 20.606.1028.2009 - Apoio aos Produtores 3390.32.00 - Material, Bem ou Serviço para 
Distribuição Gratuíta

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00024/2016 - 02.05.16 - JOÉLITON MARCOS ARAÚJO - R$ 52.500,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisição de uma 
carreta agrícola basculante hidráulica com um eixo e capacidade de 04 toneladas, para trator de 
pneus; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DAFONTE VEÍCULOS, 
TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 15.900,00.

Conde - PB, 04 de Maio de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de uma carreta agrícola basculante hidráulica com um eixo e capacidade 
de 04 toneladas, para trator de pneus.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Tesouro Federal e Próprios do Município de Conde: 02.005 - Secretaria 

de Agricultura e Pesca 20.606.1028.1906 - Aquisição de Trator, Implementos Agrícolas e Equipa-
mentos 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00025/2016 - 04.05.16 - DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA - R$ 15.900,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais médicos - tiras para teste glicemia, fraudas geriátricas, meias antiembolia e muletas; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TECNOCENTER - MATERIAIS 
MÉDICOS HOSP. LTDA - R$ 140.250,00.

Conde - PB, 04 de Maio de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Aquisição de refrigerantes 
e água mineral, conforme demanda, destinados ao consumo de diversas secretarias do município 
de São José de Piranhas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
José Denilton Saraiva Cavalcante-ME - R$ 116.250,00.

São José de Piranhas - PB, 27 de Maio de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de oxigênio 
medicinal hospitalar (em cilindros), conforme demanda, destinados ao uso dos serviços da Secretaria 
Municipal de Saúde do município de São José de Piranhas-PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: Thais de Oliveira Brandão-ME - R$ 50.600,00.

São José de Piranhas - PB, 27 de Maio de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Contratação de pessoa 
física ou jurídica, para realização dos serviços de individualizações do FGTS (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviços) do município de São José de Piranhas-PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: Sthepson Maiery Alves de Lira-ME - R$ 29.050,00.

São José de Piranhas - PB, 27 de Maio de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Contratação de 
laboratório protético através de pessoa jurídica e ou física, para confecção de próteses dentárias, 
fornecidas de forma parcelada, destinados as pessoas carentes do município de São José de 
Piranhas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Ricardo de 
Sousa Braga - R$ 72.000,00.

São José de Piranhas - PB, 27 de Maio de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N 005/2016-SRP 
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 
e alterações bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para ME e 
EPP, objetivando a Eventual aquisição parcelada de materiais de limpeza, destinados à manutenção 
das secretarias municipais, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilita-
ção que realizar-se a as 10:00hs do dia 16/06/2016, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ 
TAVORA/PB, na CPL localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – Centro Juarez Távora 
–PB - CEP – 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Juarez Távora, 02 de Junho de 2016
Suellen Diniz de Souza 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

A Prefeitura de Livramento/PB, através de sua Presidente da CPL, torna público para os 
interessados o julgamento da proposta da Tomada de Preços Nº 004/2016. Licitante declarada 
vencedora: Ravy Construções, Serviços e Projetos Ltda, com o valor total de R$ 122.485,92. E 
ainda fica concedido à Ravy Ltda, o prezo de 05 (cinco) dias uteis para apresentação de uma nova 
Certidão Federal valida, por conta da que foi apresentada na habilitação se encontra vencida, ficando 
automaticamente prorrogado por mais 05 (cinco) dias uteis, caso seja necessário, por se enquadra 
no art. 43, § 1 da Lei Complementar Nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar Nº 147/2014, 
art. 43, § 1o, a não apresentação da peça dentro do prazo a Ravy Ltda, será declarada inabilitada.

Livramento/PB, 03 de junho de 2016.
Rejane Marinheiro de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
A Pregoeira comunica o cancelamento da sessão pública das 14:30hs do dia 07 de Junho de 

2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00015/2016, 
que objetiva: Locação de Estrutura Física ,PALCO, SOM, GERADOR, TENDAS, GRADE DE 
CONTENÇÃO E PORTAL para atender os festejos juninos deste município. Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: 08:00 às 12:00 horas em dias úteis, no endereço - Rua Capitão 
Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro – PB.Telefone: (83) 33791045, Email: prefeitura-
licitacao2014@gmail.com, 

Cacimba de Dentro - PB, 01 de Junho de 2016.
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 035/2016
OBJETIVO: Contratação de serviços de locação de moto, com documentação atualizada, des-

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

ABERTURA: 20 de junho de 2016 as 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

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

Mãe D’água - PB, 03 de junho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 036/2016
OBJETIVO: aquisição parcelada de material permanente, material de informática, eletroeletrô-

nicos e eletrodomésticos, destinados a todas as secretarias  do município conforme especificações 
do Edital e seus anexos.

ABERTURA: 20 de junho de 2016 as 10:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

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

Mãe D’água - PB, 03 de junho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016
OBJETIVO: Contratação visando a prestação de serviço de locação de veículos para o transporte 

escolar, para atender as necessidades da secretaria de educação do município de Queimadas PB
ABERTURA: 07 de julho de2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Mu-

nicipal, situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone (83) - 3392-2276 e pelo e-mail 
licitacao_queimadas@hotmail.com.

Queimadas - PB, 03 de junho de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h00min do dia 16 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais 
Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 13h30min do dia 16 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais de 
Construção, para atender as demandas das secretariais deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 01 de Junho de 2016.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h00min do dia 22 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo 
pertinente para Implantação de 01 (um) sistema coletivo de abastecimento de água, no Município 
de Serraria-PB, no âmbito do Programa Águas para todos. Recurso Termo de Compromisso n°. 
169/2013, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional, através do DNOCS e este Município. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 01 de Junho de 2016.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 11h00min do dia 15 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 02 (dois) veículos para prestar 
serviços conforme anexo I do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 02 de Junho de 2016.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, tipo Passeio/Sedan, destinado ao aten-
dimento da Secretaria de Educação deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00016/2016. DOTAÇÃO: Recursos: Convênio Governo do Estado nº 448/2015/Próprios/MDE do 
Município de Baia da Traição: 05.00 - 12.361.0018.1006 - 12.361.0018.2017 - 4.4.90.52.01. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Baia da Traição e PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA – CNPJ: 40.757.908/0001-69 – VALOR 
CONTRATADO: R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais) - CT Nº 065/2016 - 30.05.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos - tiras para teste glicemia, fraudas geriátricas, 

meias antiembolia e muletas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2037 - Manutenção 
das Atividades da Saúde 3390.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00022/2016 - 04.05.16 - TECNOCENTER - MATERIAIS MÉDICOS HOSP. LTDA - R$ 

140.250,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: Reforma 
e ampliação de duas unidades de saúde: reforma e ampliação PSF do Centro e ampliação PSF 
Mata da Chica; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP - R$ 403.513,04.

Conde - PB, 16 de Maio de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Reforma e ampliação de duas unidades de saúde: reforma e ampliação PSF do Centro 
e ampliação PSF Mata da Chica.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Tesouro Federal - FNS tipo transferência Fundo a Fundo - e Próprios do 

Município de Conde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.1038 - Construção, Ampliação 
e Reforma de Unidade de Saúde 4490.51.00 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00027/2016 - 16.05.16 - CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP - R$ 403.513,04
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Programa Mais Educação/PNAE; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COOPERATIVA 
DOS AGRICULT. E AVICULT. DO CONDE/PB - AGRICONDE - R$ 159.990,44.

Conde - PB, 17 de Maio de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Programa Mais 
Educação/PNAE.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pragrama Mais Educação/

PNAE: 02.006 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. 12.306.1014.2011 - Distribuição de 
Merenda escolar- PNAE. 3390.30.00 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00028/2016 - 17.05.16 - COOPERATIVA DOS AGRICULT. E AVICULT. DO CONDE/

PB - AGRICONDE - R$ 159.990,40
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2016
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 
AD00007/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA 
- ME - R$ 934.826,40.

Conde - PB, 02 de Maio de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00007/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00002/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00002/2016, 
realizado pelo Prefeitura Municipla de Marí - Paraíba.

DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos 
Próprios do Município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social: 
02.001 - Gabinete do Prefeito 04.122.2001.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 
02.002 - Núcleo Administrativo de Jacuma 04.122.2004.2004 - Manutenção das Atividades do Núcleo 
Administrativo de Jacuma 02.003 - Secretaria de Administração 04.122.2003.2003 - Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Administração 02.004 - Secretaria de Finanças 04.123.2005.2005 
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 02.005 - Secretaria de Agricultura e Pesca 
20.606.2008.2008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 20.608.1027.2922 - Ma-
nutenção das Atividades da Pesca e Aquicultura 02.006 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
12.364.1033.1103 - Implantação de Laboratórios de Cursos do Polo da UAB 12.306.1014.2011 
- Distribuição de Merenda Escolar - PNAE 12.361.1014.2016 - Formação Continuada de Prof. 
Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escolar 12.361.1014.2017 - Manutenção das Atividades do 
PDDE 12.361.1014.2018 - Manutenção das Atividades do MDE 12.361.1014.2020 - Implantação do 
Programa Saúde na Escola 12.366.1016.2021 - Desenv. de Atividades do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos 12.361.1019.2027 - Desenv. e Manutenção das Atividades do Transporte 
Escolar - PNATE 13.392.1021.2028 - Manutenção das Atividades Culturais 12.364.1033.2070 - 
Manutenção das Atividades do Polo Municipal de Apoio Presencial 12.126.1014.2071 - Manutenção 
das Atividades de Telecentros Comunitários 12.361.1014.2902 - Desenvolvimento das Atividades da 
Educação 12.365.1034.2910 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil 12.361.1014.2912 
- Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 12.361.1014.2913 - Desen-
volvimento das Atividades da Quota Salário Educação - QSE 12.361.1014.2914 - Desenvolvimento 
das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF 12.361.1034.2998 - Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Educação 02.007 - Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes 27.812.1032.2031 
- Manutenção das Atividades do Desporto Amador 23.695.1031.2032 - Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Turismo 18.542.1025.2061 - Manutenção de Aterro Sanitário 23.695.1031.2066 
- Promoção do Turismo Municipal 18.541.2903.2069 - Manutenção das Atividades do Meio Am-
biente 23.695.1031.2901 - Realização de Eventos do Município 02.010 - Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos 15.451.1022.2058 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos 17.512.1035.2075 - Manutenção e Recuperação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário 16.482.1024.2920 - Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiária 02.011 
- Secretaria de Transportes 26.782.2006.2060 - Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Transportes 02.012 - Secretaria de Planejamento 04.122.1036.1104 - Implantação do Plano Diretor 
04.122.2007.2062 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento 04.121.2007.2921 
- Manutenção das Ativ. Secr. Municipal de Represent. e Projetos 02.013 - Secretaria de Transito 
e Segurança 04.122.2902.2068 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal 
26.452.2006.2918 - Manutenção das Atividades do DMTRANS 02.017 - Secretaria do Micro Crédito 
e Desenvolvimento Econômico Sustentável 04.122.1028.2919 - Manutenção Ativ. Secr. Micro Crédito 
e Desenv. Econômico Sustentável 04.123.1028.2923 - Manutenção das Atividades da Autarquia 
de Pequenos Negócios 02.023 - Secretaria de Comunicação 24.131.2003.2915 - Manutenção da 
Secretaria Municipal de Comunicação 02.024 - Controladoria Geral do Município 04.121.2007.2924 
- Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município 02.026 - Procuradoria Geral do 
Município 04.122.2001.2916 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica 02.027 - Secre-
taria da Receita Municipal 04.123.3031.3000 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Receita 
Municipal 02.009 - Fundo Municipal de Assistência Social do Conde 08.244.1006.2045 - Desenv. 
das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social 08.244.1006.2046 - Distribuição de 
Refeições para Pessoas Carentes 08.244.1006.2047 - Distribuição de Enxovais para Mulheres 
Gestantes 08.244.1006.2048 - Manutenção dos Conselhos Municipais 08.241.1003.2051 - De-
senv. de Atividades de Assistência ao Idoso - API 08.243.1005.2057 - Ampliar o Apoio a Vítimas 
de Abuso Sexuais Através do Programa Sentin. 08.243.1005.2064 - Manutenção das Atividades 
da Jornada Ampla PETI 08.244.1006.2073 - Manutenção do Conselho Municipal da Criança e 
Adolescente 08.244.1005.2074 - Desenv. das Atividades do PBV II - Serv. Esp. Proteção Social 
Básica 08.243.1005.2701 - Desenv. das Atividades do Pro Jovem Adolescente 08.244.1005.2702 
- Desenv. das Atividades do Pro Jovem Trabalhador - MTE 08.244.1007.2904 - Desenvolvimento 
das Atividades do PAIF 08.244.1006.2909 - Desenv. das Atividades do Programa Bolsa Família 
02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2033 - Desenv. das Atividades do PAB - Progra-
ma de Atenção Básica 10.301.1008.2034 - Desenv. das Atividades do PACS - Agentes de Saúde 
10.301.1008.2036 - Desenv. das Atividades do PSF - Saúde da Família 10.301.1008.2037 - Manuten-
ção das Atividades da Saúde 10.305.1013.2039 - Desenv. de Atividades do Programa Epidemiologia 
e Controle de Doenças 10.304.1012.2041 - Desenv. de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária 
10.303.1011.2042 - Manutenção de Farmácia Básica 10.301.1008.2043 - Desenv. de Atividades 
do NSF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família 10.301.1008.2049 - Desenv. de Atividades do CEO 
- Centros de Especialidades Odontológicas 10.301.1008.2903 - Desenv. de Atividades de CER - 
Compensação de Especialidades Regionais 10.242.1008.2917 - Desenvolvimento das Atividades 
do CAPS 3390.30.00 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00021/2016 - 02.05.16 - GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - ME - R$ 

934.826,40
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2016
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 IN00007/2016, 
que objetiva: Serviços técnicos especializados na área jurídica - Advocatícios; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS - R$ 79.900,00.

Conde - PB, 05 de Maio de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2016.
OBJETO: Serviços técnicos especializados na área jurídica - Advocatícios.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 05/05/2016.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços técnicos especializados na área jurídica - Advocatícios.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.026 - Procuradoria Geraldo Município 

04.122.2001.2916 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município 3390.39.00 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00026/2016 - 05.05.16 - SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGA-

DOS - R$ 79.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de 
elaboração de planos de trabalhos e assessoria e acompanhamento de projetos junto aos minis-
térios e secretárias de estado, em todos os pleitos e em órgão público para o Município de São 
José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 30 de Maio de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PETRONIO LUCENA BARBOSA NETO – ME – CNPJ Nº 24.015.640/0001-33, torna público que 
recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença 
Simplificada Nº 0183/2016, para Escritório Administrativo de Serviços Cartoriais, situado na Av. 
Aderbal Piragibe, 156, Centro - Cabedelo – PB. 

CLIMERIO AVELINO DE FIGUEIREDO – CNPJ/CPF Nº 181.626.064-91, torna público que recebeu 
da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação Nº 288/2016, para Residencial 
bifamiliar – 2 (duas) unidades Área: 113 m², situado na Rua Abdias Monteiro de Farias, Setor 56, 
Quadra 044, Lote 0247, Bairro: Gramame Município: João Pessoa UF: PB. Processo Nº 2016/301910.

Nercivon José de Oliveira, CPF 282.467.051-72 torna público que requereu da SEMAPA- Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença LP E LI para contrução de 
uma residencia unifamiliar Situado à rua projetada 05, lote 180 condomínio bosque de intermares 
Cabedelo - PB.

Maria Séfora de Lima Medeiros, CPF 691.825.234-87 torna  público que recebeu da SEMAPA- Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a licença LI Nº 127/2016 para reforma 
de um imóvel comercial Situado à  rua Golfo de Sedra,72 intermares Cabedelo/PB.

HF Industria e comércio de Papeis LTDA- EPP, CNPJ 21.526.631/0001-19 torna público que re-
cebeu da SEMAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a licença LO 
N- 0169/2016 PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO Situado 
à Avenida Presidente Café Filho,QD 01, LT 15B Jardim América Cabedelo/Pb.

A Amorim & Brito- Advogados e Associados com CNPJ/MF n° 14.207.101/0001-42 torna público que 
em 02.06.2016 recebeu a Autorização Ambiental n° 235/2016  da Coordenadoria do Meio Ambiente 
e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - COMEA da P.M.C.G para Limpeza de área  
com supressão vegetal do terreno localizado na avenida Argemiro de Figueiredo, distrito industrial, 
nesta cidade, conforme o processo n° 0793/2015, especificado no Bairro do Distrito Industrial, em 
Campina Grande-PB. Com validade de 365 dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de utensílios, 
materiais de cozinha e diversos para as diversas secretarias do município de São José do Bonfim-
-PB e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 30 de Maio de 2016
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos 
de bomboniere e materiais de diversos para as diversas secretarias do município de São José do 
Bonfim-PB e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 30 de Maio de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 15:30 horas do dia 16 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas 
para realização de serviços médicos para exames de ultrassonografias para o Município de São 
José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 03 de Junho de 2016
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

 CONSTRUTORA CCA LTDA – CNPJ Nº 03.406.567/0001-50, torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para o Residencial Bom Jesus, situado na 
Rua Bitte Pereira com Rua do Trabalho no Bairro das Indústrias em João Pessoa – PB.

ARISTHOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 18.118.795/0001-00. 
Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 12 UNIDADES 
HABITACIONAIS, NUMA ÁREA DE 782,56 M², INTERLIGADO AO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTO 
DA CAGEPA. – RUA GOLFO DE BOTINA, S/Nº, LT. 06 QD. 29, INTERMARES, CABEDELO – PB. 
Município: - UF: PB.

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 4 de junho de 2016Publicidade
30 A UNIÃO 


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	PAg 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Politicas
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Diversidade
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Esportes
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Cultura
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidade

