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EURO   R$ 3,902  (compra) R$ 3,907   (venda)

l Radialista Anacleto Reinaldo morre de infarto aos 69 anos. Página 6

l Em busca de recorde, Maior Quadrilhão Junino apresenta-se hoje. Página 7

l Família faz cerca elétrica e menina morre eletrocutada em SP. Página 10

l Jovens indicam “preguiça de ler” como razão para português ruim. Página 13
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jOgOs EscOlAREs Etapa estadual das moda-
lidades individuais começa hoje na cidade de 
Patos e reúne 330 competidores.  PágINA 20

FOTO: Divulgação

PGR pede prisão 
de Jucá, Renan, 
Sarney e Cunha

 

Pedido do procu-
rador-geral, Rodrigo 
Janot, está sendo ana-
lisado pelo ministro 
do STF, Teori Zavascki.  
PágINA 9

Lava Jato

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Estado lança 
hoje a Escola
Digital da Paraíba

Educação

Laboratório móvel do projeto “Zibra”, realizado em parceria com os EUA e a Inglaterra, está em João Pessoa, onde deve 
analisar pelo menos 300 amostras. Um dos objetivos do estudo é auxiliar no sequenciamento genético do vírus.  PágINA 5

PB integra pesquisa
nacional sobre a zika

PREvENçãO E AgILIdAdE NO dIAgNóSTICO

Cariri ganha nova unidade de ensino
governo do Estado investiu R$ 560 mil em escola 

na cidade de são sebastião do Umbuzeiro.  PágINA 3

Plataforma digital de 
busca de conteúdos será 
apresentada durante o 
Simpósio de Tecnologia 
Educacional.  PágINA 6

FOTO: Ricardo Puppe/Secom-PB

A nova edição do 
sarau Café em Verso e 
Prosa faz uma home-
nagem às mulheres da 
sétima arte.  PágINA 21

Cinema e poesia 
no universo
feminino

FOTO: Divulgação

Estudo utiliza equipamento que auxiliou no combate à epidemia de ebola, na África, e que aumenta a precisão dos exames

Justiça condena auditores 
fiscais por corrupção

servidores pegos na Operação Mer-
cado Negro são acusados de cobrar 
propina de comerciante.  PágINA 3

PuNIçãO 
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A Assembleia legislativa da 
PB aprovou projeto que determi-
na prazo de 10 dias para consul-
tas e exames de idosos.  PágINA 4

Idoso terá prioridade
em serviços de saúde

Texto é de autoria do presidente da 
Assembleia, deputado Adriano Galdino

Assembleia
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Não é possível crer no que disse 
ontem o ministro-chefe da Secreta-
ria de Governo, Geddel Vieira Lima, 
reportando-se ao pedido de prisão 
do presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros, do senador Romero Jucá, 
do presidente afastado da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha, e 
do ex-presidente da República José 
Sarney. Textualmente, o ministro 
do governo interino afirmou que o 
fato não causou “nenhum constran-
gimento” à cúpula do PMDB, numa 
tentativa de minimizar a grave acu-
sação feita pelo procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, segundo 
a qual os citados estariam manco-
munados para obstruir as investi-
gações da Operação Lava Jato. Ora, 
não é constrangedor que o Ministé-
rio Público Federal (MPF), na figura 
de Janot, tenha solicitado a prisão 
de figuras de primeira linha da hie-
rarquia peemedebista? Não é cons-
trangedor que os presidentes das 
duas principais Casas Legislativas 
do país tenham seus nomes envolvi-
dos em tais denúncias, ao ponto de 
motivar um pedido como este? Não 
é vexatório que o presidente nacio-
nal do partido (em exercício), Rome-
ro Jucá, esteja sob investigação no 
Supremo Tribunal Federal (STF) e, 
agora, tenha sua prisão solicitada à 
mesma Corte? O que pode ser mais 
constrangedor do que isso, senhor 
ministro?

Não é possível crer, repitamos, 
que o PMDB não se constranja dian-

te de um cenário como esse, em que 
suas principais lideranças são f la-
gradas, na visão da PGR, “conspiran-
do” para barrar as investigações so-
bre corrupção e lavagem de dinheiro 
empreendidas pela Lava Jato.

A presunção de inocência, obvia-
mente, é garantia constitucional que 
está a favor dos parlamentares e ex-
-parlamentares citados – não se está 
aqui entrando no mérito da questão 
quanto à culpabilidade atribuída a 
eles pelo procurador-geral da Repú-
blica. Mas a citação de seus nomes e 
a solução drástica apontada por Ja-
not, por si só, é motivo para abalar 
qualquer estrutura partidária e o 
governo a qual ela representa. Não 
foi a prisão de parlamentares de me-
nos peso político, na extensa banca-
da peemedebista, o que Janot solici-
tou. Foi da cúpula, de seus líderes. O 
que pode ser mais vexatório do que 
isso? – tornamos a repetir.

Independentemente do acata-
mento do pedido pelo ministro Teori 
Zavaski, do STF, a quem caberá a de-
cisão, o fato em si, configurado na de-
núncia e no pedido de Janot, já é mo-
tivo suficiente para abalar a imagem 
de um partido recém-empossado, de 
forma interina, no poder. E até abalar 
suas pretensões quanto à manuten-
ção no poder, em definitivo. Ressalte-
-se que, em caso do impedimento do 
presidente Renan Calheiros, quem 
assumiria a Presidência do Senado 
seria o petista Jorge Vianna, que é o 
primeiro-secretário da Casa.

Editorial

É constrangedor, ministro!
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O deputado Wilson Filho desmentiu on-
tem informação atribuída a Ruy Carneiro, 
presidente estadual do PSDB, quanto à 
integração do PTB na aliança para apoiar 
Luciano Cartaxo (PSD). Pré-candidato 
a prefeito de João Pessoa, classificou a 
administração municipal de “mesmice”, 
que “anda a passo lento, sem nenhuma 
grande transformação na cidade”.

UNInforme

“CASA DE SuA mÃE” DIREtO A BRASílIA

NEm CORROBORA NEm NEgA

Sobre a especulada alian-
ça entre PSDB, PMDB e 
PSD, na capital, o depu-
tado estadual Hervázio 
Bezerra (PSB), líder do 
governo na Assembleia 
Legislativa, fez uma 
consideração, digamos, 
quanto à articulação en-
tre os ingredientes: “Ruy 
[Carneiro] tenta misturar 
água com óleo”, disse on-
tem, na tribuna da Casa.

De temperamento colérico, o mi-
nistro Geddel Vieira Lima (Secre-
taria de Governo) mostrou sua 
arma verbal no twitter, quando 
indagado por um usuário sobre 
o que havia feito ‘no outono, pri-
mavera e inverno passados’ – há 
dias, o ministro disse que sabia 
o que havia feito “no verão pas-
sado”, aludindo ao fato de que 
não temeria ser citado na Lava 
Jato. “Me aquecia (sic) na casa 
de sua mãe”, disparou.  

A Associação dos Servidores do 
Incra da Paraíba (Assincra/PB) e o 
Sindicato Nacional dos Peritos Fe-
derais Agrários (SindPFA) enviaram 
ontem a lista tríplice com os nomes 
do servidores aptos a assumirem a 
superintendência do órgão na Pa-
raíba a Brasília. Pela manhã, o do-
cumento foi destinado ao ministro-
-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
e ao presidente nacional do Incra, 
Leonardo Góes. À tarde, foi encami-
nhado à bancada paraibana.  

DIz quE é “mESmICE”

NÃO SE mIStuRAm

mAIS pRAzO pARA pAgAmENtO DE DívIDAS
A renegociação das dívidas dos estados será o tema principal da reunião dos governadores do país 
com o presidente do Senado, Renan Calheiros, hoje, em Brasília. Os governadores nordestinos, entre 
os quais Ricardo Coutinho (PSB), vão apresentar propostas estabelecidas na Carta de Maceió, fruto da 
reunião promovida pelos gestores da região, no mês passado. No documento, os governadores pedem 
o alongamento da dívida dos estados, com prazo de carência de 12 meses para as dívidas com a União 
e de 4 anos para aquelas contraídas no BNDES.

Ricco Farias
papiroeletronico@gmail.com

EsTAçãO CiêNCiA isOlAdA

O coração do PMDB está abalado, isso é ponto pacífico, após o pedido de Rodrigo Janot (foto) ao STF: 
autorização para prender os senadores Renan Calheiros, e Romero Jucá, além do deputado Eduardo 
Cunha e do ex-presidente da República, José Sarney, os principais atores do partido em nível institucio-
nal - ao lado do presidente interino Michel Temer -, por suposta obstrução da Operação Lava Jato. Sur-
preendente foi o uso dessa informação, sobretudo no campo político, pelos defensores do impedimento 
definitivo da presidente Dilma Rousseff: o pedido de prisão contra a cúpula peemedebista comprovaria 
que ‘o impeachment não é golpe’, pois a Operação Lava Jato atingiria a todos – do PT ao PMDB, indepen-
dentemente de quem estivesse no exercício do poder. Plausível, por se apegar a uma possibilidade de 
equivalência, de equilíbrio, pelo viés da imparcialidade de atuação das investigações, a tese, porém, não 
se sustenta. Até que se tenha uma decisão, via Supremo Tribunal Federal (STF), do cometimento ou não 
de crime de responsabilidade pela presidente, me parece que a decisão de Janot não se presta a corro-
borar – ou negar – o argumento de que não existe ‘golpe branco, parlamentar’, como classifica o grupo 
pró-Dilma. A decisão do Congresso é política – no caso do processo de impeachment. A ação de Janot 
tem por base os aspectos criminais, à luz da legislação pertinente. E a presidente não é investigada pelo 
STF, ao contrário dos caciques peemedebistas.    
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Crônica

Guerra ao fanatismo

Padre Cícero foi a maior tentação re-
ligiosa da alma popular nordestina. Me-
nino de interior, pude sentir, na medida 
da minha idade, a perturbação vivida 
por minha mãe entre seguir cegamente 
a palavra sentenciosa do padre Borges, 
pregador tempestuoso da ortodoxia ca-
tólica nos meados do século passado, e 
a crença difundida em todos os roçados 
e cozinhas nos poderes místicos de um 
santo real, de carne e osso, reinando no 
Juazeiro que tomou o seu nome.

D. Antonina Freire Ibiapina re-
cebeu formação de beata na Casa de 
Caridade do Padre Ibiapina, onde foi 
depositada recém-nascida. Acordava 
orando e dormia orando. Em meio à 
disciplina, às rezas, à participação no 
coro da Igreja, recebeu noções de latim 
para melhor se haver na leitura dos li-
vros santos. Entre esses livros, a Imi-
tação de Cristo, exortação severa ao 
sacrifício e à obediência cega às leis de 
Deus. Sair disso aí, na inocência de mi-
nha mãe ao que fosse estranho ao livro 
e à vida devota, era impensável. Mas - 
como tentei narrar em Retrato de Me-
mória - D. Antonina terminou indo ao 
Juazeiro, dez anos depois da morte do 
padre, ajudando o marido a lograr cura 
para a erisipela que terminou em apo-
sentadoria. 

Igualmente menino, Francisco Sa-
les Cartaxo Rolim abriu os grandes 
olhos para ouvir, “muitas vezes, minha 

mãe, Isabel, narrar casos protagoniza-
dos pelo Padre Cícero”. 

O menino cresceu, fez seus douto-
rados, empenhou-se em estudar, com-
preender e atuar na linha auxiliar ou 
de frente das políticas de desenvolvi-
mento do Nordeste, mas sem atenuar 
o espanto do olhar para as questões de 
fundo da tristeza de vida nordestina. 
Filho de poeta, inclinado para a leitu-
ra do seu país e da sua região, pôs em 
livros o que mais o feria: seu espanto 
com a sujeira eleitoral em que é mon-
tado o poder político no Brasil. Política 
nos Currais e Do bico de pena à urna 
eletrônica são mostras do seu engaja-
mento entre os que pensam o Brasil. 

Agora, amadurecido nos anos, ate-
nuando o enfado desta nossa vida re-
publicana, vê a memória se retemperar 
nas falas sempre soantes de D.Isabel, 
que o remete a serviço da busca histó-
rica, tendo como protagonista o Padre 
Cícero Romão Batista, cercado pela 
Igreja de Roma, perseguido pelo clero 
do Brasil, mas guardado até hoje na 
crença popular. “É um livro de História 
do Brasil, da mesma forma que livros 
de história do Rio ou de São Paulo o 
são”- enfatiza o mestre universitário 
Carlos André Cavalcanti, prefaciador. 

É o que vamos ver, neste sábado 
de manhã, na Livraria do Luiz, peque-
na para acomodar a irmandade de Ca-
jazeiras. 

D. Antonina terminou indo ao Juazeiro, dez anos depois da morte do padre,
ajudando o marido a lograr cura para a erisipela que terminou em aposentadoria.”

“Está isolada e abandonada”. Do secretário de 
Comunicação da Paraíba, Luís Tôrres, referindo-
-se à Estação Ciência. Afirma que o isolamento se 
dá do ponto de vista do acesso, por causa da fal-
ta de pavimentação na estrada, e devido ao que 
ele chama de falta de investimento e qualificação 
no equipamento público. “A Estação caiu para a 
quinta colocação em visitação”, disse.

UNIÃO  A
SupERINtENDÊNCIA DE ImpRENSA E EDItORA

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de Álvaro machado

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
distrito industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
AssiNATURA-CiRCUlAçãO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REdAçãO: 3218-6539 / 3218-6509

sUPERiNTENdENTE

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

PROJETO GRÁFiCO:  Ricardo Araújo, Fernando maradona e Klécio Bezerra

Albiege Fernandes

diRETOR AdMiNisTRATiVO
murillo padilha Câmara Neto

EdiTOREs AssisTENTEs: Carlos vieira, Emmanuel Noronha, José Napoleão 
Ângelo, marcos lima e marcos pereira

diRETOR dE OPERACÕEs
gilson Renato

CHEFE dE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

diRETOR TÉCNiCO
Walter galvão

EdiTORA AdJUNTA
Renata Ferreira

gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Ricardo inaugura escola e beneficia 
mais de 200 estudantes no Cariri 

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, nessa 
terça-feira (7), a Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental 
Professor Mauro Severiano 
Leite, localizada no bairro 
Frei Damião, em São Sebas-
tião do Umbuzeiro. A unidade 
escolar recebeu um investi-
mento de mais de R$ 560 mil, 
por meio do Pacto pelo De-
senvolvimento Social. 

A Escola Professor Mauro 
Severiano Leite possui 4 sa-
las de aula, secretaria, sala de 
leitura, diretoria, cozinha, ba-
nheiros, sala de professores, 
entre outra dependências. A 
unidade funciona nos turnos 
manhã e tarde e tem capaci-
dade para atender mais de 
200 estudantes. “Essa escola 
é fruto de uma grande parce-
ria existente entre Prefeitura e 
Governo com o objetivo de dar 
à população melhores condi-
ções de vida. Este é um espaço 
onde os filhos do povo vão po-
der ter melhores perspectivas 
de vida. Os jovens terão mais 
condições de ensino. Fico 
muito feliz quando vejo uma 
escola recebendo o nome de 
um educador, como é o caso 
do professor Mauro Severino 
Leite, que dedicou sua vida a 
promover a educação das pes-
soas. Estamos aumentando o 
nível das escolas estaduais e 
ainda olhamos para o ensino 
nos municípios. A educação 
é o grande instrumento de 
transformação social”, disse o 
governador. 

Ricardo ainda reforçou a 
relevância do Pacto pelo De-
senvolvimento Social como 
forma de melhorar os indi-
cadores sociais das cidades 
paraibanas. “Não podemos 
governar sem auxiliar os mu-
nicípios nesta tarefa de edu-
car. Temos que construir uma 
ponte para que o nível de 

Governador também 
entregou uma Delegacia 
de Polícia na cidade

FOTOS: José Marques/Secom-PB

ensino público seja elevado 
e através do Pacto pelo De-
senvolvimento Social estamos 
repassando recursos para que 
as cidades invistam não só 
em educação, mas em outras 
áreas. A parceria com o pre-
feito desta cidade vem trazen-
do muitos benefícios para o 
município. Apesar das dificul-
dades, estamos conseguindo 
realizar muitas obras e a ajuda 
dos prefeitos está fazendo com 
que sejamos o Governo que 
mais investiu no Cariri. Nosso 
compromisso é olhar por toda 
a Paraíba, pelas grandes e pe-
quenas cidades”, enfatizou. 

Em comemoração ao ani-
versário de São Sebastião do 
Umbuzeiro, que completa nes-
ta quarta-feira (8) 57 anos, o 
governador e o prefeito Fran-
cisco Neves também inaugura-
ram uma Delegacia de Polícia 
que vai trazer mais segurança 
para os moradores da região. 
Em seguida foram à solenida-

de de entrega da escola. “Esta 
unidade escolar vai trazer 
melhorias significativas para 
o aprendizado dos estudantes 
do nosso município. Hoje é um 
dia de festa por recebermos 
esta obra tão importante de 
presente de aniversário, por-
que só através da educação os 
jovens podem vencer na vida. 
Agradeço ao Governo do Esta-
do por todas as obras que tem 
feito aqui no município e pela 
parceria que contribui para o 
crescimento de São Sebastião 
do Umbuzeiro”, ressaltou.  

“Esta escola vem para 
atender uma demanda da po-
pulação, tendo como foco o 
Ensino Fundamental 2 e de-
safogando a outra unidade 
escolar que já estava com um 
número muito grande de estu-
dantes”, explicou a secretária 
de Educação de São Sebastião 
do Umbuzeiro, Rosa Almeida.

A filha do homenageado, 
Maura Rafaela, agradeceu em 

Escola professor Mauro Severiano Leite possui 4 salas de aula, secretaria, sala de leitura, diretoria, cozinha, banheiros, sala de professores, entre outra dependências

nome da família e ressaltou 
a colaboração do pai para a 
educação. “Meu pai sempre 
foi uma pessoa simples, hu-
milde e que se dedicou ao en-
sino. Ele foi professor, diretor 

e fez o possível para incenti-
var a educação das crianças e 
jovens. Agradeço a todos por 
esta homenagem”, falou.

“Tenho 12 anos, faço o 
sétimo ano e gostei muito da 

nova escola. Tenho certeza 
que aqui vamos ter mais con-
dições de ensino. Os profes-
sores são bons e a estrutura 
está adequada”, comemorou a 
estudante Sabrina Nunes. 

O juiz de Direito titular 
da 6ª Vara Criminal de João 
Pessoa, Rodrigo Marques 
Silva Lima, condenou, pela 
prática do crime de corrup-
ção, os auditores fiscais tri-
butários da Paraíba, Antônio 
Firmo de Andrade e Ediwal-
ter de Carvalho Vilarinho 
Messias, a pena privativa de 
liberdade e perda de seus 
respectivos cargos de audi-
tores.

O magistrado ainda es-
tabeleceu uma pena de seis 
anos e oito meses para An-
tônio Firmo, e de sete anos 
e quinze dias para Ediwalter 
de Carvalho, a serem cum-
pridas, ambas, em regime 
semiaberto.

Tendo sido a prisão pre-
ventiva decretada pelo Juízo 
da 6ª Vara Criminal e manti-
da pelo Tribunal de Justiça 
da Paraíba, revogada pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que facultou a fixação 
de medidas cautelares, efeti-
vamente impostas e por es-

tarem os réus cumprindo as 
restrições aplicadas, foi con-
cedido o direito de apelarem 
dessa decisão em liberdade.

Segundo consta no pro-
cesso penal nº 0005529-
92.2015.815.2002, os con-
denados chegaram a cobrar 
da comerciante, Yhasmmin 
Delfino Ferreira, uma pro-
pina de R$ 200 mil, poste-
riormente minorada para 
R$ 120 mil. “Contudo, não 
houve prejuízo material ao 
Estado, já que a comercian-
te, ao invés de pagar a propi-
na, procurou as autoridades 
constituídas para a adoção 
das providências legais”, res-
saltou o juiz.

Eles foram incursos nos 
crimes contra a ordem tribu-
tária, tipificado no Artigo 3º, 
II da Lei nº 8.137/90 e o cri-
me de ameaça, Artigo 147 do 
Código Penal.

A denúncia do Ministé-
rio Público, que acabou na 
condenação dos auditores 
do Fisco, é baseada na con-

clusão em procedimento in-
vestigatório criminal, após 
a deflagração da Operação 
“Mercado Negro”, em 13 de 
maio de 2015. “Foi uma in-
vestigação séria e rigorosa, 
com envolvimento da Recei-
ta Estadual, Ministério Pú-
blico, Polícia Civil e a própria 
vítima”, destacou o juiz Ro-
drigo Marques.

Naquela oportunidade, 
foram investigados ilícitos 
de corrupção ativa cometi-
dos pelos denunciados, ori-
ginários da Promotoria de 
Justiça de Crimes Contra a 
Ordem Tributária. Em sínte-
se, a acusação revela que os 
auditores exigiram e solici-
taram, para si, diretamente, 
vantagem indevida, para dei-
xar de lançar e cobrar tribu-
to – ou cobrá-lo parcialmen-
te – da vítima e comerciante 
Yhasmmin Delfino Ferreira.

Conforme os autos, 
Yhasmmin Delfino Ferreira 
compareceu pessoalmente 
à Secretaria de Estado da 

Auditores fiscais da Paraíba são 
condenados por corrupção ativa

DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A 2ª Câmara do Tri-
bunal de Contas da Paraí-
ba julgou regulares, em 
sessão ordinária nessa 
terça-feira (7), licitações 
feitas por prefeituras in-
terioranas para despe-
sas com combustíveis e 
peças de veículos, com-
pra de medicamentos e 
aquisição de materiais 
necessários ao funciona-
mento de secretariais e 
órgãos municipais. 

Foram considerados 
regulares, com ressalvas, 
os pregões presenciais 
realizados com esses ob-
jetivos pelas Prefeituras 
de Sousa, Princesa Isabel, 
Catolé do Rocha, Guara-
bira e Belém. Também foi 
aprovado  procedimento 
licitatório para realização 
de cursos e capacitações 
nas áreas técnica e de tec-
nologia da informação, 
sob responsabilidade da 
Secretaria de Finanças de 
Campina Grande.

Igualmente regular, 
com ressalvas, deu-se a 
apreciação de prestações 
de contas das Secretarias 
de Finanças e Educação 
de Campina Grande; dos 
Institutos de Previdência 
de Nazarezinho e Ria-
chão, exercícios 2011 e 
2012, respectivamente, e 
ainda do Fundo Munici-
pal de Defesa dos Direitos 
Difusos de Campina Gran-
de, no exercício 2012.   

Aditivo na ALPB
A 2ª Câmara tam-

bém votou, à unanimi-
dade, pela regularidade 
do terceiro termo aditi-
vo da licitação feita pela 
Assembleia Legislativa 
do Estado, no exercí-
cio 2013, objetivando a 
“Contratação de Empre-
sa Especializada no Li-
cenciamento de Softwa-
re de Gerenciamento e 
Armazenamento de Da-
dos em Nuvem Privada”.

TCE aprova licitações 
para seis prefeituras

REGULARIDADE

Unidade escolar recebeu mais de R$ 560 mil em investimentos no Pacto pelo Desenvolvimento Social

Segundo cons-
ta no processo 
penal, os conde-
nados chegaram 
a cobrar propina 
de R$ 200 
mil de uma 
comerciante

Receita a fim de tentar dar 
andamento ao pedido de 
Termo de Acordo de Regi-
me Especial (Tare), de modo 
a estender o benefício de 
Substituição Tributária para 
a comercialização de bebi-
das quentes, oportunidade 
em que foi atendida pelos 
denunciados, os quais se-
riam os responsáveis pela 
fiscalização em seu estabele-
cimento comercial.
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Políticas

Comissão de Saúde da AL aprova 
atendimento prioritário para idosos
Pacientes com mais de 60 
anos terão prioridade para 
exames e consultas médicas

FOTO: Divulgação/ALPB

Deputados estaduais aprovaram também na Comissão de Saúde a criação do Programa Estadual de Prevenção ao Consumo de Crack

Parlamentares denunciam acúmulo de lixo e irregularidade em contratação de empresa de coleta

A Comissão de Saúde, Sa-
neamento, Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional da Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) apro-
vou por unanimidade todas as 
matérias constantes na pauta 
da comissão, como o Projeto 
de Lei 633/2015, de autoria 
do presidente da Assembleia, 
Adriano Galdino, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade na 
marcação de exames e consul-
tas para pessoas com mais de 
60 anos nas unidades públicas 
de Saúde do Estado.

A matéria determina 
que exames e consultas para 
as pessoas com mais de 60 
anos sejam realizados em no 
máximo dez dias úteis. Para 
o relator do projeto, o depu-
tado Renato Gadelha, o proje-
to merece ser aprovado pela 
atenção dedicada aos idosos. 
“Acho necessário que as pes-
soas com mais de 60 anos 
devam ter prioridade na mar-
cação de consultas e advogo 
pela admissibilidade deste 
projeto de lei”, argumentou o 
relator.

A comissão aprovou 
também, de autoria do depu-
tado Emano Santos, o Projeto 
de Lei 593/2015, que busca a 
criação de Programa Estadual 

de Prevenção ao Consumo de 
Crack em toda a Paraíba. Para 
o presidente da comissão, Ri-
cardo Barbosa, o crack é uma 
droga que vem dizimando a 
juventude em todo o País. “O 
crack tem sido a causa maior 
dos assassinatos que ocorrem 
nas periferias das grandes ci-
dades e em todas as cidades 
da Paraíba.

Sessão ordinária
Durante a realização da 

38ª Sessão Ordinária, realiza-
da na manhã dessa terça-feira 
(7), os deputados aprecia-
ram 79 matérias, entre ve-
tos, recursos, requerimentos 
e projetos de resolução. Os 
parlamentares mantiveram 
todos os vetos do Governo do 
Estado e aprovaram por una-
nimidade 59 requerimentos 
da Ordem do Dia. Para o de-
putado Hervázio Bezerra, a 
manutenção dos vetos ocorre 
quando o conteúdo de alguns 
projetos se confronta com 
leis federais e a manutenção 
destas matérias comprova 
a responsabilidade da Casa. 
“Algumas matérias são de 
competência, segundo a Le-
gislação, ao Poder Executivo. 
Mantivemos todos os vetos e 
isso demonstra a harmonia 
que existe hoje em nossa ban-
cada”, ressaltou.

Voto de pesar
O presidente da Assem-

bleia Legislativa, Adriano Gal-
dino, apresentou, em nome 
da Casa de Epitácio Pessoa, 
Voto de Pesar pela morte do 
radialista Anacleto Reinaldo, 
que faleceu na manhã dessa 
terça-feira (7) vítima de infar-
to. Adriano Galdino destacou 
a forma única utilizada pelo 

radialista para se comunicar 
e declarou que seu público 
ouvinte fica triste com esta 
perda. “Anacleto Reinaldo ti-
nha uma maneira ímpar de 
fazer rádio na Paraíba”, frisou.

Entre os profissionais da 
imprensa, Anacleto não era 
unanimidade. Seu posiciona-

mento sempre reacionário, 
violento, sexista e homofóbi-
co o afastava de admiradores. 
A jornalista, pesquisadora e 
professora da UFPB, Agda 
Aquino, comentou em seu 
perfil no Facebook: “Morreu 
Anacleto Reinaldo, minhas 
condolências à sua família. 

Mas enaltecer essa figura en-
quanto profissional da mídia 
é demais pra mim. Enquanto 
profissional sem formação, 
foi o exemplo da falta de éti-
ca, do preconceito, da chaco-
ta e do desrespeito às pes-
soas e à profissão. A morte 
não muda a história”.

A Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult), por meio do 
Conselho Estadual de Política 
Cultural (Consecult), realiza 
a segunda audiência pública 
com a Frente Parlamentar em 
Defesa da Cultura, a fim de dis-
cutir as políticas para o setor 
cultural, em especial a Lei dos 
Mestres. A sessão da Assem-
bleia Legislativa, que vai ocor-
rer nesta quinta-feira (9), às 
10h, tem o intuito de oferecer 
aos segmentos da sociedade 
um espaço de diálogo sobre os 
temas debatidos no Consecult. 

Após ocorrer a primeira 
reunião com a finalidade de 
criar a Frente Parlamentar em 
Defesa da Cultura, o objetivo 
desta segunda audiência é revi-
sar a Lei dos Mestres, que visa 
propor especificidades às cul-
turas populares tradicionais. 
Outro ponto a se debater será 
a obrigatoriedade de abertura 
de um edital específico quan-
do possível já que, atualmente, 
a escolha dos mestres é feita 
pelo Conselho Estadual de Po-
lítica Cultural (Consecult). 

O debate se iniciará com 
a composição da mesa e con-
siderações iniciais do presi-
dente da mesa, o deputado 
João Bosco Carneiro, seguido 
de fala do secretário de Cul-
tura do Estado, Lau Siqueira. 
Os convidados que desejarem 
realizar alguma pergunta no 
plenário deverão enviar email 
para consecult.pb1@gmail.
com com nome completo e 
entidade que representa ou 
ainda se inscrever uma hora 
antes do início da audiência, 
na qual terão 3 minutos para 
explanar seus comentários. 

Lau Siqueira fala da atua-
lização da lei pela assembleia 
e ressalta a importância do 
mestre em repassar o saber 

para sua comunidade. “Na ver-
dade, se trata de uma neces-
sária atualização da antiga Lei 
Canhoto da Paraíba, como era 
conhecida, garantindo seu foco 
de forma inequívoca nos Mes-
tres da Cultura Popular que 
estão espalhados pelo Esta-
do. Precisamos fazer com que 
não seja apenas um benefício 
assistencial. A aplicação da lei 
precisa garantir, sobretudo, de 
forma mais efetiva, a perma-
nência da atividade, o repasse 
do saber. No mais, a realidade 
dos Mestres da Cultura na Pa-
raíba não é muito diferente de 
outros estados. Geralmente, 
são pessoas vivendo em alto 
grau de vulnerabilidade social 
e precisam ter acesso não ape-
nas a esta lei específica, mas 
aos direitos sociais básicos. Ou 
seja, precisamos discutir for-
mas de articulação com as po-
líticas de assistência para que 
os mestres possam ser priori-
zados, por exemplo, na conces-
são do BPC - Benefício de Pres-
tação Continuada”, destacou.

O registro dos Mestres 
das Artes - Canhoto da Paraí-
ba (Lei 7.694/2004) designa 
concessão de apoio financei-
ro de dois salários mínimos 
para aquelas pessoas natural 
da Paraíba que tenham os co-
nhecimentos ou as técnicas 
necessárias para a produção 
e a preservação da cultura 
tradicional popular do Estado 
da Paraíba. São critérios de se-
leção - o reconhecimento pú-
blico das tradições culturais 
desenvolvidas; a permanência 
na atividade e capacidade de 
transmissão dos conhecimen-
tos artísticos e culturais; larga 
experiência e vivência dos cos-
tumes e tradições culturais; e 
que vivam em situação de ca-
rência econômica e social.

Secult debate Lei dos 
Mestres em audiência

No começo de junho, os 
deputados estaduais, integran-
tes da Comissão de Desen-
volvimento, Turismo e Meio 
Ambiente visitaram in loco e 
fizeram uma inspeção técnica 
para constatar a caótica situa-
ção do município de Santa Rita, 
que tem toneladas de lixo por 
toda a cidade e às margens dos 
rios e mananciais. Em seguida, 
encaminharam ofícios às auto-
ridades competentes cobrando 
medidas urgentes no sentido 
de pressionar a Prefeitura 
a solucionar os graves pro-
blemas do município no que 
diz respeito a destinação do 
lixo. E nessa terça-feira (7), 
os deputados realizaram uma 
audiência pública para apro-
fundar o debate sobre essa 
problemática que compro-
mete a saúde e bem-estar da 
população e polui rios e ma-
nanciais da localidade.

Durante a audiência, os 

deputados junto com repre-
sentantes do Ibama, TCE,  Ca-
gepa, Polícia Militar e repre-
sentantes de entidades civis 
do município, debateram a 
grave situação do município, 
por causa do acúmulo de lixo 
e detritos, e as possíveis solu-
ções para o enfretamento do 
abandono e descaso por par-
te do Poder Público. Em um 
dado momento da audiência, 
o deputado e presidente da 
Comissão de Desenvolvimen-
to, Turismo e Meio Ambiente, 
Jeová Campos, recebeu um do-
cumento da Prefeitura sobre a 
contratação de uma empresa 
para recolhimento do lixo das 
ruas e margens de rios e ma-
nanciais do município. Num 
dos trechos do documento, lido 
parcialmente por Jeová, a Pre-
feitura coloca que contratou 
uma empresa especializada 
para o recolhimento do lixo da 
cidade, com dispensa de licita-

ção, o que é ilegal. Aproveitan-
do, a presença de um represen-
tante do Tribunal de Contas do 
Estado na audiência, o deputa-
do Jeová Campos repassou o 
documento para que este fosse 
averiguado pelo órgão. “Como 
contratar uma empresa, sem 
licitação, por um valor que ex-
cede R$ 700 mil?”, indagou Jeo-
vá ao passar o documento às 
mãos do representante do TCE.

Além de Jeová, partici-
param da audiência pública 
os deputados José Paulo, João 
Gonçalves, Buba Germano, Ri-
cardo Barbosa e Anísio Maia. 
Todos deram depoimentos so-
bre a situação vivenciada em 
Santa Rita durante a inspeção 
técnica realizada pela ALPB e 
cobraram medidas urgentes 
que protejam a população do 
município e preservem o meio 
ambiente, incluindo as mar-
gens dos rios e mananciais que 
estão recebendo lixo e detritos.

Legislativo aprofunda polêmica 
sobre “descaso” em Santa Rita

COLETA DE LIXO Lucas prioriza 
barreira do Cabo 
Branco e Parque 
Parahyba na LDO

O vereador Lucas de Brito 
(PSL) apresentou cinco emen-
das – número máximo permiti-
do para cada parlamentar - ao 
Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), exercício 
2017, que está sendo apreciado 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa. As emendas abarcaram 
as áreas de meio ambiente, in-
fraestrutura e educação.

O vereador priorizou o pe-
dido de realização de serviços 
de implantação do Parque Li-
near Parahyba - localizado no 
trecho leste dos canais do bair-
ro Jardim Oceania - uma das 
principais bandeiras do man-
dato de Lucas de Brito. “Por 
três anos sucessivos (2013, 
2014 e 2015), apresentamos 
requerimentos solicitando o 
início das obras do Parque Pa-
rahyba, mas nada foi feito por 
parte da Prefeitura. Agora que 
o Governo do Estado se propôs 
a destinar R$ 3 milhões para a 
primeira etapa da obra, passa-
remos a cobrar da Prefeitura 
que, superando quaisquer vai-
dades, some esforços e se com-
prometa a executar a segunda 
etapa, disparou o parlamentar.

A última emenda diz res-
peito a obra de contenção e 
proteção da barreira do Cabo 
Branco que passa por proble-
mas estruturais causados pela 
erosão e que põem em risco um 
dos símbolos mais importan-
tes de João Pessoa. “Não cuidar 
da Barreira é atentar contra a 
autoestima do povo pessoense, 
que, através da sociedade civil 
organizada em torno do grupo 
Amigos da Barreira, tem esbar-
rado na indiferença da Prefei-
tura ao seu grito de protesto: 
salve a barreira”, concluiu.

FOTO: Divulgação
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Projeto Zibra avalia o 
comportamento do vírus 
em vários pontos do NE 

300 amostras são analisadas na PB
PESQUISA SOBRE O ZIKA

Um laboratório móvel do 
projeto pioneiro Zibra (Zika 
Brasil), com pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros, está 
instalado no pátio do Comple-
xo Psiquiátrico Juliano Morei-
ra, em João Pessoa, onde ficará 
até a manhã de hoje com o 
objetivo de avaliar o compor-
tamento do vírus em diferen-
tes pontos do Nordeste. João 
Pessoa é a segunda capital 
que recebe a pesquisa, ini-
ciada no último dia dois, em 
Natal/RN. Da Paraíba, a ação 
segue para Recife, Maceió, 
Aracaju e Salvador. 

Nos locais onde passa, é 
realizada uma parceria com 
os Laboratórios Centrais Pú-
blicos (Lacens) para o apoio 
logístico. Em João Pessoa, a 
estrutura foi montada no Ju-
liano Moreira porque há um 
laboratório do Lacen-PB de vi-
rologia que faz diagnóstico de 
dengue, chikungunya, zika e 
outras viroses, funcionando lá, 
de forma provisória, devido a 
reforma na sede do Lacen-PB.

A pesquisa está sendo 
realizada por meio de uma 
parceria entre o Instituto 
Evandro Chagas, Universidade 
de São Paulo (USP), Fiocruz de 
Salvador e Universidades de 
Oxford - EUA e de Birminghan, 
na Inglaterra. “A proposta des-
te trabalho surgiu em função 
da grande quantidade de casos 
de zika no País, principalmen-
te, no Nordeste, entre Natal e 
Salvador, onde é registrado 
o maior número da doença”, 
disse o pesquisador do Minis-
tério da Saúde, do Instituto de 
Infectologia Evandro Chagas, 
Márcio Teixeira.

“A gente quer saber se 
existem diferenças nesse ma-
terial genético viral, nas doen-
ças associadas ao zika, dar 
suporte no diagnóstico e nos 
casos positivos para zika, no 

Passeio ecológico, recreação e 
um piquenique vão animar a manhã 
de 42 crianças moradoras do bair-
ro de Mandacaru, em João Pessoa, 
no próximo sábado, 11 de junho. A 
ação, que acontece a partir das 9h 
no Parque Arruda Câmara (Bica), 
será realizada pela Cooperativa dos 
Anestesiologistas da Paraíba (Coo-
panest/PB) em parceria com a Coo-
perativa de Transportes Extremo.  A 
iniciativa faz parte da campanha Dia 
de Cooperar, que reúne cooperativas 
de todo o País em ações de transfor-
mação social.

O passeio é apenas uma das ações 
que integram um projeto contínuo 
em apoio à Fundação de Assistência e 
Proteção à Adolescência e à Infância 
(Fapai), escola de ensino infantil que 
atende crianças de 4 a 7 anos. O proje-
to, criado em 2015, consiste no apoio 
às necessidades da fundação com 
doação de itens como material didá-
tico, alimentos e produtos de higiene, 
além de apoio à realização de eventos 
para as crianças.

 “A cooperativa procurava uma 
instituição que realmente precisas-
se de apoio, em que nossa parceria 
e contribuições fizessem a diferença. 
A experiência é enriquecedora, tanto 
para a os cooperados, quanto para a 
instituição Fapai”, destacou a presi-
dente da Coopanest, Maria de Fátima 
dos Santos.

Além das crianças, vão participar 
da ação professores, cooperados e co-
laboradores da Coopanest. O passeio 
ecológico contará com o apoio de um 
professor de Biologia, que vai apre-
sentar as espécies da fauna e da flo-
ra às crianças. Em seguida, haverá um 
momento recreativo e o piquenique. 

 
Sobre o Dia C
A campanha Dia de Cooperar (Dia 

C) é uma iniciativa das cooperativas 
brasileiras (idealizadoras e mantene-
doras dos projetos), que conta com 
apoio do Sistema OCB e de suas uni-
dades estaduais. O objetivo é promo-
ver e estimular a integração das ações 
voluntárias no país.

Cooperativa realiza passeio 
ecológico para 42 crianças 

DIA DE COOPERAR

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio da 
Gerência Operacional de Res-
posta Rápida, no período de 
agosto de 2015 até a vigésima 
segunda semana de 2016, re-
gistrou 885 casos de microce-
falia em 135 municípios parai-
banos. Destes casos, 136 foram 
confirmados com base nos 
laudos dos exames de imagem 
e/ou resultados de exames la-
boratoriais para detecção do 
vírus zika; 449 descartados 
para a microcefalia relaciona-
da à infecção congênita e 300 
seguem em investigação. 

Quanto aos óbitos, não 
houve alteração em relação 
aos números do último bole-
tim. Dos casos notificados na 
Paraíba, 24 evoluíram para 
óbito, sendo confirmados 11, 
nos municípios de Campina 
Grande (1); Conde (1); João 
Pessoa (1); Juazeirinho (1); 
Olivedos (1); Santa Rita (2); 
São João do Rio do Peixe (1); 
São José do Sabugi (1) e Sapé 
(2). Três foram descartados e 

10 estão sendo investigados.
Para outros esclarecimen-

tos, deve-se entrar em contato 
com o Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância 
em Saúde (Cievs), da SES, por 
meio do endereço eletrônico: 
cievs.pb@gmail.com ou pelo 
telefone: 0800-281-0023.

O Governo do Estado, por 
meio da SES, vem desenvol-
vendo uma série de ativida-
des de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, com o apoio do 
Exército Brasileiro, Corpo de 
Bombeiros, Marinha do Brasil, 
Polícia Militar, além dos Agen-
tes Comunitários de Saúde e 
de Endemias.

Sala de Situação
A Sala de Situação fun-

ciona no Espaço Cultural, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30, com a presença de 
representantes da Gerência de 
Vigilância Ambiental, da SES; 
Defesa Civil; Polícia Militar; 
Exército Brasileiro e Corpo de 
Bombeiros.

Além do aplicativo para 
dispositivos móveis, as denún-
cias de possíveis focos do mos-
quito podem ser registradas 
por meio da Central de Aten-
dimento, pelos números 3218-
7303/7603/7713 e 0800-
281-0023 e 9-8822-8080.

Alô Mãe
O programa de monito-

ramento de gestantes Alô Mãe 
também funciona no Espaço 
Cultural e acompanha, por 
meio de ligações telefônicas, 
o processo de cuidado no pré-
natal das gestantes, em todo o 
Estado.

A partir das informações 
disponibilizadas pelas gestan-
tes, será considerado alerta o 
fato de terem apresentado sin-
tomas e/ou sinais das doenças 
ocasionadas pelo mosquito 
durante a gestação. Nestes ca-
sos, de imediato, serão orien-
tadas a buscarem os serviços 
de referência, considerando o 
Protocolo de Atenção à Micro-
cefalia do Estado da Paraíba.

Saúde registra 885 casos 
de microcefalia no Estado

EM 135 MUNICÍPIOS

sequenciamento do material 
genético do vírus”, falou o pes-
quisador titular da Fiocruz/BA, 
Luiz Alcântara. 

Na segunda-feira (6), pri-
meiro dia na Paraíba, foram 
analisadas 66 amostras. Des-
tas, oito deram positivo para 
zika. A expectativa é que, no to-
tal, sejam analisadas cerca de 
300 amostras. Em Natal, das 
400 amostras analisadas, 12% 
deram positivo para a zika, 
mas, até agora, não há nenhu-
ma relação com a microcefalia. 

A gerente operacional 
do Núcleo de Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), Izabel 
Sarmento, visitou as instala-
ções do laboratório móvel e 

conversou com os pesquisa-
dores. “Eles estão dando uma 
grande contribuição para 
ajudar a esclarecer a situação 
dos casos de microcefalia e 
agilizar o tempo de resposta 
do diagnóstico dos casos de 
zika”, declarou. 

Para a farmacêutica e bio-
química do Lacen-PB, Isabel 
Carneiro, que está trabalhando 
com os pesquisadores, é uma 
experiência única. “É um mo-
mento ímpar, muito importan-
te pra saúde pública do nosso 
Estado e também pro nosso 
aprendizado, enquanto profis-
sional”, falou. 

A pesquisa itinerante 
deve ser encerrada no próxi-
mo dia 17. Logo após, o tra-

balho vai continuar em três 
pontos: Salvador, no Lacen da 
Fiocruz, que receberá amos-
tras de vários lugares do Nor-
deste e até de Mato Grosso 
do Sul; no Instituto Evandro 
Chagas, no Pará e na USP. 

Precisão 
Um equipamento cha-

mado Mini-Ion, usado du-
rante a epidemia de ebola, 
na África, é o grande diferen-
cial da pesquisa. Após adap-
tações, foi concedido para o 
uso sobre o vírus zika. Ele 
tem alta especificidade e 
sensibilidade para zika, além 
de liberar os resultados em 
até 48 horas. Além disso, 
é de baixíssimo custo (R$ 

3.900,00 a unidade). 
“Estamos detectando mais 

do que o esperado devido a 
precisão do equipamento”, dis-
se o pesquisador da Univer-
sidade de Birmingham, da 
Inglaterra, Nick Loman.

A intenção é que, após o 
resultado da pesquisa, o Mi-
nistério da Saúde adquira o 
equipamento para todos os 
27 Lacens do País. 

O método também será 
adaptado para dengue, chikun-
gunya e febre amarela, além de 
vírus, que, porventura, possam 
ser introduzidos no Brasil, 
mediante a intensa movimen-
tação humana de uma região 
geográfica a outra, em curto 
espaço de tempo. 

Na segunda-
feira, primeiro 
dia do trabalho 
do laboratório 
móvel do projeto 
Zibra na Paraíba, 
foram analisadas 
66 amostras 
e oito deram 
positivo para o 
zika vírus 

Equipamento chamado Mini-Ion, utilizado durante a epidemia de ebola na África, foi adaptado para o uso sobre o vírus zika, liberando o resultado em até 48 horas

FOTO: Ricardo Puppe/Secom-PB
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Governo realiza simpósio sobre 
tecnologia e lança Escola Digital 
Evento acontece a partir 
das 8h no auditório do 
Unipê, em João Pessoa

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), rea-
liza hoje o Simpósio Regional 
de Tecnologia Educacional: 
Repensando a Prática Peda-
gógica. O evento acontece no 
auditório da faculdade Unipê, 
em João Pessoa, a partir das 
8h. Durante o simpósio, será 
lançada a Escola Digital da 
Paraíba, uma parceria entre 
o Estado, Instituto Inspirare, 
Instituto Natura e Fundação 
Telefônica Vivo. A plataforma 
digital de busca de conteúdos 
educacionais vai beneficiar 
a aproximadamente 350 mil 
alunos, 15 mil profissionais 
da educação nas 765 escolas 
da rede estadual. 

Pela manhã, o evento 
vai focar no debate sobre a 
tecnologia na educação e os 
desafios da atualidade, com 
a apresentação de recursos 
pedagógicos. A partir das 

14h30 será apresentado o 
portal Escola Digital da Pa-
raíba, com representantes do 
Instituto Inspirare e Natura. 
Também haverá a apresen-
tação de experiências exito-
sas nas Gerências Regionais 
de Educação (GREs) de João 
Pessoa, Guarabira e Maman-
guape. Os participantes te-
rão, ainda, orientação sobre 
o melhor uso do laboratório 
de informática e da TV Esco-
la. O evento vai contar com as 
presenças do secretário de 
Estado da Educação, Aléssio 
Trindade de Barros, da secre-
tária Executiva de Gestão Pe-
dagógica da SEE, Roziane Ma-
rinho Ribeiro; e da secretária 
executiva de Administração 
de Suprimentos e Logística 
da SEE, Luciane Coutinho. 

Para o secretário de Es-
tado da Educação, Aléssio 
Trindade, é muito importan-
te que as escolas da rede es-
tadual possuam ferramentas 
modernas de tecnologia, tais 
como software, hardware, la-
boratórios de robótica e ago-
ra da escola digital. “Isso faz 

com que o aluno na sua for-
mação se prepare tanto para 
a vida, quanto profissional-
mente para o mundo do tra-
balho”, ressaltou o secretário. 

Para o coordenador 
estadual do Programa das 
Tecnologias Educacionais e 
do Programa de Informáti-
ca na Educação, da SEE, José 
Isidro Alves, a utilização 
de tecnologias em sala de 
aula faz aprimorar a quali-
dade da educação e ajuda a 
elevar os índices de desen-
volvimento da educação. 
“Torna as aulas mais atrati-
vas, estimulando os alunos 
a aprender e compartilhar 
conhecimentos, diminuindo 
a evasão e a reprovação. Um 
exemplo disso é o reflexo do 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
em escolas que adotaram o 
uso da tecnologia como fer-
ramenta motivacional”, ob-
serva Isidro.

O Governo do Estado 
destaca, nos últimos anos, a 
aquisição de 15 mil netbooks 
e posterior distribuição entre 

os educadores da rede. Além 
da oferta de formações con-
tinuadas realizadas por meio 
de oficinas pedagógicas dos 
Núcleos de Tecnologia Edu-
cacional, onde os professores 
têm oportunidade de parti-
cipar em diferentes oficinas, 
tais como: o uso da lousa di-
gital e do aplicativo Google 
Classroom, tudo em prol da 
melhoria da prática da ativi-
dade docente na Paraíba.

Escola Digital da Paraíba 
A Escola Digital é voltada 

a gestores, professores, alu-
nos e seus familiares, a fer-
ramenta de conteúdo atende 
às atuais necessidades deste 
público no dia a dia, a partir 
de conteúdos que tornam o 
ensino mais dinâmico e ino-
vador dentro e fora da sala 
de aula. Criada em 2013 pelo 
Instituto Inspirare, Instituto 
Natura e Fundação Telefôni-
ca Vivo, a Escola Digital cobre 
todas as disciplinas da Edu-
cação Básica. A curadoria do 
projeto, que envolve seleção 
dos recursos é responsabili-

dade da TIC Educa, empresa 
especializada em pesquisar 
e desenvolver soluções para 
aulas interativas inovadoras 
baseadas em recursos tec-
nológicos e de alta qualidade 
pedagógica. Agora, em parce-
ria com o Governo do Estado, 
a iniciativa ganhou adapta-
ções e se transformou em Es-
cola Digital da Paraíba.

Segundo a gerente de 
Projetos do Instituto Natura, 
Maria Slemenson, a parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Educação da Paraíba está 
alinhada à estratégia de dis-
seminar um recurso funda-
mental capaz de transformar 
a educação no Brasil. “A Esco-
la Digital tem o importante 
papel de possibilitar o acesso 
a conteúdo multimídia e am-
pliar as fontes de pesquisa de 
qualidade. Além disso, traz o 
aprendizado com linguagem 
adequada ao perfil de cada 
um e permite o avanço dos 
estudos em ritmos diferen-
tes”, afirma Slemenson.

Na opinião da geren-
te de projetos sociais da 

Fundação Telefônica Vivo, 
Mila Gonçalves, a tecnolo-
gia e o conhecimento são 
importantes instrumentos 
de transformação. “Mais do 
que isso: são pontes para o 
desenvolvimento pessoal 
e social exatamente como 
funciona a Escola Digital 
ao compartilhar informa-
ções e qualificar o ensino e 
a aprendizagem por meio de 
novas tecnologias”, destaca.

Segundo a diretora do 
Instituto Inspirare, Anna Pe-
nido, a Escola Digital pode 
ser uma grande aliada de 
professores e alunos porque 
dá acesso a materiais educa-
tivos de qualidade que esti-
mulam a personalização, per-
mitindo que cada estudante 
encontre a própria forma 
de aprender. “Essa iniciativa 
abre uma porta qualificada 
para a transformação da edu-
cação no Brasil, pois os jo-
vens estão cada vez mais co-
nectados e mapeando os seus 
conteúdos favoritos de forma 
autônoma. A plataforma faci-
lita esse processo”, salienta.

O radialista Anacleto 
Reinaldo, de 69 anos, mor-
reu na madrugada de ontem 
vítima de um infarto fulmi-
nante em sua residência. O 
sepultamento acontece na 
manhã de hoje no cemité-
rio Senhor da Boa Sentença, 
após ser velado na Central 
de Velórios Rosa de Saron, 
em João Pessoa. 

A mulher do radialista 
disse que por volta das 4h 
estranhou Anacleto não ter 
se levantado, pois iria à Rá-
dio Líder FM de Santa Rita, 
onde apresentava, diaria-
mente, um programa ao lado 
do radialista Tony Show. Ela 
resolveu chamar o Samu, que 
constatou o óbito. O corpo 
inicialmente foi levado para 
o Serviço de Verificação de 
Óbito – SVO. Segundo a mu-
lher do radialista, Anacleto 
Reinaldo apresentava pro-
blemas cardíacos. 

Polêmico e conhecido 
pela irreverência, “Chumbo 
Grosso”, como Anacleto era 
conhecido, conduzia junto 
com Tony Show o programa 
“Juntos e Misturados”, das 
6h às 8h da manhã. Anacle-

to passou pelos principais 
veículos de comunicação da 
Paraíba, inclusive no jornal 
A União.

Em maio de 2011, Ana-
cleto Reinaldo passou mal 
quando apresentava um pro-
grama na TV Arapuan. Na-
quela ocasião perdeu a voz, 
sendo internado com sinto-
mas de AVC no Hospital São 
Vicente de Paulo.

Anacleto Reinaldo de-
monstrava não ter medo de 
bandidos. Dizia o que pen-
sava contra marginais, inclu-
sive com palavras impubli-
cáveis. Sempre ligado à área 
policial, o “Chumbo Grosso” 
não gostava de algumas posi-
ções de políticos, chegando a 
sofrer ameaças. 

O humorista Nairon 
Barreto, o Zé Lezin, lamen-
tou a morte do radialista du-
rante programa de rádio em 
Pernambuco. Cardivando de 
Oliveira, da Rádio Sanhauá, 
fez um comentário sobre o 
amigo. “Hoje eu perdi um 
amigo radialista que era 
único naquilo que ele fazia 
na comunicação paraibana: 
Anacleto Reinaldo”.

Duro nas suas críticas, 
destemido e perseguido por 
aqueles que achavam que ele 

ultrapassava a livre expres-
são, Anacleto tinha um cora-
ção do tamanho da Paraíba 
e era defensor intransigente 
dos direitos da sociedade. 
Além disso, tinha o micro-
fone como arma para se de-
fender e atacar seus algozes. 
“Vá em paz meu caro irmão 
de rádio, qualquer dia nos 
encontraremos na paz do se-
nhor!”, finalizou Cardivando 
em sua conta na rede social. 

Jornalistas, radialistas, 
amigos e admiradores fo-
ram ao velório se despedir 
de Anacleto Reinaldo, que 
tinha estilo próprio com co-
mentários bem humorados a 
extremamente pesados. Era 
ídolo de muita gente e sem-
pre chamava atenção por 
onde passava e nos lugares 
que frequentava.

Radialista Anacleto Reinaldo 
morre de infarto aos 69 anos

LUTO NO RÁDIO PARAIBANO

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Jornalistas, radialistas, amigos e admiradores foram ao velório se despedir de Anacleto Reinaldo

FOTO: Ortilo Antônio

Aesa prevê 
chuvas esparsas 
para a faixa 
litorânea da PB

UEPB inscreve 
para mestrado e 
doutorado em 
odontologia

O Programa de Pós-
-Graduação em Odontologia 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) divulgou edi-
tal para o processo seletivo 
de novas turmas para os cur-
sos de Mestrado e Doutorado 
da Instituição. As inscrições 
estão abertas até a próxima 
sexta-feira (10) e podem ser 
feitas na Secretaria do Pro-
grama, no campus I, no horá-
rio das 8h às 12h.

A prova escrita para o  
Mestrado será no dia 27 de 
junho, enquanto que o re-
sultado final sairá até 22 de 
julho. Já para o Doutorado a 
apresentação e arguição do 
projeto de pesquisa aconte-
cerão entre os dias 11 e 14 
de julho, com o resultado fi-
nal sendo divulgado também 
até o dia 22 do mesmo mês.

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraí-
ba (Aesa) prevê sol com va-
riação de nuvens com possi-
bilidade de chuvas esparsas 
para as regiões do Agreste, 
Brejo e Litoral, nesta quar-
ta-feira.

Para a região do Semiá-
rido – Alto Sertão, Sertão e 
Cariri-Curimataú – a previ-
são é de sol com variação 
de nuvens, com máxima de 
34oC e mínima de 22oC para 
o Sertão. 

Confira a temperatura 
para as demais regiões do 
Estado nesta quarta-feira: 
Agreste, máxima de 29oC e 
mínima de 19oC; Brejo, má-
xima de 27oC e mínima de 
18oC; Litoral, máxima de 
29oC e mínima de 22oC; Ca-
riri-Curimataú, máxima de 
32oC e mínima de 17oC, e Alto 
Sertão, máxima de 33oC e mí-
nima de 21oC. 

O sepultamento 
acontece na 
manhã de hoje 
no cemitério 
Senhor da 
Boa Sentença

A Polícia Civil da Paraíba, 
após trabalho investigativo 
da Delegacia de Defraudações 
e Falsificações de João Pessoa 
– DDF, prendeu ontem um dos 
estelionatários mais procu-
rados do Estado por fraudes 
em negociações de veículos. 
O suspeito também era pro-
curado por crimes cometidos 
nos estados de Alagoas, Per-
nambuco e Rio de Janeiro e 
obteve lucro fraudulento esti-
mado em mais de R$ 600 mil.

O suspeito já havia sido 
detido em outra ocasião pela 
DDF, mas foi posto em liber-
dade pela Justiça. “Wander-
son Ranieri Divino Trajano, 
de 34 anos, responde a 18 
processos criminais na Paraí-
ba pelos crimes de esteliona-
to e receptação e já foi preso 
anteriormente. Ranieri é in-
vestigado em mais de cinco 
inquéritos policiais em trami-
tação na DDF, já tendo lesado 
mais de 40 pessoas e obtido 
um lucro fraudulento de mais 
de 600 mil reais”, informou a 
delegada Cláudia Germana, 

de Defraudações e Falsifica-
ções de João Pessoa.

Ainda segundo informa-
ções da delegada, o suspeito 
negociava veículos inexisten-
tes, veículos com restrição ju-
dicial e adquiria veículos por 
meio de transações bancárias 
falsas ou simuladas, normal-
mente por intermédio de si-
tes de anúncios na internet. 
“Após mais de um mês de in-
vestigações e monitoramen-
tos, a equipe da DDF conse-
guiu localizar o suspeito em 
um apartamento situado na 
Praia de Intermares, em Ca-
bedelo”, disse.

Após prestar depoimen-
to, o suspeito será encami-
nhado à audiência de custó-
dia e ficará à disposição da 
Justiça. A DDF orienta que ou-
tras vítimas que reconheçam 
o suspeito compareçam à de-
legacia, situada na Central de 
Polícia de João Pessoa, ou que 
encaminhem a denúncia pelo 
disque denúncia da Polícia Ci-
vil - 197. A ligação é gratuita e 
o sigilo é absoluto.

PC prende estelionatário 
procurado em 4 estados

NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULOS

A Companhia de 
Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa) vai inter-
romper o abastecimento 
de água hoje em sete lo-
calidades de João Pessoa 
para manutenções cor-
retiva e preventiva.

Das 8h às 15h, o ser-
viço será suspenso nos 
bairros de Mangabeira 
(de I a VII), Jardim Cida-
de Universitária e Timbó 
para permitir a instala-
ção de hidrante na rede 
de distribuição do reser-
vatório de Mangabeira, 
conforme acordo com o 
Ministério Público da Pa-

raíba, Corpo de Bombei-
ros e a Superintendência 
de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa. 

Já nos bairros de 
Valentina, Monsenhor 
Magno, Paratibe e Lo-
teamento Boa Espe-
rança, o abastecimento 
será paralisado das 8h 
às 22h, em decorrência 
de manutenção preven-
tiva para melhoria dos 
serviços. 

Mais informações 
sobre os serviços executa-
dos pela Cagepa podem 
ser obtidas gratuitamen-
te pelo telefone 115.

Cagepa suspenderá 
abastecimento hoje

EM SETE BAIRROS
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Órgãos de segurança reforçam 
fiscalização no período junino
Foco principal será Lei Seca, 
para inibir que motoristas 
dirijam sob efeito do álcool

As festividades do Maior 
São João do Mundo e a rea-
lização de eventos juninos 
em outras regiões da Paraíba 
estão reforçando a realiza-
ção de operações policiais, 
principalmente relacionadas 
à Lei Seca. No último fim de 
semana aconteceram prisões 
de motoristas flagrados di-
rigindo sob efeito do álcool. 
Outros foram notificados 
pela mesma infração.

O coordenador da Lei 
Seca na Paraíba, Ricácio 
Cruz, disse que nos próximos 
fins de semana as operações 
serão intensificadas, prin-
cipalmente nas regiões de 
Campina Grande, Patos, Gua-
rabira e Bananeiras, onde 
ocorrem festejos juninos. O 

maior foco está nos acessos 
e saídas do Parque do Povo, 
em Campina Grande. “O tra-
balho está sendo realizado 
em parceria com o Batalhão 
de Trânsito”, afirmou Ricácio.

Além do trabalho dos 
policiais militares e das 
equipes da Lei Seca nos três 
acessos a Campina Grande, 
a Polícia Rodoviária Federal 
também está monitorando 
com abordagens aos veículos 
nos postos onde são verifica-
dos os documentos dos con-
dutores e veículos.

Segundo Ricácio Cruz, 
as operações dos órgãos de 
segurança têm por objetivo 
inibir que motoristas dirijam 
após ingerirem bebidas alco-
ólicas. Em todas as regiões 
do Estado estão sendo reali-
zadas operações reforçadas 
em dias variados durante 
todo o mês de junho. Nas 
operações estão sendo utili-
zados etilômetros para me-
dir o teor alcoólico durante 
as abordagens. 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Uma locomotiva e quatro 
carros de passageiros (vagões) 
foram carregados em cinco car-
retas, na cidade de Cabedelo, e 
desembarcaram no início da noi-
te de ontem no Distrito Indus-
trial, em Campina Grande.Os va-
gões serão utilizados nas viagens 
da Locomotiva do Forró, passeios 
entre a cidade de Campina e o 
Distrito de Galante, num per-
curso de aproximadamente 24 
quilômetros. A primeira viagem 
acontecerá no próximo sábado, 
dia 11 de junho. 

A operação de carregamento 
foi iniciada na noite da última se-
gunda-feira, dia 6, e só concluída 
na madrugada de ontem. Os três 
carros de passageiros restantes 
foram carregados ontem à noi-
te e seguirão hoje para Campi-

na Grande. Cada vagão pesa em 
média 38 toneladas e a locomo-
tiva 65 toneladas. Ao todo, serão 
levados para a Rainha da Borbo-
rema sete carros de passageiros e 
uma locomotiva.

De acordo com a empresa 
responsável, serão realizadas 
sete viagens da Locomotiva do 
Forró nos dias 11, 12, 18, 19, 24, 
25 e 26 de junho, saindo sempre 
às 10h, da Estação Velha, atual 
Museu do Algodão. 

Os interessados em adquirir 
o passaporte para aproveitar a 
viagem ao som de muito forró e 
de belas paisagens devem procu-
rar a AutoCar Turismo, através 
da Central de Atendimento, que 
funciona 24 horas durante todos 
os dias da semana, através do te-
lefone (83) 3058.5022. 

Dia dos Namorados 
O segundo passeio da Loco-

motiva do Forró acaba de ganhar 
um atrativo a mais para quem 
quer embarcar em uma viagem 
ao som de muito forró e ao lado 
do seu amor. Quem comprar um 
passaporte para seguir com des-
tino ao distrito de Galante no 
próximo domingo, 12 de junho, 
Dia dos Namorados, ganhará ou-
tro bilhete inteiramente grátis.

A promoção já está valendo 
e os interessados já podem com-
prar sua passagem para curtir 
uma viagem inesquecível. O bi-
lhete custa R$ 120 e está sendo 
vendido na AutoCar Turismo, 
que fica localizada na Rua Seve-
rino Cruz, às margens do Açude 
Velho, no Centro de Campina 
Grande. 

Vagões da Locomotiva do Forró 
desembarcam em Campina Grande

PASSEIO DE TREM ATÉ GALANTE
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Os vagões seguiram ontem em caminhões de Cabedelo para Campina Grande, de onde vão fazer sete viagens de cerca de 24 km  

Campina Grande, cidade 
onde é realizada o Maior São 
João do Mundo, pretende su-
perar o próprio recorde, jun-
to ao RankBrasil, realizando 
a Maior Quadrilha Junina do 
País, pelo 4° ano consecuti-
vo. A apresentação do Maior 
Quadrilhão Junino do Mun-
do será hoje às 15h, quando 
os quadrilheiros voltarão a 
dançar no Parque da Criança, 
visando superar o número de 
casais do ano anterior.

A cidade conquistou o 
título pela primeira vez em 
2013 (com 628 pares), ultra-
passando a marca em 2014 
(reunindo 716 casais). No 
ano passado, o Quadrilhão 
Junino do Maior São João do 
Mundo obteve a participação 
de 725 pares. Para este ano, 
a expectativa dos organiza-
dores é apresentar mais inte-
grantes que na última edição.

O Maior Quadrilhão Ju-
nino do Mundo é realizado 
pela Prefeitura de Campina 
Grande, através de secreta-
rias municipais, a exemplo 
da Secretaria de Esporte, Ju-
ventude e Lazer (Sejel) e de 
Desenvolvimento Econômico 
(Sede), além da Coordena-
doria Municipal de Turismo 
(Codemtur).

O coordenador dos pro-
gramas esportivos do muni-
cípio, professor Bruno Men-
des, destacou que já está tudo 
preparado para o grande 
momento em que Campina 
Grande vai quebrar seu pró-
prio recorde, no tema qua-
drilha junina. “A tarefa não 
é fácil. Quando superamos a 
nossa marca já começamos a 
trabalhar e planejar para que 
o quadrilhão do ano seguin-
te seja ainda maior, melhor e 
mais organizado”, ressaltou.

O forró pé de serra co-
mandará o arrasta pé na pró-
xima sexta-feira (10), durante 
o São João do Instituto dos 
Cegos da Paraíba Adalgisa 
Cunha (ICPAC). Com o tema 
“Forrozando e namorando”, 
em homenagem ao Dia dos 
Namorados, a festa terá entre 
as atrações o Forró das Marias, 
Merlânio Maia e Forró Pezza-
do, trio de forró formado por 
ex-alunos do instituto, além da 
Quadrilha do Coronel Lauren-
tino, uma das poucas no Brasil 
formadas por casais de defi-
cientes visuais. O evento será 
realizado a partir das 19h, na 
sede do instituto, na Av. Santa 
Catarina, 396, Bairro dos Esta-
dos, com entrada franca. 

Em sua 21ª edição, a festa 
já é tradição na capital. “Prepa-
ramos tudo com muito carinho 
e é uma grande honra receber 

tanta felicidade no instituto. 
Ficamos imensamente satis-
feitos quando percebemos que 
deu tudo certo e este ano, se 
Deus quiser, também será ma-
ravilhoso”, disse o presidente 
do ICPAC, José Antônio Freire.

Serão erguidas tendas e 
barracas estilizadas, onde alu-
nos, profissionais e voluntá-
rios venderão comidas típicas 
e artesanato. As arrecadações 
são destinadas à manutenção 
do instituto.

O ICPAC é uma organi-
zação não governamental, 
de caráter filantrópico e as-
sistencial, que já conseguiu 
elevar a qualidade de vida de 
milhares de deficientes vi-
suais, entre crianças, jovens 
e adultos que encontram no 
instituto o acesso à educação, 
cultura, esporte e lazer, viabi-
lizando a inclusão social. 

Maior Quadrilhão do 
Mundo quer recorde

Instituto dos Cegos 
promove São João

RANKBRASIL

“FORROZANDO E NAMORANDO” O primeiro dia da tem-
porada 2016 do Arraiá de 
Cumpade, no último sá-
bado, 4 de junho, superou 
as expectativas dos orga-
nizadores. Como convi-
dado do Cumpade João, o 
cantor Capilé, Roninho do 
Acordeon, Cris Oliveira e 
os Filhos do Rei e, ainda, o 
trio Forró Quentão anima-
ram turistas, forrozeiros 
e agentes de viagens que 
foram conferir a autêntica 
festa junina que se realiza 
na Divina Vila, na Fazenda 
Olho D’água, no distrito de 
Galante, distante apenas 8 
km de Campina Grande.

 O evento se consolida 
como uma das principais 
atrações do São João da Pa-
raíba, por valorizar a cultu-
ra nordestina e o autêntico 
forró pé de serra, sendo 
considerado pela Idestur 
como o 1º Produto Turísti-
co Rural do Brasil. A Divina 
Vila é uma pequena cidade 
cenográfica que proporcio-
na aos visitantes vivenciar 
momentos com a dona Au-
rinha, a benzedeira que tira 

Arraiá de Cumpade supera expectativas
TEMPORADA 2016

todas as mazelas do corpo e 
está à disposição na Casa da 
Rezadeira, Praça do Enche 
o Bucho, capela, botequim, 
canto das redes, tapiocaria, 
doceira, restaurante rural, 
casa do queijo de cabra, en-

tre outros ambientes.
A atração principal do 

evento é o Cumpade João, 
uma figura autêntica do Nor-
deste que preserva os cânti-
cos e vestimentas do vaquei-
ro e comanda a animação 

Confira a programação dos dias 11 e 12 próximos:

Shows

n João Pessoa – Mais Brasil Turismo, Av. Epitácio Pessoa, 3280, Sala 104, Tam-
bauzinho. Telefone: (83) 3224-3050 ou 8650-0471.

n Campina Grande – AutoCar Turismo, Rua Dr. Severino Ribeiro Cruz, 625, Centro.
Telefone: (83) 3321-3521.

Onde comprar o passaporte:

n Sábado (11 de junho)

Cumpade João

Tom Oliveira

Edglei Miguel

Cris Oliveira

Roninho do Acordeon

Domingo - Dia dos
Namorados (12 de junho)n Cumpade João

n Sandra Belê
n Cris Oliveira
n Roninho do Acordeon
n Forró Quentão

da festa ao som da sanfona, 
zabumba e triângulo, grupo 
de danças folclóricas, qua-
drilha junina e a tradicio-
nal procissão do vaqueiro 
levando a imagem de Nossa 
Senhora do Rosário. 

Este ano o evento, que 
está em sua 6ª edição, co-
meçou no dia 4 de junho e 
segue nos dias 11, 12,18, 19, 
23, 24, 25 e 26, encerrando a 
programação no dia 2 de ju-
lho, sempre no período das 
11h às 17h.

São dez dias de anima-
ção e muito forró pé de serra 
no evento que está inserido 
nas programações paralelas 
do Maior São João do Mun-
do, sendo ele promovido 
pelo Restaurante Rural Casa 
de Cumpade e a Mais Brasil 
Turismo, com apoio do Go-
verno do Estado, através da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur). O passapor-
te inclui open bar (cerveja, 
água, refrigerantes, café, su-
cos, cachaça e caipirinhas), 
apresentação cultural, forró 
pé de serra e visitação na Di-
vina Vila.
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Tarifa de energia poderá cair após 
retirada de R$ 1 bi de fundo setorial
Valor da cota da CDE paga 
pelos consumidores passa 
de R$ 12,9 bi para R$ 11,8 bi

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) de-
cidiu ontem retirar R$ 1,094 
bilhão do orçamento da Con-
ta de Desenvolvimento Ener-
gético (CDE) deste ano. Com 
a decisão, o valor da cota da 
CDE paga pelos consumido-
res passa de R$ 12,9 bilhões 
para R$ 11,8 bilhões. Segundo 
a Aneel, a mudança poderá re-
sultar na redução de cerca de 
1% nas tarifas de energia. O 
valor será calculado nos rea-
justes das tarifas que aconte-
cem durante o ano para cada 
distribuidora.

A mudança foi feita a pe-
dido da Associação Brasileira 
de Grandes Consumidores 
Industriais de Energia e de 
Consumidores Livres (Abra-
ce) e da Light, que pediram 
a exclusão dos recursos de 
financiamento da Reserva 
Geral de Reversão (RGR) do 
orçamento da CDE de 2016, 
alegando que o custeio da 
RGR com recursos prove-

nientes da CDE é ilegal.
Para a Abrace, o uso dos 

recursos da RGR para financiar 
investimentos das distribuido-
ras em programas de univer-
salização caracteriza subsídio 
cruzado sem previsão legal. A 
Light alegou que a inclusão de 
R$ 1,094 bilhão no orçamento 
da CDE deste ano, a título de 
financiamento da RGR, repre-
senta R$ 74 milhões adicionais 
em sua cota anual.

Segundo determinação 
da Aneel, a Eletrobras não 
deverá mais fazer financia-
mentos com recursos da RGR. 
Para o diretor-geral da agên-
cia, Romeu Rufino, a inclusão 
dos recursos na CDE poderia 
ser considerada um emprés-
timo subsidiado. “Não cabe 
arrecadar do consumidor re-
cursos para suprir um fundo 
para a Eletrobras emprestar 
para empresas, isso não faz 
sentido. E a visão da Procu-
radoria [da Aneel] é que não 
há legalidade para isso”, disse 
Rufino.

A CDE é um fundo do se-
tor elétrico criado para pro-
mover a universalização do 
serviço de energia elétrica, 
subsidiar a tarifa social e es-
timular fontes renováveis de 
energia.

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Segundo determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Eletrobras não deverá mais fazer financiamentos com recursos da RGR

FOTO: Reprodução/Internet

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Câmara dos Deputados 
aprovou ontem, por 29 votos a 8, a ad-
missibilidade da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que assegura um 
porcentual mínimo de representantes 
de cada gênero em Casas legislativas 
de todos os níveis federativos. Na prá-
tica, o objetivo da proposta é assegu-
rar uma cota mínima para mulheres, 
uma vez que homens já representam 
maioria nesses espaços. 

De autoria do Senado Federal, 
a PEC garante participação mínima 
para mulheres e homens na Câmara, 
nas Assembleias legislativas dos es-
tados, Câmara legislativa do Distrito 
Federal e nas câmaras municipais. A 

garantia vale pelas três legislaturas 
subsequentes à promulgação da PEC. 
De acordo com a proposta aprovada 
pela CCJ, esse porcentual deverá ser 
de 10% das cadeiras da casa na pri-
meira legislatura, 12% na segunda e 
16% na terceira.

Caso o número de pessoas daque-
le gênero não atinja esses porcentuais 
mínimos, as vagas deverão ser preen-
chidas pelos candidatos do mesmo 
gênero com maior votação nominal 
individual entre os partidos que alcan-
çaram o chamado quociente eleitoral 
(ou seja, legendas que ganharam al-
guma vaga da divisão dos postos dis-
poníveis). A PEC já tinha sido aprova-
da em dois turnos pelo Senado no ano 
passado. Na Câmara, deverá ser anali-
sa por comissão especial, antes de ser 
votada em plenário.

CCJ da Câmara aprova PEC 
que assegura cota mínima

mulheres nO legislaTivO

Igor Gadelha
Da Agência Estado

A Justiça Federal em 
Brasília condenou o ex-de-
putado João Paulo Cunha e 
o publicitário Marcos Va-
lério em uma ação de im-
probidade administrativa 
oriunda das investigações 
da Ação Penal 470, o pro-
cesso do Mensalão. Com a 
decisão, Cunha e Valério te-
rão que devolver aos cofres 
públicos valores que foram 
considerados como desvios,  
deverão pagar multa e fica-

rão com os direitos políticos 
suspensos por dez anos.

A sentença foi proferida 
pelo juiz Renato Borelli, da 
Justiça Federal no Distrito 
Federal. De acordo com o 
magistrado, houve irregu-
laridades em um contrato 
da Câmara dos Deputados 
com a agência de publicida-
de SMP&B, em 2004, quan-
do Cunha era presidente da 
Casa. O juiz estipulou que o 
ex-deputado faça o ressar-
cimento de R$ 10 milhões, 
valor total do contrato entre 
a empresa de publicidade e 

a Câmara. Valério terá de de-
volver R$ 536 mil.

No processo, a defesa 
de João Paulo Cunha sus-
tentou que não houve irre-
gularidades no contrato e 
que os serviços foram devi-
damente prestados. Cunha 
também afirmou que não 
tinha amizade com Marcos 
Valério. A defesa do publi-
citário não foi localizada. 
Atualmente, Marcos Valério 
está preso e cumpre pena 
de mais de 30 anos, defi-
nida na Ação Penal 470, o 
processo do Mensalão.

Justiça condena João Paulo 
Cunha e Marcos Valério

em açãO de imprObidade

André Richter
Da Agência Brasil

O novo processo seletivo 
simplificado do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) foi lançado ontem, 
no DOU. Na Paraíba são 203 
vagas para os municípios de 
Areia, Campina Grande, Gua-
rabira, Itabaiana, Itaporanga, 
João Pessoa, Patos, Pombal, 
Santa Luzia, Souza e Sumé. A 
cidade com maior número de 
vagas é a capital, com 91.

As oportunidades no Es-
tado estão dividas, segundo 
o edital, em 153 (ampla con-
corrência), 38 (negros) e 12 
(pessoas com deficiência). O 
salário é de R$ 1.250.

No País são 7,5 mil opor-
tunidades temporárias para o 
cargo de agente de pesquisa 
e mapeamento, que vão atuar 

em 550 municípios do País e 
no Distrito Federal para rea-
lização de pesquisas econô-
micas e demográficas. Podem 
concorrer candidatos com Ní-
vel Médio de formação escolar.

O Estado com a maior 
oferta de vagas é São Paulo, 
com 850. O DF ficou com 144.

Segundo o regulamento, 
5% das vagas são reservadas 
a pessoas com deficiência e 
20% a pessoas pretas ou par-
das. O salário é de R$ 1.250.

As inscrições podem ser 
feitas pelo site da Fundação 
Cesgranrio, entre 21 de ju-
nho a 19 de julho. A taxa de 
inscrição custa R$ 30. Haverá 
provas objetivas no dia 4 de 
setembro, com 60 questões 
sobre Português, Geografia e 
Raciocínio Lógico. O resultado 
final deverá ser divulgado em 
3 de outubro deste ano.

IBGE lança seleção com 
203 vagas para agente

na paraíba

Está em vigor, no mu-
nicípio de João Pessoa, uma 
lei de autoria do vereador 
Benilton Lucena (PSD) que 
assegura o acesso de profis-
sionais particulares de Edu-
cação Física, ou “Personal 
Trainers”, em academias de 
ginástica do município. A ini-
ciativa tem o objetivo de ga-
rantir o acesso desses profis-
sionais nos estabelecimentos 
da capital sem a cobrança de 
taxas extras aos alunos. 

“Se o usuário está pa-
gando a mensalidade em dia, 
ele deve ter essa permissão. 
Muitas pessoas querem ser 
acompanhadas por um profis-
sional de sua confiança ou que 

atenda às suas necessidades”, 
explicou o parlamentar.

A capital paraibana foi 
uma das primeiras cidades do 
País a sancionar esse tipo de 
lei. O projeto de lei foi apro-
vado por unanimidade no dia 
11 de maio deste ano.

Isenção de taxas
“A Associação Paraibana 

de Personal Trainers (Asppet) 
também foi uma das respon-
sáveis pela aprovação da lei. 
Graças ao empenho de muitos 
personal trainers, a profissão 
ganha força e respeito na luta 
pela valorização da catego-
ria”, comemorou o personal 
trainer Romário Leite.

Sancionada a “Lei dos 
Personal Trainers” em JP

novos concurso não 
serão autorizados

Ao divulgar ontem os novos li-
mites de empenho e pagamento do go-
verno para este ano, o ministro interino 
do Planejamento, Dyogo Oliveira, reafir-
mou que a aprovação de reajustes para 
o funcionalismo público já estavam 
previstos e não comprometem o ajuste 
fiscal. Sobre a realização de concursos 
públicos, o ministro informou que não 
serão autorizados novos certames 
neste ano, nem no próximo. Segundo 
Oliveira, o reajuste dos servidores é 
inferior à inflação, o que permitirá que 
o desempenho da folha fique abaixo 
da inflação. Sobre o congelamento dos 
concursos, Oliveira disse que a Lei Orça-
mentária já limitava a novos certames. 

dólar fecha abaixo 
de r$ 3,45 

Em mais um dia de queda, 
a moeda norte-americana fechou 
abaixo de R$ 3,45 pela primeira vez 
em quase um mês. O dólar comercial 
encerrou ontem vendido a R$ 3,448, 
com queda de R$ 0,042 (-1,2%). A 
moeda está na menor cotação des-
de 11 de maio (R$ 3,446). O dólar 
começou o dia com pequena alta, 
mas reverteu a tendência no meio da 
manhã e caiu ainda mais a partir das 
15h, após a aprovação, pela Comis-
são de Assuntos Econômicos do Se-
nado, da nomeação de Ilan Goldfajn 
para presidência do Banco Central. A 
divisa acumula queda de 4,5% ape-
nas em junho e de 12,7% em 2016.

brasil registra 3.978 
casos de h1n1

Dados do Ministério da Saú-
de mostram que foram registrados 
3.978 casos de influenza A (H1N1) 
entre janeiro e 30 de maio deste ano. 
Ao todo, 764 pessoas morreram em 
decorrência desse tipo de gripe. No 
mesmo período do ano passado, hou-
ve 19 registros da doença em todo o 
país, com duas mortes. Com  2.013 
casos, a região Sudeste concentra 
o maior número de registros de in-
fluenza A H1N1, dos quais 1.714 no 
Estado de São Paulo. A campanha de 
vacinação contra a gripe imunizou 
neste ano 47.6 milhões de pessoas.

Aline Leal
Da Agência Brasil



Explosão de carro-bomba 
mata 11 pessoas e fere 
dezenas em Istambul
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Prisão de Renan, Sarney e Jucá
OBSTRUÇÃO DA LAVA JATO

Rodrigo Janot pediu ao 
STF a prisão dos três e 
também de Eduardo Cunha

Karine Melo
Da Agência Estado

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
pediu ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) a prisão do 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, do senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), 
do ex-senador José Sarney 
(PMDB-AP) e do presidente 
afastado da Câmara, Eduar-
do Cunha, por tentativa de 
obstrução das investigações 
da Operação Lava Jato. As in-
formações foram divulgadas 
ontem pelo jornal O Globo. 
O caso será analisado pelo 
ministro do Supremo Teori 
Zavascki. 

O advogado dos senado-
res Romero Jucá (PMDB-RR) 
e do ex-senador José Sarney 
(PMDB-AP), Antonio Carlos 
de Almeida Castro, o Kakay, 
disse ontem à Agência Brasil 
que ainda não tomou conhe-
cimento do pedido de prisão 
de seus clientes.

Segundo o jornal O Glo-
bo, os pedidos estão com o 
ministro há pelo menos uma 
semana. Apesar da repercus-
são do caso, as assessorias 
do Supremo Tribunal Fede-
ral e da Procuradoria-Geral 
da República não confirmam 
os pedidos de prisão.

“Daquilo que eu vi que 
foi causado, não existe se-
quer “en passant” qualquer 
tentativa de obstrução de 
justiça de interferência na 
Lava Jato. É um momento 
delicado, se tiver um pedi-
do, eu prefiro não acreditar 
que tenha, tenho confian-
ça que o Supremo Tribunal 
Federal não vai determinar 
uma medida tão drástica 

em razão das gravações que 
foram expostas. Mas eu pre-
firo esperar. Eu estou em 
Londres, voltando agora.Vou 
antecipar minha viagem [de 
retorno a Brasília]”, disse o 
advogado.

Perplexidade
Kakay também falou 

da conversa que teve ontem 
com Jucá e Sarney. “Eles es-
tão perplexos, mas confian-
tes de que talvez não seja 
sequer verdade isso. É claro 
que tem a perplexidade por-
que imagina uma gravação 
daquelas, sobre as conversas 
que vazaram, não justificaria 
nunca uma tentativa de obs-
trução”, ressaltou.

A assessoria do senador 
Romero Jucá disse que, por 
enquanto, não há nenhuma 
manifestação direta do se-
nador sobre o assunto. Na 
segunda-feira (6), Jucá dis-
se, em nota à imprensa, que, 
em relação à informação de 
que o Ministério Público Fe-
deral solicitou investigação 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) pelas questões le-
vantadas pelo ex-presidente 
da Transpetro, Sérgio Ma-
chado, que está “à disposi-
ção para prestar qualquer 
tipo de esclarecimento e 
informação que possa resta-
belecer a verdade dos fatos”. 
O senador acrescentou que 
colocou à disposição da Jus-
tiça seus sigilos fiscal, ban-
cário e telefônico.

“Estou vivendo uma si-
tuação absurda, sendo ata-
cado pelos meus adversários 
políticos e tendo que aguen-
tar calado todas as formas de 
agressões, uma vez que não 
posso me manifestar sobre 
algo que ainda não tenho co-
nhecimento na íntegra. Isto 
não condiz com um ambiente 
democrático e de direito de 
defesa”, disse Jucá em nota.

FOTO: Marcelo Camargo-Agência Brasil

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), fez uma dura 
crítica ao vazamento da infor-
mação de que a Procurado-
ria-Geral da República havia 
pedido a prisão de integran-
tes da cúpula do PMDB. “Não 
se pode brincar com esse tipo 
de coisa. Tem-se um processo 
oculto, pede-se sigilo, mas di-
vulga-se para a imprensa. Isso 
é algo grave, não se pode co-
meter esse tipo de coisa. Isso é 
uma brincadeira com o Supre-
mo. É preciso repudiar isso de 
maneira muito clara”, disse

Questionado sobre quem 
teria vazado, o ministro evitou 
apontar culpados, mas afir-
mou que “quem está fazendo 
isso está cometendo crime”.

Após fazer as declarações 
à imprensa, foi possível ouvir 
o ministro comentando o as-
sunto, de maneira exaltada, 
com outros colegas antes do 
início da sessão da segunda 
turma do Supremo.

A divulgação da informa-
ção de que o procuradoria-
-geral da República, Rodrigo 
Janot, pediu a prisão do pre-
sidente do Senado, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), do sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR) 
e do ex-presidente José Sarney 

(PMDB-AP) foi feita pelo jor-
nal ‘O Globo’, nessa terça-feira, 
7, e confirmada pelo jornal O 
Estado de S. Paulo com fontes 
da investigação. Pesa sobre os 
três peemedebistas a suspeita 
de que eles atuaram para atra-
palhar o andamento da Opera-
ção Lava Jato.

Há também um pedido 
de prisão contra o presidente 
afastado da Câmara, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), que, na 
avaliação da PGR, mesmo lon-
ge do cargo continuaria inter-
ferindo nos trabalhos da Casa.

O vazamento incomo-
dou outros integrantes do 
Supremo, que viram no ato 
uma intenção de pressionar 
o ministro Teori Zavascki, 
relator da Lava Jato, a tomar 
um posicionamento.

Reservadamente, um 
ministro atentou para o fato 
de que os pedidos chegaram 
na Corte há algum tempo e 
até agora não há uma deci-
são sobre eles. Segundo a 
reportagem apurou, esses 
requerimentos teriam sido 
enviado ao Supremo há mais 
de duas semanas.

Nesse meio tempo, vie-
ram a público gravações 
feitas pelo ex-presidente da 
Transpetro Sérgio Machado, 
que implicou a cúpula pee-
medebista na Lava Jato em 
sua delação premiada.

Ministro critica vazamento 

Decisão do procurador revolta acusados
O presidente do Congres-

so Nacional, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), disse ontem que 
o Senado será “parte da solu-
ção da crise” institucional, e 
não do agravamento dela. Cer-
cado por jornalistas, ao che-
gar à Casa, ele foi questionado 
sobre o pedido de sua prisão 
feito pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, 
com base na delação premia-
da do ex-presidente da Trans-
petro, Sérgio Machado.

“Vamos aguardar a deci-
são da Suprema Corte”, disse. 
“Toda vez que há exagero, ex-
travagância, excesso, despro-
porcionalidade, expressões 
como democracia, Constitui-
ção, liberdade de expressão, 

liberdade de opinião, pre-
sunção de inocência, perdem 
prestígio. Nós não vamos co-
laborar com isso”, disse.

Renan Calheiros disse 
que a situação aumenta a tem-
peratura política do País e con-
tribui para o agravamento da 
crise. “Não adianta, o Senado 
não vai extrapolar seu limite, 
nem elevar a temperatura da 
crise institucional. O Senado 
não é parte da crise, o Senado 
será a solução da crise”, disse, 
insistindo que já havia se pro-
nunciado mais cedo por meio 
de uma nota pública.

O ex-presidente da Repú-
blica e ex-senador José Sarney 
(PMDB-AP) disse ontem, por 
meio de nota, que está “per-

plexo, indignado e revoltado” 
com a informação de que o 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, teria pedi-
do a prisão dele ao ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Teori Zavascki, relator 
dos processos da Operação 
Lava Jato na Corte.

“Dediquei sessenta anos 
da minha vida pública ao País 
e à defesa do Estado de Direi-
to. Julguei que tivesse o respei-
to de autoridades do porte do 
Procurador-Geral da Repúbli-
ca. Jamais agi para obstruir a 
Justiça. Sempre a prestigiei e 
a fortaleci. Prestei serviços ao 
País, o maior deles, conduzir 
a transição para a democracia 
e a elaboração da Constitui-

ção da República”, destacou 
Sarney no documento. Ele 
acrescentou ainda que o Bra-
sil conhece a trajetória dele e 
o cuidado que sempre teve no 
trato da coisa pública.

O presidente afastado 
da Câmara, Eduardo Cunha,  
rechaçou, em nota, a divulga-
ção do pedido para sua prisão 
que, segundo o jornal O Glo-
bo, foi feito pelo procurador-
-geral da República, Rodrigo 
Janot.

Para Cunha, o objetivo 
da reportagem no mesmo dia 
em que ele é julgado na Câ-
mara é o de “constranger os 
parlamentares que defendem 
a minha absolvição buscando 
influenciar no seu resultado”.

Isadora Peron
Da Agência Estado

O procurador-geral Rodrigo 
Janot acusa Renan, Sarney 
e Jucá de tentar obstruir 
a Operação Lava Jato

Após acordo entre líderes par-
tidários, a Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) adiou para hoje 
a votação do parecer do deputado 
Arthur Lira (PP-AL) que pode salvar 
o presidente afastado da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de ter o 
mandato cassado.

O parecer de Lira, que é alia-
do de Cunha, foi apresentado na 
segunda-feira (6), em resposta à 
consulta feita pelo presidente in-
terino da Casa, deputado Waldir 
Maranhão (PP-MA), sobre o trâ-
mite de votação de processos dis-
ciplinares contra parlamentares 
pelo plenário da Casa.

Em seu parecer, Lira recomen-
dou que o plenário da Câmara de-
verá deliberar sobre um projeto 
de Resolução com a decisão final 
do Conselho de Ética, e não o pa-
recer do relator. Decidiu também 
que cabem emendas a esse proje-
to e que elas não podem ser preju-
diciais ao representado. 

Além disso, o aliado do presi-
dente afastado da Câmara reco-
mendou que o projeto de Reso-
lução deverá ser “simplesmente 

arquivado”, com a consequente 
absolvição do parlamentar proces-
sado, caso o projeto seja rejeitado 
pelo plenário.

O parecer estava previsto para 
ser discutido e votado na sessão 
dessa terça-feira da CCJ, mas opo-
sitores de Cunha já tinham avisa-
do que obstruiriam a votação por 
meio de instrumentos protelató-
rios. Além disso, já tinham anun-
ciado que pediriam vistas do rela-
tório, o que adiaria em até duas 
sessões a votação do parecer. 

Com a reação dos opositores 
de Cunha, o deputado Covatti Fi-
lho (PP-RS), que presidiu a sessão 
dessa terça-feira da CCJ, sugeriu 
acordo entre os líderes para adiar a 
análise do parecer para esta quar-
ta-feira. O adiamento por acordo 
não impede que opositores do 
peemedebista peçam vistas na ses-
são desta quarta-feira.

A ideia da oposição a Cunha é 
tentar rejeitar o parecer de Arthur 
Lira, para evitar que Cunha seja 
favorecido. A estratégia ganhou 
força principalmente após a depu-
tada Tia Eron (PRB-BA) dar sinais 
de que pode votar contra a cassa-
ção do peemedebista no Conselho 
de Ética, o que deve selar o resul-

tado favorável ao presidente afas-
tado da Casa.

Favorável
O parecer de Lira pode aju-

dar Cunha de diferentes formas. 
Ao propor que o plenário vote um 
projeto de Resolução e não um 
parecer, abre-se espaço para que 
qualquer que seja a decisão final 
do Conselho de Ética sofra altera-
ções no mérito no plenário. Se o 
conselho aprovar pedido de cassa-
ção, por exemplo, o plenário pode-
rá abrandar a punição.

Arthur Lira deixa claro sua in-
tenção de favorecer o peemedebis-
ta ao responder na consulta que é 
permitido emenda, desde que ela 
não prejudique o representado. Isso 
significa que se o conselho aprovar 
uma suspensão de mandato, por 
exemplo, o plenário não poderá in-
cluir uma emenda pela cassação.

Outro ponto favorável a 
Eduardo Cunha abre espaço para 
o arquivamento sumário de seu 
processo disciplinar por quebra de 
decoro parlamentar. Se o projeto 
de Resolução - como defende Lira - 
não for aprovado com os 257 votos 
necessários, o representado é sim-
plesmente absolvido. 

Conselho de Ética vota parecer hoje
DESTInO DE cUnhA

 Igor Gadelha
Da Agência Estado
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Comissão do Senado aprova 
Goldfajn para o Banco Central

O economista Ilan Gol-
dfajn, indicado para presidir 
o Banco Central, teve ontem 
o nome aprovado na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
do Senado Federal (CAE) por 
19 votos a favor e 8 contra. A 
sabatina começou às 10h20 
e terminou às 14h35.

A senadora Gleisi Hof-
fmann, que preside a co-
missão, acatou questão de 
ordem do senador Telmário 
Mota, do PDT de Roraima, e 
decidiu abrir a votação antes 
da sessão acabar.

A mensagem com a 
aprovação do nome de Ilan 
Goldfajn pela CAE foi enviada 
para apreciação no plenário 
do Senado, com preferência 
de votação.

Durante a sabatina, 
Goldfajn garantiu rigor no 
combate à inflação e empe-
nho para atingir o centro da 
meta estabelecida pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN).

Segundo ele, essa é uma 
das condições para devolver 
a confiança e o crescimento 
ao País. “[Meu objetivo] será 
cumprir plenamente o centro 
da meta”, disse. Ele também 
defendeu um teto para as 
despesas públicas, proposta 
anunciada pelo presidente 
interino Michel Temer e que 

Economista garantiu rigor 
no combate à inflação e 
empenho para atingir meta

O presidente interino Michel Temer anunciou, dia 24 de 
maio, seis medidas de política econômica propagandeando o 
propósito de reduzir o endividamento e retomar o crescimento. 
Trata-se de medidas que rompem drasticamente com o modelo de 
bem-estar social que é a espinha dorsal da Constituição de 1988. 
E configuram, de fato, um golpe contra o povo brasileiro, pois não 
foram submetidas a um debate eleitoral. O projeto aprovado por 
54,4 milhões de brasileiros em 2014 é diametralmente oposto ao 
que o governo Temer quer impor à sociedade brasileira.

Temer anunciou o controle das despesas primárias; o 
pagamento de 100 bilhões de reais pelo BNDES ao Tesouro 
Nacional; a extinção do Fundo Soberano; o estabelecimento de 
regras de restrição aos fundos de pensão; a restrição à concessão 
de novos subsídios; e o fim do regime de partilha no pré-sal. São 
medidas restritivas ao gasto público, de conteúdo antinacional 
e com impacto negativo direto na vida da maioria da população 
brasileira.

Aqui, vou comentar a primeira, que corta a sustentação 
orçamentária da prestação de serviços públicos à população 
mais carente. Mais que isto, na prática, altera a natureza 
do Estado, dirigindo-o no sentido oposto àquele atribuído 
pela Constituição Cidadã de 1988: um Estado dedicado 
à uma sociedade republicana moderna e democrática, 
comprometida com a prestação dos serviços públicos de 
interesse social e cobertura universal.

Sob o argumento da necessidade de ajuste fiscal, o governo 
comunica ao mercado, de forma cifrada para que a população não 
entenda, o seu compromisso com o desmonte do Estado de bem-
estar social em construção no País.

A restrição do gasto primário como regra permanente da 
política fiscal do governo federal reduz, ao mesmo tempo, o gasto 
com serviços públicos atualmente prestados, o investimento em 
curso na expansão da rede física dos municípios, estados e do 
próprio governo federal e, finalmente, sepulta definitivamente a 
possibilidade de universalização desses serviços em um horizonte 
próximo, como estava planejado.

Ao tentar limitar a expansão da despesa primária do setor 
público, Temer quer extinguir as regras atuais de aplicação 
mínima em saúde e educação. A Lei Complementar nº 141/2012, 
observando os termos definidos no artigo 198 da Constituição 
Federal de 1988, determina que a União aplicará, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao 
valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido de, no 
mínimo, o percentual correspondente à variação do PIB nominal; 
os estados e os municípios devem aplicar, respectivamente, no 
mínimo, 12% e 15% da receita decorrente de impostos. O artigo 
12 da Constituição determina quea União aplicará, anualmente, 
nunca menos de 18% , e os estados, o Distrito Federal e os 
municípios 25% , no mínimo, da receita resultante de impostos 
e posteriormente ampliará este percentual até alcançar 15% da 
receita corrente líquida em 2020.

Vale destacar que a mudança que Temer quer fazer não 
limita a expansão da despesa pública total, ou seja, o componente 
financeiro permanece ilimitado, portanto, não haverá restrições 
às despesas financeiras do governo federal, como por exemplo, o 
pagamento da dívida pública.

Assim, as despesas decorrentes da política monetária, mais 
especificamente, aquelas destinadas ao pagamento de juros, e do 
principal da dívida, bem como as despesas associadas ao custo 
de carregamento das reservas internacionais e às operações de 
swap cambial (serviço de proteção das empresas sediadas no 
Brasil e endividadas em dólar) continuam ilimitadas, ou seja, 
as despesas de interesse dos grandes capitalistas. Temer sabe 
que estas foram as despesas que tiveram crescimento mais 
expressivos durante a atual crise econômica. Estes são seus 
compromissos de classe.

Aplicando-se a proposta de Temer de restrição ao gasto 
primário, na hipótese de variação positiva do produto interno 
bruto, haverá um efeito redutor da despesa primária do governo 
federal como proporção do PIB. Em termos econômicos haverá 
uma redução da participação do Estado na composição da 
demanda agregada da economia. Isso significa a redução da 
parcela da riqueza gerada pela economia brasileira alocada 
pelo governo federal, ou seja a redução do orçamento destinado 
para o pagamento de serviços públicos. A redução também 
será observada pelo critério de despesas por habitante, com 
repercussões em termos de quantidade e da qualidade dos 
serviços disponibilizados à população.

Esta proposta, na forma de Projeto de Emenda à 
Constituição (PEC), já denominada por alguns como “regra 
Temer”, implicará na “constitucionalização do descompromisso” 
do Estado com a universalização do acesso aos serviços de saúde 
e de educação. Michel Temer afirma que esta regra aumenta a 
previsibilidade da política macroeconômica, fortalece a confiança, 
reduz o risco-país, abre espaço para redução estrutural das taxas 
de juros, e em situações de emergência permitirá ao Estado 
alterar sua composição. Ele só não diz que o povo que mais 
precisa de saúde e à educação vai “pagar o pato”.

Todos os golpes têm como primeiro ato a destituição do 
presidente eleito pelo voto popular. Em todos, o segundo ato é a 
destruição das políticas públicas escolhidas democraticamente 
pelo povo. A agenda Temer de política econômica é a agenda do 
golpe: a desconstrução do Estado de bem-estar social. 

(Adaptado de adital.com.br)

A agenda da desconstrução

opiniao.auniao@gmail.com

Florence
Afonso
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Daniel Lima
Da Agência Brasil

Ilan Goldfajn disse que é importante trabalhar também a imagem do Brasil “devagar e sempre”

ainda está sendo elaborada 
para ser enviada ao Congres-
so Nacional.

Política fiscal
Destacou que a política 

monetária, conduzida pelo 
Banco Central, é complemen-
tar à política fiscal. Sinalizou 
o comprometimento do go-
verno com a estabilidade fis-
cal para permitir a volta da 
confiança.

Ao fim da sabatina, Ilan 
reafirmou que pretende atin-
gir a meta de inflação, hoje 

em 4,5%, em um horizonte 
não distante. O economista 
indicado para a presidência 
do Banco Central destacou 
também que a estratégia 
para fazer a dívida se esta-
bilizar tem a ver com vários 
componentes. Um deles é 
“enfatizar” as despesas, que 
têm subido nos últimos anos. 
Deve-se considerar ainda, 
segundo ele, as receitas, as 
taxas de juros e o estoque da 
dívida, entre outras.

Ilan disse que é impor-
tante trabalhar também a 

imagem do Brasil “devagar 
e sempre” para recuperar a 
confiança dos investidores, 
incluindo as agências de clas-
sificação de risco. Ele decla-
rou também que é importan-
te aprimorar os modelos para 
a economia, que são sempre 
possíveis de melhorar.

“A marca que gostaria de 
deixar, ao administrar o Ban-
co Central, além de inflação 
na meta e o sistema financei-
ro estável, é a comunicação, 
credibilidade e confiança”, 
afirmou.

A presidente afas-
tada, Dilma Rousseff, 
apresentou petição ao 
presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PM-
DB-AL), e ao presidente 
do STF (Supremo Tribu-
nal Federal), Ricardo 
Lewandowski, na qual 
afirma que as restrições 
impostas pelo governo 
Michel Temer em prer-
rogativas antes desfru-
tadas pela petista pre-
judicam sua defesa.

De acordo com o 
Uol, na petição, assi-
nada pelo ex-ministro 
José Eduardo Cardo-
zo, Dilma afirma que a 
decisão de Temer fere 
determinações firma-
das anteriormente pelo 
Senado sobre quais se-
riam seus direitos após 
o afastamento do car-
go ter sido aprovado 
pela Casa.

Na segunda-feira 
(6), Temer negou pedi-
do de Dilma para usar 
um avião da FAB (Força 
Aérea Brasileira) para 
transportá-la até Cam-
pinas (SP). Ainda na 
semana passada a Casa 
Civil do presidente in-
terino emitiu parecer 
regulamentando deci-
são do Senado sobre 
os direitos da petista, 

o que restringiu, por 
exemplo, o uso de ae-
ronaves oficiais apenas 
ao trajeto de Brasília 
a Porto Alegre, onde 
moram familiares de 
Dilma.

Cardozo afirma na 
peça que as medidas 
impostas por Temer 
configuram mais uma 
tentativa de, mediante 
expedientes aplicados 
fora dos autos, provo-
car constrangimentos 
à defesa da petista. Ele 
pede ainda que Renan 
se manifeste sobre o 
assunto informando o 
presidente interino de 
que a norma editada 
pela Casa Civil fere, se-
gundo Dilma, as deter-
minações do Senado.

Cardozo alega que 
Temer infringe as de-
terminações do Sena-
do em ao menos três 
pontos: utilização das 
residências oficiais da 
presidente, utilização 
de aeronaves oficiais e 
restrição, sem qualquer 
amparo legal ou regi-
mental do tamanho da 
equipe que Dilma tem 
à disposição e, ainda 
nesse quesito, a alte-
ração da nomenclatura 
do gabinete pessoal da 
presidente.

Dilma questiona as 
restrições de Temer

NO SeNAdO e NO STF 

O sargento da Polícia 
Militar, Alexandre de Olivei-
ra, que atendeu a ocorrên-
cia em que a menina Kiciane 
Ferreira Gomes, de 8 anos, 
morreu eletrocutada na tar-
de da segunda-feira (6), no 
Jardim Olímpio, em Ibirá 
(SP), afirma que a mãe disse 
que, enquanto ajudava a filha 
a fazer download de algumas 
músicas para um trabalho de 
escola, a menina teria ido ao 
galinheiro e levou o choque.

“A filha dela, segundo a 
mãe, pediu para baixar uma 
música que ela precisava fa-
zer uma matéria na escola, 

um projeto na escola, e ela 
precisava que a mãe baixas-
se essa música. Enquanto a 
mãe estava fazendo isso para 
a filha, ela descuidou e a filha 
saiu para o quintal. A mãe só 
ouviu os gritos da filha, que 
possivelmente encostou nes-
te fio energizado e levou um 
choque”, conta.

Abalados, os pais da me-
nina viajaram de avião para 
Princesa Isabel, cidade de 
pouco mais de 21 mil habi-
tantes, no interior da Paraí-
ba, na divisa com o Estado de 
Pernambuco, onde velaram e 
enterraram a filha.

Mãe faz cerca elétrica e 
filha morre com choque

pArA gALINheIrO

O menino de 11 anos 
que se envolveu em um fur-
to de carro que terminou em 
perseguição e na morte do 
amigo de 10 anos, baleado 
na cabeça por um policial 
militar, prestou um terceiro 
depoimento no domingo (5), 
na Corregedoria da Polícia 
Militar. Dessa vez, ele afir-
mou que o amigo não estava 
armado e que o revólver foi 
plantado pelos policiais. 

A informação foi divulga-

da pelo jornal Folha de S.Pau-
lo e confirmada ao Estado de 
S.Paulo pela mãe do menino.

A reportagem apurou 
que os corregedores foram 
buscar o menino e a mãe em 
casa. Depois seguiram para 
a sede da Corregedoria, no 
Bom Retiro, na região central 
da capital paulista. Para con-
quistar a confiança da crian-
ça, uma psicóloga ficou con-
versando com ela em uma 
espécie de brinquedoteca. 
Lá, ele contou a nova versão. 
Em seguida, o depoimento 
oficial foi realizado.

Menino diz que amigo 
não estava armado

mOrTO pOr pm

Alexandre Hisayasu
Da Agência Estado
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Mundo

Explosão de carro-bomba mata 11 
pessoas e fere dezenas na Turquia

Istambul (AE) - Um 
carro-bomba, visando um 
veículo da polícia, explodiu 
ontem no centro de Istam-
bul, na Turquia, e matou 11 
pessoas, deixando outras 
dezenas feridas, incluin-
do civis, disseram autori-
dades, no mais recente de 
uma série de ataques que 
têm atingido o país.

A explosão ocorreu du-
rante a hora do rush da ma-
nhã em torno de 8h40 (no 
horário local) no distrito de 
Vezneciler da cidade, não 
muito longe da Universida-
de de Istambul e de pontos 
históricos do centro.

 O governador de Is-
tambul, Vasip Sahin, dis-
se que uma bomba em 
um carro foi detonada, 
enquanto passavam veí-
culos da polícia. A explo-
são matou sete policiais e 
quatro civis, e pelo menos 
36 pessoas ficaram feri-
das, disse ele. Não houve 
reivindicação imediata 
da responsabilidade do 
ataque e Sahin não quis 
comentar sobre quem ele 
acha que poderia estar 
por trás da explosão.

 O impacto da explosão 
deixou o veículo policial 
virado de lado e parte do 
carro carbonizado. Várias 
lojas tiveram seus vidros 
quebrados.

 O presidente da Tur-

Da Agência Estado

Da Agência Estado

A explosão aconteceu em 
Istambul, capital turca, 
durante horário de rush

quia, Recep Tayyip Erdo-
gan, visitou os feridos em 
um hospital de Istambul e 
prometeu uma investigação 
completa sobre o ataque.

“Vamos continuar a 
nossa luta contra os ter-
roristas”, disse ele a re-
pórteres. Não houve rei-

vindicações imediatas de 
responsabilidade.

A Turquia tem lutado 
com a segurança desde o 
verão, quando Ancara lan-
çou uma guerra de duas 
frentes contra o partido 
separatista dos Trabalha-
dores do Curdistão, ou 

PKK, e o Estado Islâmico 
em resposta a uma série de 
ataques mortais. A Turquia 
e os seus aliados na Organi-
zação do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan) conside-
ram ambos os grupos como 
organizações terroristas

 Na sequência da ex-

plosão, o Ministério do Ex-
terior emitiu um alerta de 
viagem. “Exortamos aque-
les que viajam a Istambul 
para tomar extremo cuida-
do”, disse o ministério em 
seu site. “Não há razão para 
esperar novas tensões po-
líticas, bem como disputas 

violentas e ataques terro-
ristas”, acrescentou.

O ministério também 
aconselhou extremo cuida-
do sobre viagens para Anca-
ra e outras grandes cidades, 
e contra todas as viagens às 
regiões que fazem fronteira 
com o Iraque e Síria.

O carro-bomba visava um veículo da polícia que, com o impacto da explosão, ficou virado de lado e com parte da lataria carbonizada; várias lojas no local foram atingidas

O governo bra-
sileiro condenou o 
ataque com um carro-
-bomba ocorrido on-
tem  no centro de Is-
tambul, matando pelo 
menos 11 pessoas, 
entre policiais e civis. 
O atentado também 
deixou dezenas de fe-
ridos. Esse é o tercei-
ro grande ataque na 
Turquia nos primeiros 
meses de 2016.

“Ao reiterar seu 
firme repúdio a todo 
ato de terrorismo, 
qualquer que seja sua 
motivação, o governo 
brasileiro manifesta 
sua solidariedade ao 
povo e ao governo 
da Turquia e transmi-

te suas condolências 
aos familiares das ví-
timas”, registra a nota 
de repúdio divulgada 
pelo Ministério das 
Relações Exteriores.

De acordo com as 
forças de segurança, 
o ataque ocorreu com 
um carro-bomba ativa-
do por controle remo-
to no centro histórico 
da cidade, no bairro 
Beyazit Vezneciler. O 
ponto é mais frequen-
tado por turistas e es-
tudantes, pois abriga 
diversas universidades.

Nenhum grupo 
assumiu a autoria do 
ataque, mas o gover-
no do presidente tur-
co Recep Tayyip Er-
dogan acusou grupos 
separatistas “terroris-
tas” turcos pela ação.

Brasil condena atentado
Yara Aquino
Da Agência Brasil

Nigéria tenta 
negociar fim de 
ataques contra 
setor petrolífero

Abuja - Autoridades da 
Nigéria determinaram que 
militares suspendam ataques 
contra militantes que têm 
danificado a infraestrutura 
petrolífera do país e desejam 
negociar com os rebeldes. A 
informação foi divulgada pelo 
governador do Estado do Del-
ta, Ifeanyi Okowa.

A decisão foi tomada após 
uma reunião com autoridades 
militares, governadores esta-
duais e o ministro do Petró-
leo, Ibe Kachikwu. Segundo o 
governador, o ministro pediu 
que o grupo Vingadores do 
Delta do Níger entregue suas 
armas e aceite dialogar. Kachi-
kwu afirmou que os militares 
continuarão a fazer patrulhas 
na área, no sul do país, mas 
interromperão outras ope-
rações. Líderes comunitários 
têm criticado a campanha mi-
litar no Delta do Níger e acu-
sam soldados de atacar civis 
inocentes. Milhares de pesso-
as fugiram dos distúrbios.

 A suspensão dos ata-
ques ocorre dias após um 
novo grupo, autointitulado 
Força Conjunta de Liberação 
do Delta do Níger, ameaçar 
ataques contra o governo e 
os escritórios da companhia 
petrolífera em Abuja e La-
gos, capital comercial do país, 
para destruir a infraestrutura 
“construída com o dinheiro 
do nosso petróleo e gás”.

Compton - A pré-candi-
data do Partido Democrata 
para a corrida presidencial 
dos Estados Unidos, Hillary 
Clinton, assegurou os dele-
gados necessários para sua 
nomeação, de acordo com 
um cálculo da Associated 
Press. Ela atravessou um li-
miar histórico com a campa-
nha na Califórnia. 

 Clinton, que precisava 
de 23 delegados para con-
quistar os 2.383 necessá-
rios para a sua vitória após 
as primárias de Porto Rico, 
recebeu promessas de mais 
delegados nessa segunda-
feira. A poucas horas das 

disputas dessa terça-feira na 
Califórnia e mais cinco Esta-
dos, a ex-secretária de Esta-
do emergiu como candidata 
presuntiva do seu partido e 
a primeira mulher a dispu-
tar a corrida presidencial 
norte-americana. 

 Esperava-se que Hillary 
conquistasse os delegados 
necessários para garantir 
sua vitória nessa terça-fei-
ra, mas uma demonstração 
de apoio de última hora por 
parte de superdelegados te-
ria dado a vitória com um dia 
de antecedência. 

“De acordo com as notí-
cias, estamos à beira de um 
momento histórico sem pre-
cedentes, mas ainda temos 

trabalho a fazer, não temos?”. 
A campanha do rival 

de Hillary, Bernie Sanders, 
rejeitou a afirmação de que 
a adversária é a candida-
ta presuntiva, observando 
que o total de delegados 
inclui superdelegados, que 
podem mudar de opinião 
antes da convenção demo-
crata em julho. 

“É lamentável que a 
mídia, em um julgamento 
apressado, esteja ignoran-
do o comunicado claro do 
Comitê Nacional Democrata 
de que é errado contar os 
votos dos superdelegados 
antes do voto na conven-
ção”, disse Michael Briggs, 
porta-voz de Sanders.

Hillary assegura o número de 
delegados para sua nomeação

Kuczynski lidera as eleições 
no Peru com menos de 1%

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Lima, Peru  (AE) - Keiko 
Fujimori ganhou terreno sobre 
o seu adversário, o economis-
ta Pedro Pablo Kuczynski, na 
eleição presidencial do Peru, 
uma vez que as autoridades 
continuam a registrar os votos 
em uma corrida apertada. De 
acordo com o site do Escritório 
Nacional de Processos Eleito-
rais (Onpe, na sigla em espa-
nhol), Keiko Fujimori aparece 
com 49,85% dos votos válidos, 
ante 50,13% do candidato Ku-

czynski, com 97,09% dos votos 
apurados. A diferença entre os 
dois candidatos diminuiu para 
50 mil votos.

 O segundo turno ocor-
reu no domingo e as pesqui-
sas já mostravam empate téc-
nico entre os dois candidatos. 
Keiko Fujimori aparecia à 
frente em sondagens anterio-
res, mas Kuczynski, conheci-
do como PPK, ganhou fôlego 
nos últimos dias. Keiko é bas-
tante popular no país, mas 
também enfrenta forte rejei-
ção por ser filha do ex-presi-

dente Alberto Fujimori, que 
ficou no poder entre 1990 e 
2000, mas hoje em dia cum-
pre pena, aos 77 anos, por 
crimes contra a humanidade 
e corrupção em seu governo.

Na economia, os dois can-
didatos são vistos como de 
centro-direita. Kuczynski, de 
77 anos, foi ministro de Mi-
nas e Energia e das Finanças e 
trabalhou no Banco Mundial, 
enquanto Keiko ocupou du-
rante parte do governo do pai 
o posto de primeira-dama e foi 
deputada no país

Foto: IHA/Associated Press/Estadão Conteúdo
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Estudantes podem se 
inscrever para bolsas do 
ProUni até sexta-feira
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Internet e “preguiça de ler” são culpados por português ruim

Avaliação dos jovens
Isabela Palhares
Agência Estado 

Principal responsável 
pela eliminação de candi-
datos às vagas de estágio, 
o uso incorreto da língua 
portuguesa é justificado 
pelos jovens como “pre-
guiça de ler”. Pesquisa, 
realizada pelo Núcleo Bra-
sileiro de Estágios (Nube), 
mostrou que 40% dos estu-
dantes são reprovados nas 
seleções para estágio por 
apresentarem maus resul-
tados em testes ortográfi-
cos e redações.

Para entender porque 
os candidatos cometem 
tantos erros em português, 
o Nube fez uma pesquisa 
com 11,6 mil jovens de 15 
e 26 anos, faixa etária com 
maior reprovação.

O principal motivo 
apontado pelos entrevis-
tados para o uso incorre-
to do português é que “as 
pessoas têm preguiça de 
ler”, a resposta foi dada por 
32,7% dos participantes. 
A segunda resposta mais 
dada pelos entrevistados 
foi “terem se acostumado 
com o português abrevia-
do nas redes sociais”, com 
28,9%. 

“Alguns se condicio-
nam muito com esse tipo 
de ‘escrita encurtada’ e 
acabam por cometer erros, 
tanto na elaboração de al-
gum texto, quanto no en-
vio de um simples e-mail 
profissional”, disse Erick 
Sperduti, coordenador de 
recrutamento e seleção do 
Nube.

Entre os entrevista-
dos, 22,3% ainda disseram 
“não haver incentivo para 
a leitura no Brasil”, 13,4% 
apontaram como causa a 
“baixa formação dos can-
didatos” e apenas 2,6% 
disseram acreditar que “as 
empresas exigem muito 
dos candidatos”.

Maiana Diniz 
Repórter da Agência Brasil

Desde a última segunda-feira, 
muitos dos segredos dos oceanos 
vão passar a ficar acessíveis 24 ho-
ras por dia, sete dias por semana, 
para cientistas, educadores e qual-
quer pessoa que tenha acesso à in-
ternet. Após dez anos do projeto 
que demandou investimentos de 
quase US$ 400 milhões, a Iniciativa 
de Observatórios Oceânicos (OOI, 
na sigla em inglês), criada pela 
Fundação Nacional de Ciência dos 
Estados Unidos, vai garantir pre-
sença científica permanente nos 
oceanos. A rede de plataformas e 
sensores da OOI rastreia proprie-

dades físicas, químicas, geológicas 
e biológicas do fundo e da super-
fície do mar e gera dados em tem-
po real. O projeto inclui robótica 
submarina, cabos de fibra ótica e 
instrumentação especializada.

A OOI tem 83 plataformas 
com mais de 830 instrumentos 
espalhados em sete matrizes oce-
ânicas localizadas no Atlântico e 
no Pacífico. Cada plataforma tem 
uma combinação de aparelhos 
que geram milhares de informa-
ções científicas, como temperatura 
e salinidade, entre muitas outras. 
A OOI instalou um observatório 
no chão tectonicamente ativo no 
norte do Pacífico, outros próximos 
às costas leste e oeste dos EUA e 

quatro em locais de alta latitude, 
perto da Groenlândia, do Alasca, 
da Argentina e do Chile.

A inovação da iniciativa está 
no fato de garantir presença cien-
tífica permanente nos oceanos, o 
que pode revolucionar o conheci-
mento oceanográfico como acon-
teceu há décadas com a atmosfe-
ra terrestre. O objetivo do projeto 
é que os dados aumentem a com-
preensão de cientistas sobre ter-
remotos e mudanças nas placas 
tectônicas e permitam a pesqui-
sadores conhecer espécies que 
vivem em fontes hidrotermais e 
entender fenômenos climáticos e 
meteorológicos como o El Niño. 
Desde janeiro, a página da OOI 

está aberta a qualquer usuário in-
teressado em acessar os dados gra-
tuitamente, mas só a partir de hoje 
os dados serão transmitidos em 
tempo real. No portal, agora é pos-
sível assistir a transmissões ao vivo 
em alta definição de fontes hidro-
termais, por exemplo, fissuras no 
fundo do mar que ainda são tidas 
como um mistério para a ciência.

A expectativa é que as infor-
mações sejam usadas por pro-
fessores para ensinar conceitos 
oceanográficos a estudantes e que 
também ajude na administração 
pesqueira, podendo ser consulta-
das por pescadores que queiram 
saber as condições do mar para 
planejar a atividade.

OOI permite estudo a partir de um clique
SEGREDOS DOS OCEANOS

Quase 30% dos entrevistados disseram que se acostumaram com o português abreviado das redes sociais e atribuem a isso os erros gramaticais frequentes

FOtO: Reprodução internet

Dois milhões de tra-
balhadores não sacaram 
o PIS/Pasep referente ao 
ano passado. Somando to-
dos os benefícios a serem 
pagos, R$ 1,7 bilhão ainda 
precisa ser pago. Segundo 
o Ministério do Trabalho, o 
prazo para retirar o dinhei-
ro acaba em 30 de junho.

O abono é equivalen-
te a um salário mínimo 
(R$ 880) e pode ser reti-
rado nas agências da Cai-
xa e do Banco do Brasil. 
Todos os cadastrados no 
PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos, com remune-
ração mensal média de 
até dois salários mínimos 
durante o ano-base de 
atribuição do benefício, 
têm direito ao dinheiro.

O Ministério do Tra-
balho informou ainda que 
esse direito é para quem 
exerceu atividade remune-
rada durante pelo menos 

30 dias de 2015. Em todo o 
Brasil, 23,6 milhões de tra-
balhadores têm direito a 
receber o abono. Desse to-
tal, 21,5 milhões já fizeram 
os saques. Os dois milhões 
que ainda não acessaram o 
recurso representam 8,7% 
dos trabalhadores benefi-
ciados.

Como sacar?
Correspondências se-

rão enviadas para os ende-
reços dos beneficiários. Em 
nota, o coordenador do Se-
guro-Desemprego e Abono 
Salarial, Márcio Ubiratan 
Brito, explicou que quase to-
dos receberão essas cartas.

“Pretendemos al-
cançar com o envio das 
comunicações aproxima-
damente 1,2 milhão de be-
neficiários que estão com 
o endereço válido na base 
de dados”, relatou no co-
municado.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou no Diário Oficial da 
União (DOU) dessa terça-feira 
(7) o edital do processo sele-
tivo simplificado, organizado 
pela Fundação Cesgranrio, 
para o preenchimento de até 
7,5 mil vagas temporárias de 
agente de pesquisas e mape-
amento.

O contrato possui dura-
ção de até um ano, podendo 
ser prorrogado desde que 
não exceda três anos, e é re-
gido pela Lei 8.745/93. As 
vagas são para nível médio 
e o salário é de R$ 1.250,00, 
além de auxílio-alimentação 
e auxílio- transporte.

Os 7,5 mil agentes de 
pesquisas e mapeamento 
vão atuar em 550 municí-
pios distribuídos nos 26 es-
tados e no Distrito Federal. 
Haverá apenas prova obje-
tiva, com aplicação prevista 
para o dia 4 de setembro e 

divulgação do resultado fi-
nal em 3 de outubro. As ins-
crições estarão abertas de 
21 de junho a 19 de julho no 
site da Fundação Cesgran-
rio. O valor da taxa de inscri-
ção é R$ 30,00. O edital tam-
bém pode ser consultado no 
portal do IBGE.

Dois milhões ainda 
não sacaram o abono

IBGE oferece 7,5 mil 
vagas temporárias

SP e RJ sobem em ranking 
das “cidades globais”

RECURSOS DO PIS/PASEP PESQUISA E MAPEAMENtO

Contrato 
possui duração 
de até um ano 
e as vagas são 
para nível médio; 
salário é de 
R$ 1.250,00, 
mais transporte 
e alimentação

São Paulo caiu e o Rio de 
Janeiro subiu no ranking de 
“cidades globais” elaborado 
pela consultoria norte-ameri-
cana A.T. Kearney. O relatório 
mede a capacidade atual das 
cidades de atraírem capital, 
pessoas e ideias. Neste ano, fo-
ram avaliadas 125 cidades de 
seis regiões do mundo.

A capital paulista ficou no 
34º lugar, abaixo da 32ª posi-
ção do ano passado, enquanto 
a representante fluminense 
subiu para o 50º posto, da 
53ª colocação em 2015. No 
ranking ainda aparecem mais 
quatro cidades brasileiras: 
Porto Alegre (89º, de 88º na 
edição anterior), Belo Hori-
zonte (97º, de 93º antes), Sal-
vador (95º, de 99º em 2015) e 
Recife (102º, de 101º no ano 
passado). Das 14 cidades la-
tinas no ranking, a mais bem 
classifica é Buenos Aires, que 
este ano caiu para 21º, de 20º 

no ano passado. Segundo a 
A.T. Kearney, a capital paulis-
ta perdeu posições em áreas 
como Atividade de Negócios, 
que é seu ponto forte, e Capi-
tal Humano, atraindo menos 
talentos tanto para o mercado 
quanto para as universidades. 

De acordo com o sócio 
do escritório brasileiro da 
empresa, François Santos, as 
cidades da América Latina es-
tão perdendo vantagem com-
petitiva em relação ao resto 
do mundo e é preciso “maior 
investimento na consolidação 
dessas metrópoles”. O estudo 
também elabora uma lista de 
perspectivas para as cidades, 
e neste caso São Paulo subiu 
para a 70ª posição, de 82ª no 
ano passado, enquanto o Rio 
avançou para 66º, de 69º. En-
tre os demais representantes 
brasileiros, Porto Alegre fi-
cou estável (96º), Belo Ho-
rizonte subiu para 88º (de 
92º), Salvador caiu para 95º 
(de 94º), e Recife recuou 
para 93º (de 88º).

Álvaro Campos
Agência Estado
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Programa inscreve até sexta-feira
BoLsAs do PRoUni
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Serão ofertadas 125.442 
bolsas em 22.967 cursos 
de 901 instituições

As inscrições para o Pro-
grama Universidade para To-
dos (ProUni) vão até as 23h59 
de sexta-feira (10), no site 
do programa. Ao todo, serão 
ofertadas 125.442 bolsas em 
22.967 cursos de 901 insti-
tuições de ensino superior. 
Neste segundo semestre vão 
ser oferecidas 57.092 bolsas 
integrais e 68.350 parciais.

As bolsas estão disponí-
veis para consulta. O resultado 
da primeira chamada será di-
vulgado no dia 13 deste mês. Os 
cursos de Administração, com 
12.500 vagas, direito, 8.561, e 
Pedagogia, 7.139, são os que 
oferecem mais vagas. Além 
disso, os cursos de engenha-

ria somados têm 14.410 va-
gas. O número de bolsas é 8,1% 
naior em relação às 116 mil 
ofertadas no segundo semestre 
do ano passado. No entanto, é a 
primeira vez desde 2008 que o 
número de bolsas parciais su-
pera as bolsas integrais.

O programa é dirigido 
tanto aos estudantes egressos 
do ensino médio da rede pú-
blica, quanto àqueles que te-
nham vindo da rede particular 
na condição de bolsistas inte-
grais. Podem concorrer a bol-
sas integrais os estudantes que 
comprovem renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, de 
até um salário mínimo e meio. 
Às bolsas parciais, podem 
concorrer aqueles com renda 
familiar per capita máxima de 
três salários mínimos. Para se 
inscrever na segunda edição 
de 2016, o candidato deve ter 

participado do exame Nacio-
nal do ensino médio (enem) 
de 2015 e obtido no mínimo 
450 pontos na média das no-
tas. Além disso, não pode ter 
tirado nota 0 na redação. No 
momento da inscrição, será 
necessário informar o número 
de inscrição e a senha usados 
no enem.

simony e Gretchen 
fazem Bo na polícia

Simony e Gretchen fizeram 
um Boletim de Ocorrência con-
tra um grupo de pessoas que fez 
ameaças às duas participantes do 
programa ‘Power Couple Brasil’ - 
Gretchen já foi eliminada -, reality 
show da Record que coloca para 
competir casais famosos, ambas 
foram alvo de fãs do casal Laura 
Keller e Jorge. Simony publicou no 
Instagram uma foto do documento 
e pediu por justiça.

De acordo com Robson Lins, 
assessor de Simony, o BO foi feito 
no Departamento Estadual de In-
vestigações Criminais (DEIC), em 
São Paulo, que tem uma Delegacia 
especializada em crimes na inter-
net “Foi feito bullying, injúrias, 
difamação, calúnias, xingamentos 
de baixo calão e, pasme você, até 
ameaças de morte por fãs que mais 
parecem haters”, descreveu.

isabella santoni 
raspa a cabeça

Isabella Santoni apareceu 
com a cabeça raspada na última 
segunda-feira, 6. A atriz passou 
pela transformação para interpre-
tar uma personagem com leucemia 
em “A Lei do Amor”, próxima novela 
das nove da Globo. Na foto, que foi 
divulgada nas redes sociais, ela 
aparece ao lado do cabeleireiro Fer-
nando Torquatto. Os fãs não econo-
mizaram elogios à atriz e a hashtag 
#NossoMaiorOrgulhoBellaS ficou 
nos tópicos mais comentados do 
Twitter durante a noite.

Vendaval mata um 
e deixa dez feridos

Uma pessoa morreu, e dez 
ficaram feridas durante um venda-
val que atingiu o bairro Canguera, 
em São Roque, no interior de São 
Paulo, na noite dessa segunda-
feira, 6. Casas, restaurantes e até 
uma vinícola foram destruídas. 
Dezenas de árvores foram derru-
badas, interditando a Estrada do 
Vinho, principal ponto turístico da 
cidade. Um operário de 58 anos 
que trabalhava na reforma da vi-
nícola que desabou foi atingido 
pelos escombros. Pelo menos 40 
casas ficaram destruídas. Veículos 
foram arrastados pelo vento.

PV investiga estupro
de inglesa de 27 anos

A Polícia Civil de São Paulo 
investiga um estupro que teria sido 
cometido por um taxista contra uma 
inglesa de 27 anos, na capital pau-
lista, na madrugada de sábado (4). 
O suspeito, um homem de 33 anos, 
foi preso em flagrante pela polícia 
no mesmo dia. Segundo o delegado 
Clóvis Ferreira de Araújo, a polícia ob-
teve todos os elementos necessários 
para autuá-lo em flagrante. “Existem 
indícios efetivos de autoria, além da 
materialidade que foi relatada pela 
própria vítima”, disse Araújo.

Jovem esfaquea a 
ex-namorada em sP

Um adolescente de 15 anos 
foi apreendido na manhã dessa 
segunda-feira, 6, em Santos, Litoral 
sul de SP, após esfaquear a ex-na-
morada, de 16 anos. A vítima foi 
levada para a Santa Casa de Santos, 
recebeu atendimento no Plantão 
de Pronto Atendimento (PPA), tem 
quadro de saúde estável. O agres-
sor foi contido por pessoas que 
passavam pelo local, que acionaram 
a Polícia Militar e o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Samu). 
O crime foi cometido no bairro do 
Marapé, por volta das 10h.

O Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu 
2015.2) divulgou nessa 
segunda-feira, dia 6, 
a lista dos candidatos 
classificados para os 
cursos de graduação 
da Universidade Fede-
ral de Campina Grande 
(UFCG). Foram dispo-
nibilizadas 1.620 vagas 
para cursos nos campi 
de Campina Grande, 
Cuité, Cajazeiras, Patos, 
Pombal e Sousa. A lista 
está disponível no site 
http://sisu.mec.gov.br.

O cadastramento 
dos candidatos classi-

ficados acontece de 10 
a 14 de junho na coor-
denação do curso para 
o qual o candidato foi 
classificado.

Lista de espera
Os candidatos que 

não forem convocados 
na chamada regular 
devem manifestar in-
teresse em participar 
da Lista de Espera, no 
período de 6 a 17 de 
junho, no site do Sisu. 
A convocação desses 
estudantes, pelas insti-
tuições, começa a partir 
do dia 23 de junho.

Sisu divulga candidatos

Resultado da 
primeira chamada
será divulgado no 
dia 13 desse mês. 
Administração e 
direito oferecem 
mais vagas

desde ontem, os con-
tribuintes podem emitir e 
armazenar o comprovante 
de inscrição do Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) no 
telefone celular. A Receita 
Federal lançou nova versão 
do aplicativo Pessoa Física 
que incorpora o serviço. de 
acordo com o Fisco, cerca de 

155 milhões de pessoas se-
rão beneficiadas com a nova 
ferramenta. disponível nos 
sistemas Android e iOs, da 
Apple, o aplicativo também 
permite ao contribuinte re-
ceber alerta sobre o proces-
samento da declaração do 
Imposto de Renda e avisos 
sobre a liberação do paga-
mento da restituição. Pode 
emitir o comprovante de 
inscrição no CPF por meio 

do celular qualquer pessoa 
física, exceto contribuintes 
que declararam Imposto 
de Renda em um dos dois 
últimos exercícios. Nesse 
caso, a emissão só poderá 
ser feita no Centro Virtual 
de Atendimento ao Contri-
buinte (e-CAC). 

A Receita esclarece que o 
aplicativo impede a emissão 
de CPF no nome de pessoas 
mortas ou de pessoas com 

CPF suspenso, cancelado ou 
nulo. A autenticidade do do-
cumento deve ser confirmada 
por meio da ferramenta Con-
firmação da Autenticidade do 
Comprovante de Inscrição e 
de situação Cadastral no CPF, 
disponível na página da Re-
ceita Federal na internet.

Compartilhamento
segundo a Receita, o 

comprovante de inscrição 

pode ser compartilhado por 
e-mail e por aplicações di-
versas, como WhatsApp, 
Facebook e Telegram. O do-
cumento é salvo automati-
camente na área de arquivo 
do celular. em caso de ex-
travio do comprovante salvo 
no celular, o cidadão poderá 
emitir novo comprovante de 
inscrição por meio do aplica-
tivo da Receita quantas vezes 
forem necessárias.

Comprovante já pode ser emitido no celular 
insCRiÇÃo do CAdAsTRo dE PEssoAs FÍsiCAs

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

“Não só me considero agri-
cultor, experimentador, como 
quilombola”, assegura com fir-
meza seu Arnaldo de Lima, que 
vive no Sertão do Piauí, no mu-
nicípio de Paquetá do Piauí, na 
comunidade quilombola Costa-
neira. E como é ser agricultor
-experimentador-quilombola? 
“É defender a nossa cultura, va-
lores. É guardar, multiplicar, re-
passar as sementes que há cento 
e tantos anos estão conosco.”

“Eu sou agricultora experi-
mentadora com muito orgulho! 
Embora esteja meio triste por-

que, como não tivemos inverno 
esse ano, meu quintal não está 
com a riqueza que teve um dia. 
Mas estou lutando para que a 
riqueza volte”, diz sem titubear 
dona Antônia Antonieta Santa-
na, assentada há 27 anos no As-
sentamento Tiracanga, no muni-
cípio de Chorozinho (Sertões do 
Canindé), no Ceará.

“Sou agricultora experimen-
tadora sim. Quando participa-
mos de um curso, vamos num 
intercâmbio, aprendemos algo 
e, quando chego em casa, vou 
logo experimentando”, assegura 

dona Cremilda Soares, mãe de 
três filhos, que vive na zona ru-
ral do município baiano de Ana-
gé, na comunidade Bom Sucesso.

Na semana de 6 a 9 de ju-
nho, eles partem de seus lugares 
de origem para Sergipe, onde 
participam do IV Encontro Na-
cional de Agricultoras e Agricul-
tores Experimentadores do Se-
miárido ao lado de cerca de 300 
pessoas vindas dos nove estados 
do Nordeste e de Minas Gerais 
(Vale do Jequitinhonha e Nor-
te), inseridos no mapa do Semiá-
rido brasileiro, uma região que 

representa 18,2% do território 
nacional e abriga cerca de 12% 
da população.

Políticas públicas
O evento, organizado pela 

Articulação Semiárido Brasilei-
ro (ASA), vai debater questões 
relacionadas à vida do povo do 
Semiárido que, nos últimos 12 
anos, mudou intensamente a 
partir da implementação de po-
líticas públicas adequadas à rea-
lidade e necessidades das famí-
lias que viviam em situação de 
pobreza e miséria.

Evento discute convivência em Sergipe
EnConTRo nACionAL dE AGRiCULToREs do sEMiÁRido

FoTo: Ana Lira

Vida do povo do Semiárido sofreu mudanças significativas em função de políticas públicas adequadas à realidade e implementadas nos últimos anos na região
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Empreendimentos ampliam serviços da rede hoteleira 

Inovações em CG
Centrais fazem 
ato contra a Selic

Uma manifestação organizada 
por centrais sindicais pediu hoje (7) 
a redução da taxa básica de juros. O 
ato, que reuniu militantes da Força 
Sindical, União Geral dos Trabalhado-
res (UGT) e Central Geral dos Traba-
lhadores do Brasil (CGTB), foi realizado 
em frente ao prédio do Banco Central 
na Avenida Paulista (SP). O ato ocorre 
no dia em que o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central 
se reúne para discutir a tendência da 
taxa básica de juros (Selic), atual-
mente em 14,25% ao ano e também 
quando ocorre, no Senado, a sabatina 
do economista Ilan Goldfajn, indicado 
para presidir a autoridade monetária. 

Carteira de Trabalho 
Digital é emitida

A Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego em Goiás 
(SRTE-GO) iniciou, na última segun-
da-feira, a emissão digital da Car-
teira de Trabalho Digital em Goiás. A 
solenidade foi realizada na Agência 
de Atendimento do Trabalho do Setor 
Sul, em Goiânia. A primeira carteira 
emitida em Goiás foi entregue a Jhone 
dos Santos Pereira, 21 anos, morador 
de Aparecida de Goiânia. “Em breve,  
todo o Estado poderá contar com a 
segurança e rapidez do novo siste-
ma”, afirmou o superintendente 
Regional do Trabalho e Emprego em 
Goiás, Arquivaldo Bites. 

Inflação é prioridade, 
afirma Goldfajn

O economista Ilan Goldfajn, in-
dicado para presidir o Banco Central, 
promete rigor no combate à inflação 
e empenho da autoridade monetá-
ria para atingir a meta estabelecida 
pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN). Segundo ele, essa é uma das 
condições para devolver a confiança e 
o crescimento ao País. “Meu objetivo 
será cumprir plenamente o centro da 
meta”, disse. Goldfajn foi sendo saba-
tinado hoje (7) pela Comissão de As-
suntos Econômicos do Senado Federal 
(CAE). Caso o nome seja aprovado, 
ainda hoje a CAE envia mensagem ao 
plenário do Senado.

Recall vai envolver 
30 mil veículos

Mais de 30 mil veículos são al-
vos derecall por parte de três monta-
doras com fábricas no País. Segundo 
a Secretaria Nacional do Consumidor 
do Ministério da Justiça e Cidadania 
(Senacon), o chamamento é para 
veículos da Nissan, Fiat e Toyota. Os 
motoristas devem ficar atentos quan-
to a colisões, falhas nos airbags, que 
podem provocar ferimentos. O Código 
de Defesa do Consumidor determina 
que o fornecedor repare ou troque o 
produto defeituoso a qualquer mo-
mento e de forma gratuita. 

Falência atrasa 
300 eólicas no NO

A construção de cinco comple-
xos de energia eólica no Ceará e no 
Rio Grande do Norte se converteu em 
uma grande usina de atrasos, reflexo 
da quebradeira financeira que atingiu 
uma das maiores fornecedoras de 
turbinas no Brasil, a empresa argenti-
na Impsa. O jornal O Estado de S. Paulo 
teve acesso a um relatório da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
que analisou o tamanho do estrago 
causado pelo processo de recupe-
ração judicial. O documento aponta 
que pelo menos 300 turbinas eólicas 
encomendadas não foram entregues 
pela Wind Power Energy (WPE).

FOTO: Reprodução/Internet

A cidade de Campina 
Grande, no Agreste paraibano, 
não é só conhecida pelo Maior 
São João do Mundo, mas tam-
bém por receber centenas de 
eventos ao longo do ano. Para 
atender esse público, o setor de 
hotelaria da cidade criou mais 
duas alternativas inovadoras 
de hospedagem: o Criativo Ho-
tel & After School e o Campina 
Hostel.  Os dois oferecem ser-
viços inéditos na cidade, como 
o espaço de conhecimento vol-
tado a crianças e acomodação 
de baixo custo que estimula a 
interação em hóspedes. 

De acordo com a gesto-
ra do projeto de Desenvolvi-
mento da Cadeia Produtiva 
de Eventos do Sebrae Paraíba, 
Rosa Maria Correia, o momen-
to é de investir nas ideias sim-
ples, que não foram praticadas. 
“O Criativo Hotel e o Campina 
Hostel nascem da necessidade 
da cidade apoiar o visitante de 
eventos e ao campinense no 
seu momento de lazer. As duas 
ideias são promissoras porque 
atendem ao nicho de eventos 
e lazer, que dentro do turismo 
fazem um dos maiores fluxos 
de hospedagem na cidade”, ex-
plicou.

O Criativo Hotel oferece  
um espaço da educação extra-
curricular para crianças e pré-
-adolescentes de 4 a 12 anos 
de idade. Abrange áreas do 
desenvolvimento, como artes,  
expressão, linguagem,  ciências 
humanas,  emoções e socializa-
ção. “Dentro do hotel, a criança 
pode escolher os espaços Sa-
bores, Recreação, Empreender, 
Saber, Criação e Imaginação. 
Queremos potencializar o ensi-
no da escola”, disse a proprietá-
ria, Luana Ramalho.

Já o Campina Hostel é o 
primeiro instalado no centro da 
cidade. Conta com 30 suítes, 76 
leitos com banheiros privados, 
ducha e ventilador. “Dispomos 
de sala ampla com TV, terraço, 
copa para degustar nosso café 
da manhã, lavanderia e cozi-
nha completa compartilhada, a 
primeira da cidade”, detalhou a 
proprietária Fátima Tavares. O 
hostel faz parte da rede Hoste-
ling International (HI), a maior 
do mundo em hospedagem, 
com mais de quatro mil hostels, 
300 mil leitos em 87 países de 
cinco continentes. Atualmente, 
a rede hoteleira de Campina 
Grande possui 14 hotéis, sen-

do sete cadastrados no Paraíba 
Convention & Visitors Bure-
au (C&VB). Segundo o diretor 
executivo do C&VB, Allysson 
Aquino, o número de leitos na 
cidade chega a três mil, entre 
hotéis, pousadas e hostels. “De-
vido a pouca quantidade de 
leitos, os hotéis lotam todos os 
fins de semana. Mas em breve 
a cidade contará com um novo 
empreendimento que ampliará 
as ofertas”, disse.

Ele se referiu à rede de 
hotéis Intercity, que já está se 
instalando na cidade. O hotel 
provavelmente será o maior 
de Campina Grande, conforme 
Allysson. “Será inaugurado em 

Turistas que visitam o Maior São João do Mundo têm opções, como espaço de conhecimento voltado para crianças e acomodação de baixo custo

O 11º Encontro 
de Revendedores de 
Combustíveis do Nor-
deste, que começa 
nesta quinta-feira (9), 
no auditório da Fede-
ração das Indústrias 
do Estado da Paraíba, 
em Campina Gran-
de, contará com uma 
programação exclusi-
va para atendentes e 
gerentes de postos de 
combustíveis em pa-
ralelo a programação 
principal.

Um treinamento 
para frentistas e de-
mais profissionais so-
bre normas, fiscaliza-
ção e atendimento nos 
postos de combustíveis 
será ministrado pelo 
gerente de Relações 
Públicas da Federação 
Nacional do Comér-
cio de Combustíveis e 
de Lubrificantes (Fe-
combustíveis), Celso 
Guilherme Figueiredo 
Borges. A capacitação 
ocorrerá amanhã, a 
partir das 14 horas.

No dia seguinte, 
será a vez dos geren-
tes terem a oportuni-
dade de conferir de 

uma palestra sobre 
fiscalização nos pos-
tos de combustíveis, a 
ser proferida por José 
Antônio Rocha, Secre-
tário Executivo da Fe-
combustíveis.

As vagas para o 
11º Encontro de Re-
vendedores do Nor-
deste estão na reta 
final e ainda podem 
ser realizadas até esta 
quarta-feira (8), pelo 
site www.sindipetro-
pb.com.br. Mais in-
formações podem ser 
obtidas junto ao Sindi-
petro-PB por meio do 
telefone 3221-0762.

O evento é uma 
promoção do Sindica-
to do Comércio Vare-
jista de Combustíveis e 
Derivados de Petróleo 
no Estado da Paraíba 
(Sindipetro-PB) e con-
ta com a parceria da 
Federação Nacional do 
Comércio de Combus-
tíveis e de Lubrifican-
tes (Fecombustíveis) e 
do Sindicato Nacional 
das Empresas Distri-
buidoras de Combus-
tíveis e Lubrificantes 
(Sindicom).

Encontro oferece 
capacitação e palestra

REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL

A Receita Federal estará 
disponibilizando para con-
sulta a partir das 9h de hoje 
o primeiro lote de restituição 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2016 (ano-calendário 
2015) e também o lote mu-
lexercício de restituição do 
IRPF contemplando as resti-
tuições residuais, referentes 
aos exercícios de 2011 a 2015 
(ano-calendário 2010 a 2014). 
Segundo a Receita Federal, na 
Paraíba, o crédito bancário 
para 18.849 contribuintes 

será realizado no próximo dia 
15, totalizando o valor de R$ 
33.788.060,28. Para  saber  se 
teve  a  declaração liberada,  o  
contribuinte  deverá  acessar  
a  página  da Receita  na  Inter-
net (http://www.receita.fa-
zenda.gov.br),  ou  ligar  para  o  
Receitafone  146.  Na  consulta  
à  página  da  Receita, serviço  
e CAC,  é  possível  acessar  o  
extrato  da  declaração  e  ver  
se  há  inconsistências  e  então  
fazer  a autorregularização, 
mediante entrega de decla-

ração retificadora. A Receita 
disponibiliza, ainda, aplicativo 
para tablets e smartphones 
que facilita consulta às decla-
rações do IRPF e situação ca-
dastral no CPF. 

Com ele será possível 
consultar diretamente as ba-
ses da Receita Federal infor-
mações sobre liberação das 
restituições do  IRPF e a si-
tuação cadastral de uma ins-
crição no CPF. A restituição 
ficará disponível no banco 
durante um ano. 

Daniel Mello 
Repórter da Agência Brasil

A taxa média para o che-
que especial chegou a 13,37% 
ao mês em junho, segundo 
pesquisa divulgada hoje (7) 
pelo Procon de São Paulo. Os 
juros são 0,19 ponto percen-
tual maiores do que em maio, 
quando foi registrada uma 
média de 13,18% ao mês. 
Dos sete bancos pesquisa-

dos, quatro elevaram as taxas 
do cheque especial. O Banco 
Safra subiu os juros de 12% 
ao mês em maio para 12,6% 
em junho; o Itaú, de 12,61% 
para 12,95%; o Bradesco, de 
12,63% para 12,89%; e o Ban-
co do Brasil, de 12,3% para 
12,4% (menor valor entre as 
instituições avaliadas). Apesar 
de não ter reajustado os valo-
res cobrados, o Santander tem 
a maior taxa para essa modali-

dade de crédito (15,49%). Em 
relação ao empréstimo pesso-
al, a taxa média se manteve em 
6,48% ao mês. Nenhuma das 
instituições pesquisadas alte-
rou os valores cobrados para 
essa modalidade de crédito. 
O Santander também cobra 
os maiores valores para esse 
tipo de empréstimo (8,49%). 
O Banco Safra tem a menor 
taxa para empréstimo pesso-
al, 5,4% ao mês.

Receita vai liberar crédito para 
mais de 18 mil paraibanos

Taxa média ficou em 3,37% 
em junho, aponta o Procon

pRIMEIRO LOTE DE IMpOSTO DE RENDA

CHEQUE ESpECIAL

2018, mas talvez supere até 
o Garden Hotel, o maior atu-
almente. Só para se ter uma 
ideia, esse empreendimento 
terá uma área de eventos para 

quatro mil pessoas”, comentou 
Allysson, que disse ter catego-
rias de hotéis suficientes em 
Campina para receber bem o 
turista. 

Local: Criativo Hotel & After School
Endereço: Rua Juvino Nepomuceno, 196, Mirante, Campina Grande-PB
Telefone: (83) 3065.1468 / 98707.2666
Informações: www.criativohotel.com.br 

Local: Campina Hostel
Endereço: Rua Irineu Joffily, 115, Centro, Campina Grande-PB
Telefone: (83) 3321.1100 / reservascampinahostel@gmail.com 
Informações: http://campinahihostel.com.br/

Serviços



Empresários Geraldo Car-
valho, Franceline Dore e 
Ruth Hensi Lucena, Sras. 
Maria Carvalho de Brito, 
Maria de Fátima Trindade 
e Djanira Fialho, psicó-
logas Maria Rita Aquiar 
e Margarete Zaquel de 
Mendonça, juiz federal 
Severino Marcondes Mei-
ra, professor Marinaldo 
Castelo Branco Melo.
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Parabéns

Dois Pontos

   A Galeria Archidy Picado, 
do Espaço Cultural José Lins do 
Rego, abre amanhã a exposição 
"Invisível Presença", com obras 
do artista visual Luiz Barroso.
  A mostra é composta 
por signos que aparecem em 
desenhos que lembram a azule-
jaria portuguesa.

FOTOS: Divulgação

Carneirinho
A AGITADORA 

Cultural Eneida 
Agra Maracajá em 
preparativos para 
a terceira edição 
do “O São João do 
Carneirinho”, que vai 
acontecer no próxi-
mo dia 16.

O festejo, que 
destaca a figura e 
a importância do 
santo mais popular 
do Nordeste, terá 
música, dança e 
teatro com partici-
pação do Grupo de 
Sanfona da UEPB, e 
também de 25 músi-
cos e dançarinos, 
dirigidos pelo pro-
fessor Vladimir Silva, 
do curso de Arte e 
Mídia da UFCG.

Alegria, alegria: Barbara Guedes e Gilberto Giba Ruy (presidente do Clube Cabo Branco, Madalena e 
Thereza Madalena de Lira Braga

   O cantor de rap americano, Mighty Ceej de Cape Cod, está curtindo férias em 
João Pessoa acompanhado da família, onde aqui são recepcionados pelo ator Lira Júnior 
amigos desde a época que Lira atuou por 11 anos nos palcos americanos.

Animação dos amigos Leconte e Roziane Coelho com Jocezilda Molla 
nos festejos juninos do Clube Cabo Branco

Há cursos

Sandra e José Carlos Miranda cabobranquenses de todas as horas

FOTO: Dalva Rocha

A matriarca Maria Carvalho Toscano de Brito que hoje chega aos seus gloriosos 95 anos com os filhos 
Kevia, Kleber, Germano e Ana Maria

Arraiá do Cabo Branco
NÃO PUDE ir por conta de um baita resfriado, mas 

soube que foi sucesso absoluto de público e muita ani-
mação o Arraiá do Vermelho e Branco, realizado no último 
sábado, no Ginásio do Esporte Clube Cabo Branco, dentro 
das comemorações do seu centenário.

O sucesso da festa se deu por conta do trabalho do 
presidente Gilberto Giba Ruy, conselheiros e valorosos 
associados que mostraram que juntos podem sim vencer 
barreiras e promover bons momentos de lazer naquele 
clube. A animação musical de Osmídio Neto e Amazan levou 
todos a dançar um bom forró em clima de muita alegria.

   Roberta Aquino com amiga Palowa Arcoverde e seu filho Moacyr Arcoverde 
foram conferir no último domingo o novo cardápio da Adega do Alfredo. Segundo 
Roberta a casa estava lotada, como sempre, para  apreciar sua boa culinária.

   Evelyn César está reunindo um grupo de amigas para um passeio a Campina 
Grande no próximo dia 15 para conferir os festejos juninos do Maior São João do Mundo.

FOTO: Goretti Zenaide

A aniversariante de hoje, Djanira Fialho e Marluce Targino

A ESCOLA de 
Serviço Público da 
Paraíba - Espep está 
oferecendo 21 cursos 
na sua programação 
de junho nas cidades 
de Alagoa Grande, 
Campina Grande, João 
Pessoa e Sousa.

Os interessados 
devem consultar o 
site da Espep e enviar 
a ficha de inscrição 
por email ou com-
parecer pessoalmente 
nas sedes da escola 
naquelas cidades.

Presentes 

Ortodontia inteligente
OS APARELHOS autorreligáveis, que chegaram recen-

temente ao Brasil, estão disponíveis na clínica Ortoligável, 
que tem à frente o especialista Vicente Pacheco. 

Sem borrachinha ou liguinha, os produtos fazem com 
que o tratamento seja mais rápido, com menos dor, mais 
higiênico e com menor retirada de dentes.

SERÁ inaugurada 
hoje em João Pessoa, 
com um conquetel às 
17h, uma loja da franquia 
“Love Gifts”, localizada 
na Av. João Câncio, 445, 
ao lado do supermercado 
de seu Dedé, em Manaíra, 
que tem à frente a em-
presária Deise Fernanda 
Costa Rodrigues.

A marca é conhecida 
pela diversidade de obje-
tos criativos para pre-
sentear e a preços bem 
acessíveis. 

Zum Zum Zum
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Refugiados
DEZ refugia-

dos de quatro países  
fazem parte da Equipe 
Olímpica de Atletas 
Refugiados que dispu-
tará os Jogos do Rio 
2016, informa o Comitê 
Olímpico Internacional.

A equipe será 
composta por dois 
nadadores sírios, dois 
judocas da República 
Democrática do Con-
go e seis corredores, 
sendo um da Etiópia e 
cinco do Sudão do Sul.

Point de paraibanos no Rio
O CAESAR Park Rio de Janeiro Ipanema Managed by 

Sofitel está agora sendo administrado pela Rede Acoor 
Hotles, o mesmo que comanda os nossos conhecidos 
Atlante Plaza, Mar Hotel e Summerville, em Pernambuco.

O hotel, com 22 quartos e 29 luxuosas suítes, sala de 
massagens, sauna, piscina ao ar livre, academia de ginástica 
de ponta, além da bela paisagem para o Arpoador, está se 
transformando no point dos paraibanos, informa a gerente 
Marie Bérengère Chapoton.

“Quando cheguei ao 
Congresso queria fazer 
o bem. Hoje acho que o 
que dá para fazer é 
evitar o mal”

“Tanta gente bandida 
vivendo feito rei, e tanta 
gente boa crucificada 
quando quer fazero bem e 
consertar o mal”

ROBERTO CAMPOS LYA LUFT

Orçamento

O PRESIDENTE do 
TJPB, desembargador 
Marcos Cavalcanti, par-
ticipou, esta semana, da 
reunião do Comitê de 
Análise Orçamentário e 
Financeiro do Estado, 
onde foi discutida a 
execução orçamentária 
de 2016 e a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
referente ao ano de 2017.

O encontro foi na 
sede do Ministério Públi-
co do Estado da Paraíba.

   Vão até o dia 8 de julho as inscrições para o 4o Salão Nacional de Humor “José 
Lins do Rego”, promovido pelo Governo do Estado através da Secretaria de Cultura e 
da Funesc. O certame reúne a produção de escritores e quadrinistas do Nordeste.
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Brasil enfrenta o Haiti 
pensando na primeira 
vitória na Copa América

BOA CAMPANHA

Times com interesse em atletas do Belo
FOtOS: Divulgação

Santos-SP e Sampaio 
Corrêa-MA assediam 
jogadores do Botafogo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 8 de junho de 2016

Com o sucesso do Bota-
fogo na Copa do Brasil e no 
Campeonato Brasileiro da 
Série C, os jogadores do Bo-
tafogo-PB já começam a ser 
assediados por outros clu-
bes. Esta semana, a impren-
sa do Maranhão deu como 
certo o retorno do zagueiro 
e capitão do Botafogo, Plínio, 
ao Sampaio Corrêa, time que 
disputa no momento a Sé-
rie B, e de onde veio o atle-
ta para o time paraibano. A 
diretoria do Belo tratou logo 
de desmentir a notícia, e di-
vulgou que Plínio continua 
no clube, até o final das dis-
putas da Série C.

“O zagueiro Plínio inte-
ressa ao Botafogo, e ele tam-
bém tem interesse em con-
tinuar no clube, portanto, o 
que pode haver é um dese-
jo do Sampaio Corrêa, mas 
entre o Botafogo e o atleta 
está tudo bem, e não existe 
esta transferência que foi 
divulgada na imprensa do 
Maranhão”, garantiu o pre-
sidente Guilherme Novinho.

Outro jogador que vem 
sofrendo um assédio para 
deixar o Botafogo é o vo-
lante Djavan, prata da casa, 
que está há pouco tempo 
no time profissional, e já 
é titular absoluto do meio 
campo, e tido como um dos 
jogadores mais regulares 
da equipe. O Santos de São 
Paulo mostrou interesse 
pelo atleta, e manifestou 
isso junto à diretoria do 
Belo, perguntando infor-
mações sobre o atleta.

“Existe o interesse, mas 
até o momento, o que hou-
ve foi apenas uma consulta. 
O atleta tem contrato com 
o Botafogo até 2019. Claro 
que não é inegociável, mas 
é um jogador titular, impor-
tante para o clube, e só sai-
rá, se for por uma boa com-
pensação financeira”, disse 

o presidente Novinho.
O atleta ficou feliz em 

saber do interesse, mas 
fez questão de afirmar que 
o seu foco está no Botafo-
go no momento, e no jogo 
contra o Remo, no próximo 
sábado em Belém do Pará. 
A equipe se reapresentou 
ontem, na Maravilha do 
Contorno, já iniciando os 
treinos para a difícil parti-
da de sábado, no Manguei-
rão, contra o Remo.

O sucesso de Djavan 
faz parte de uma política 
do clube de valorizar a pra-
ta da casa, que começou 
no ano passado. Além de 
Djavan, já estão treinando 
com os profissionais, desde 
2015, o garoto Luquinha, 
meio campo, e o atacante 
Evandro, que foi empres-
tado recentemente junta-
mente com Jó Boy. Esta se-
mana, a comissão técnica 
convocou o zagueiro Válber, 
o volante João Pedro, o late-
ral esquerdo Javan e o meia 
Marquinhos, que a partir de 
agora, também vão integrar 
o elenco do clube, para as 
disputas da Série C. 

Na reapresentação do elenco 
do Botafogo, ontem na Maravilha 
do Contorno, o jogador mais feliz 
do grupo era o atacante Warley, e 
não podia deixar de ser, afinal ele 
tem motivos para tanta felicidade. 
O atleta renovou o seu contrato 
com o clube recentemente, até o 
final da Série C, e já é o principal 

Warley comemora boa fase e artilharia

Djavan, que veio da base, é titular absoluto e desperta interesse do Santos-SP, enquanto Plínio é desejado para voltar ao Sampaio Corrêa do Maranhão

Warley já balançou as redes 9 vezes

artilheiro da equipe, mesmo tendo 
jogado muito pouco. 

W9 já tem 9 gols na temporada, 
mesmo só jogando 18 dos 28 jogos 
realizados pelo clube este ano, e em 
apenas dois deles jogou como titu-
lar, os 90 minutos. Ao todo, o ma-
tador jogou apenas 720 minutos, e 
já tem o mesmo número de gols do 
atacante Muller, que já jogou 1771 
minutos na temporada.

“Estou muito feliz em poder 
ajudar o clube e a torcida do Bota-
fogo. Sou muito agradecido a todos 
e ao técnico Itamar Schulle, em espe-
cial, por ter me dado oportunidade 
de ajudar ao clube”, disse o atleta.

Além de ajudar o clube com 
seus gols, Warley é uma espécie de 
líder, e defende seus companhei-
ros de equipe, até os concorrentes 
pela posição. Ele chegou a pedir 
paciência com os atacantes titu-
lares. “Olha, a vida de atacante é 
assim dura. Tem tempo que a bola 
não quer entrar. O Muller e o Car-
linhos estão treinando muito, mas 
estão levando azar em algumas fi-
nalizações. A torcida tem de ter um 
pouco mais de paciência, porque 

da forma que eles estão treinando, 
em pouco tempo a coisa vai mudar, 
e eles vão ainda fazer muitos gols 
para a torcida botafoguense.

Aos 38 anos, Warley, mesmo 
reserva, é o maior ídolo do torce-
dor botafoguense. A torcida pede a 
entrada dele durante as partidas, e 
quando ele entra, o saúda com uma 
música que já virou um hit entre os 
botafoguenses. “Warley é sinistro, 
ele é goleador, Warley é matador”, 
diz o refrão, que ecoa no Almeidão, 
sempre que W9 entra em campo. 
E a resposta do veterano artilheiro 
é sempre com o que ele sabe fazer 
como poucos, gols, alguns inclusive 
decisivos, determinando a vitória 
do clube em vários jogos.

Humilde, W9 promete conti-
nuar lutando junto com o elenco, 
para dar um presente muito espe-
cial a torcida do Botafogo, a classifi-
cação para a Série B, do Campeona-
to Brasileiro. “O torcedor pode ter 
a certeza que este grupo que está 
aqui é muito forte, e juntos vamos 
lutar muito para conseguir esta clas-
sificação, e botar o clube no lugar 
onde ele merece”, disse o artilheiro.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A grande surpresa da 
terceira rodada do Grupo 
A do Campeonato Brasilei-
ro da Série C foi a vitória, 
de goleada, do Fortaleza 
sobre o América, por 3 a 0, 
em plena Arena das Dunas, 
em Natal, na última segun-
da-feira. Com o resultado, 
o Leão do Pici assumiu a 
liderança do grupo, agora 
com 7 pontos, enquanto o 
América caiu para a tercei-
ra posição, com 6 pontos. 
O Botafogo se manteve na 
segunda colocação, tam-
bém com 6 pontos, só que 
com um saldo de 2 gols, en-
quanto que o Alvirrubro de 
Natal tem -1.

Na quarta colocação 
está o ASA, com 5 pontos, 
vindo em seguida o Cuia-
bá, Remo e Salgueiro, todos 
com 4 pontos. O ABC, após 
a derrota para o Botafogo, 
caiu para a sétima posição, 
com apenas 3 pontos. E na 

Fortaleza lidera grupo do Botafogo-PB
BrASileiro dA SÉrie C

zona de rebaixamento vêm 
River e Confiança, ambos 
com 1 ponto.

A quarta rodada será no 
final de semana. A abertura 
será no sábado, com Remo 
e Botafogo, às 18 horas, no 

Mangueirão, em Belém do 
Pará. Também no sábado, 
jogam ABC e Confiança, no 
Frasqueirão, em Natal, às 
19 horas. Os demais jogos 
serão no domingo. Às 16 
horas, jogam ASA e River, 

no Estádio Municipal de 
Arapiraca. Em seguida, às 
19 horas, o Fortaleza rece-
berá o Cuiabá, no Castelão, 
em Fortaleza, e o Salgueiro 
enfrentará o América, em 
Salgueiro. (I.M.)

Classificação

Grupo A

Times           PG           J           V           E D GP GC SG
10  Fortaleza-CE           7            3            2           1 0 6 1 5
20  Botafogo-PB          6            3            2           0 1 3 1 2
30  América-RN          6            3            2           0 1 4 5         -1
40  ASA-AL          5            3            1           2 0 2 1 1
50  Cuiabá-MT         4             3            1           1 1 4 2 2
60  Remo-PA         4             3            1           1 1 3 3 0
70  Salgueiro-PE         4             3            1           1 1 1 2         -1
80  ABC-RN         3             3            1           0 2 2 3         -1
90  River-PI        1             3            0           1 2 4 6         -2
100  Confiança-SE        1             3            0           1 2 1 6 -5

O técnico Francisco Diá gos-
tou muito da movimentação dos 
jogadores no empate em zero a 
zero, contra o Central de Carua-
ru, na última segunda-feira, no 
Lacerdão, em Caruaru. Segun-
do ele, o jogo treino serviu para 
ver em ação, muitos jogadores, 
que estavam sem jogar há algum 
tempo, sobretudo os contrata-
dos recentemente. O único au-
sente foi o meia Tércio, que está 
sem jogar há 40 dias, e ainda está 
aprimorando a forma física.

“Nós não quisemos expor 
o jogador a uma possível contu-
são. Os demais foram muito bem. 
Gostei muito da movimentação e 
do empenho de alguns deles. O 
placar foi o que menos impor-
tava para a gente. O jogo treino 
serviu para deixar em ritmo de 
jogo todo o plantel, porque te-
mos uma estreia no próximo 
domingo, na Série D e a decisão 

do Campeonato Paraibano, em 
seguida”, disse Diá.

A estreia do Campinense 
no Campeonato Brasileiro da 
Série D será no próximo domin-
go, contra o Murici, na cidade do 
mesmo nome, que fica localizada 
na Zona da Mata, em Alagoas, 
distante 44 quilômetros da capi-
tal, Maceió. A partida será às 16 
horas, no Estádio José Gomes da 
Costa. Por causa da decisão do 
Paraibano, contra o Botafogo, na 
quarta-feira seguinte, em Campi-
na Grande, o técnico Diá poderá 
estrear com uma equipe mista, 
em Alagoas, poupando alguns 
titulares. “Nós estamos anali-
sando esta questão com muito 
carinho, porque a viagem será 
um pouco desgastante, e talvez 
seja melhor deixar alguns atletas 
aqui treinando e descansando, 
para enfrentar o Botafogo”, disse 
o treinador.

Campinense inicia hoje a 
preparação para a estreia

SÉrie d
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Seleção de atletismo treina pela 
1a vez no Centro Paralímpico
Local foi aprovado pela 
comissão técnica que 
participa das atividades

Nada haver com esporte, mas, se trata de uma pessoa 
que tive a oportunidade de conviver com ele por vários 
anos, na época em que eu era repórter policial. Tive a 
oportunidade ainda de ser chefe de sua filha Cleinha, na 
Secretaria de Justiça, na época em que coordenava ao 
lado do jornalista Carlos Vieira a Assessoria de Comu-
nicação. Me refiro ao radialista Anacleto Reinaldo, que 
faleceu ontem de infarto. Que Deus o tenha em um bom 
lugar. Anacleto era o único repórter policial em evidência 
remanescente da época de Jair Santana, Carlos Vascon-
celos, Jota Batista e Brito Gomes. Adeus amigo!

Anacleto Reinaldo

O Botafogo acorda para 
a revelação de atletas

Tenho sempre dito por onde passo e também aqui 
neste espaço: O Botafogo-PB é o melhor time paraiba-
no em se tratando em mercadologia. Um clube que tem 
uma marca boa de se vender. Se tem sido assim com 
suas camisas, onde os uniformes da estrela vermelha  
são comercializados com bastante frequência, agora, 
que já não é fora de hora, se inicia a caça aos seus va-
lores que estão com muita dignidade, dentro de campo, 
honrando suas cores e o nome do Estado.

Atletas oriundos das categorias de base, destaques 
para o volante Djavan, encabeça a fileira, seguido de Plí-
nio, que com sua experiência, tem passagem por grandes 
clubes brasileiros. Nunca é tarde para um time histórico 
com quase 100 anos de existência, ter lucros e divi-
dendos com seus valores. Isso é normal e, nos grandes 
centros do País, acontecem de forma natural. O mundo 
da bola está para isso.

Quem tem acompanhado o futebol paraibano ao 
longo dos anos, a exportação de jogadores para fora da 
Paraíba e até do exterior, tem sido um mérito do Centro 
Sportivo Paraibano que, por sinal, mais novo do que o 
Botafogo, tem dado uma aula, um exemplo, de como se 
ganhar dinheiro com jogadores, principalmente aqueles 
revelados em suas bases.

Parece que agora o Botafogo resolveu copiar o 
CSP. Parece que está caindo no real. Há muito tempo 
não víamos isto. Pelo que lembro, foram nos anos de 
1998 e 1999 quando o Botafogo com uma boa base 
prata da casa conquistou dois títulos consecutivos. À 
época, jogadores como Peta, Vivi, Thiago, Jorginho, Jean, 
Cheba e outros deram muitas glória ao time da Maravi-
lha do Contorno. O Botafogo também ganhou dinheiro 
com esses jogadores.

UJm torneio de futsal femi-
nino, reunindo 12 equipes de 
várias regiões da Paraíba, 
vai movimentar no próxi-
mo domingo a comunidade 
esportiva da cidade de Rio 
Tinto, no Litoral Norte do 
Estado.

Em Rio Tinto

A Paraíba deverá ter um seleto grupo de atletas olímpi-
cos e paralímpicos nos Jogos do Rio 2016, que tem início 
no mês de julho. Além de Kaio Márcio (natação), teremos 
Andressa Morais (lançamento de disco), provavelmente 
Larissa Lélys (pentatlo moderno), Petrúcio Ferreira (ve-
locista paralímpico), dentre outros atletas. Nos últimos 
tempos, o Estado tem sido referência em competições 
nacionais e internacionais.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A equipe do Mil Réis de 
Itaporanga, uma das mais 
tradicionais do Sertão 
paraibano, informou ontem 
que está criando a sua 
equipe feminina para as 
disputas do campeonato 
estadual. Parabéns!

Futebol Feminino

A PB nos Jogos Olímpicos

A Seleção Brasileira de 
Atletismo Paralímpico fez na 
última segunda-feira, o primei-
ro treino no Centro de Treina-
mento Paralímpico Brasileiro, 
em São Paulo. O local foi apro-
vado pela comissão técnica e 
pelo atletas que participam da 
semana de treinamento.

O treinador chefe do atle-
tismo paralímpico brasileiro,  
Amaury Veríssimo, ficou entu-
siasmado com a estrutura ofe-
recida. “Temos um ótimo CT. É 
um sonho realizado. A gente 
queria ver isso de perto. Os 
atletas gostaram muito, a pis-
ta é veloz, então, foi tudo óti-
mo. Todos os grandes países 
dos Jogos Paralímpicos têm 
um centro como esse. Agora, o 
Brasil também”, disse.

O velocista Yohansson 
Ferreira estava radiante.  Nas-
cido em Maceió  (AL) e ra-
dicado em São Paulo (SP), o 
velocista, medalhista de ouro 
nos 200m nos Jogos de Lon-
dres-2012,  tem 12 anos de 
carreira e ficou surpreso. “Eu 
já treinei em muitos lugares 
e nunca tinha visto um local 
dessa maneira, tudo perfei-
to. Agora, o CT é a nossa casa 
e temos que tirar proveito de 

cada instante que passaremos 
nele. Espero que, daqui, saiam 
novos atletas para ganhar mui-
tas medalhas para o Brasil no 
futuro”, afirmou.

Com obras iniciadas 
em dezembro de 2013, o CT 
fica no Parque Estadual das 
Fontes do Ipiranga, na Rodo-
via dos Imigrantes Km 11,5. 
Construído seguindo parâ-
metros de acessibilidade, com 
rampas de acesso e elevado-
res, a estrutura conta com alo-
jamentos, capazes de receber 
entre 280 e 300 atletas, e áre-
as para o treinamento de 15 

modalidades paralímpicas: 
atletismo, basquete em cadei-
ra de rodas, bocha, natação, 
esgrima em cadeira de rodas, 
futebol de 5, futebol de 7, go-
alball, halterofilismo, judô, ru-
gby em cadeira de rodas, tênis 
de mesa, tênis em cadeira de 
rodas, triatlo e vôlei sentado.

O empreendimento, com 
áreas esportivas de treinamen-
to, hotel, centro de convenções, 
laboratórios, condicionamento 
físico e fisioterapia, recebeu in-
vestimento de R$ 305 milhões, 
divididos entre recursos do go-
verno do Estado de São Paulo, 

por meio da Secretaria dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiên-
cia, e do Governo Federal, por 
meio do Ministério do Esporte.

O Centro de Treinamen-
to será utilizado pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB) 
na fase final da preparação 
dos atletas brasileiros para os 
Jogos Paralímpicos Rio 2016 
e será palco dos Jogos Para-
pan-Americanos de Jovens, 
em março de 2017. O local 
também será sede da primei-
ra etapa nacional do Circuito 
Loterias Caixa nos dias 25 e 26 
deste mês.

No último dia de finais do 
Grand Prix de Santa Clara, na Ca-
lifórnia, Estados Unidos, o Brasil 
garantiu mais três medalhas. Com 
o ouro de Thiago Pereira (200m 
medley) e os bronzes de Miguel 
Valente (1500m livre) e Gabriel 
Santos (100m livre), conquistados 
na noite do último domingo, os 
nadadores brasileiros estiveram 
presentes em seis pódios, duas ve-
zes na primeira colocação, duran-
te os três dias de competição.

Com 1m57s77, Thiago Pe-
reira, garantiu o primeiro lugar 
dos 200m medley, sendo o único 
a nadar abaixo da casa dos dois 
minutos, na decisão. O tempo de 
Thiago é o terceiro do mundo este 
ano, atrás somente dos japone-
ses Kosuke Hagino (1m55s07) e 
Hiromasa Fujimori (1m57s57). O 

primeiro ouro brasileiro em Santa 
Clara veio com Kaio Márcio, nos 
200m borboleta, na etapa ante-
rior.

Nos 100m livre, Gabriel San-
tos, integrante do revezamento 
4x100m livre olímpico do Brasil, 
conquistou a terceira colocação, 
com 49s44. Na frente de Gabriel 
chegaram os australianos James 
Magnussen  e Kyle Chalmers, 
48s99 e 49s16, respectivamente. 
Na última disputa da etapa, Mi-
guel Valente, também levou a 
bandeira brasileira ao pódio, ao 
garantir o bronze, nos 1500m li-
vre, ao completar a prova com 
15m24s43. O ouro ficou com Ryan 
Cochrane, do Canadá (15m09s97), 
e a prata para Jack McLoughlin, 
da Austrália (15m19s15).

Em fase de preparação para os 

Jogos Olímpicos, a delegação bra-
sileira no GP de Santa Clara con-
tou somente com atletas da equi-
pe masculina e, das quatro provas 
disputadas entre os homens neste 
domingo, os brasileiros estiveram 
entre os quatro melhores em to-
das.

Isto porque, Leonardo de 
Deus, com 2m01s19, garantiu a 
quarta colocação dos 200m costas. 
Na etapa anterior, Leo de Deus, 
conquistou a prata nos 200m bor-
boleta, em uma dobradinha brasi-
leira com o vencedor Kaio Márcio.

A delegação brasileira no GP 
de Santa Clara foi composta por 
Leonardo de Deus, Brandonn Al-
meida, Miguel Valente, Kaio Már-
cio Almeida, Gabriel Santos, Tales 
Cerdeira, Thiago Pereira e Marcos 
Macedo.

Natação conquista 6 medalhas
GRAND PRIX DE SANTA CLARA

FOTOS: Divulgação

Delegação brasileira, que tem o paraibano Kaio Márcio como integrante, retornou ao Brasil otimista por uma bela campanha

Os treinamentos prosseguem durante toda a semana no Centro de Treinamento, em São Paulo



Brasil busca a primeira vitória
COPA AMÉRICA CENTENTÁRIO

Após empatar com 
Equador, seleção 
enfrenta o Haiti
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A situação de Cássio no Corin-
thians é praticamente irreversível 
e a passagem do goleiro campeão 
mundial pelo Parque São Jorge 
está mais perto do fim. 

Pessoas próximas ao presiden-
te Roberto Andrade acreditam que 
Cássio, 29 anos, não voltará a jogar 
pelo Corinthians depois de cair fi-
sicamente, perder desempenho, 
virar reserva e fazer críticas aber-
tas a Tite e ao preparador de go-
leiros Mauri. A visão da diretoria 
também é muito semelhante à da 
comissão técnica, que trata a si-
tuação em silêncio para não expor 
o atleta nem depreciar seu valor. 

Nos últimos dias, o nome de 
Cássio entrou no mercado e equi-
pes brasileiras conversaram com 
seu estafe a respeito de transfe-
rência. Um dos clubes que tiveram 
informações sobre o goleiro corin-
tiano foi o Grêmio. Mas, inicial-
mente, a direção corintiana avalia 
os riscos de negociar um de seus 
ídolos atuais para um clube adver-
sário. A prioridade entre as partes 
é encontrar um destino no exte-
rior, e a janela para negociações 
só se abre em julho. 

A avaliação da diretoria e 
da comissão técnica é de que, ao 
atender um pedido do clube e 

recusar transferência para o Be-
siktas-TUR em janeiro, Cássio per-
deu motivação, se cuidou menos 
e teve dificuldades em exercer o 
papel de líder, que cresceu com as 
saídas de outros titulares.

Já na pré-temporada, o go-
leiro demorou mais que todos os 
colegas para entrar em forma, e o 
peso seguiu como um dos obstá-
culos para que mantivesse o nível 
em 2016 - não foi mais chamado 
para a seleção, inclusive. Cássio re-
cebeu críticas por falhar contra o 
Palmeiras, no Campeonato Paulis-
ta, e diante do Nacional-URU, em 
eliminação da Copa Libertadores.

Cássio com os dias contados no Timão
ESCANTEADO

A Seleção Brasileira en-
frenta o Haiti hoje, às 20h30, 
no Estádio Florida Citrus 
Bowl, em busca da primei-
ra vitória na Copa América 
Centenário. O time de Dun-
ga empatou sem gols com o 
Equador na estreia, no últi-
mo sábado e precisa dos três 
pontos diante do adversário 
que foi derrotado pelo Peru, 
por 1 a 0, na primeira roda-
da. No outro jogo do grupo, 
também hoje, Equador joga 
contra o Peru, às 23 horas, no 
estádio da Universidade de 
Phoenix.

Os dois últimos dias an-
tes do jogo contra o Haiti, fo-
ram de muito trabalho para a 
seleção, na preparação para 
a primeira vitória na Copa 
América Centenário. Foram 
também os primeiros traba-
lhos em Orlando, que já teve 
a participação de Paulo Hen-
rique Ganso e Walace. Os dois 
estavam felizes, Ganso ainda 
mais pelo fato de voltar qua-
tro anos depois ao ambiente 
da Seleção Brasileira, como 
ele contou.

“Estava com saudade da 
Seleção. Minha última vez foi 
nas Olimpíadas de Londres. E 
hoje deu para matar um pou-
co essa saudade. Estou muito 
feliz, pois essa convocação 
representa o reconhecimen-
to ao meu trabalho no clube”, 
disse o meio-campista do São 
Paulo.

A atividade da seleção 
começou e transcorreu sob 
chuva, bem mais branda do 
que a tempestade que o an-
tecedeu, e na primeira parte 
constou de um pequeno jogo, 
em campo reduzido, de qua-
tro contra quatro jogadores, 
com um de coringa.

A segunda parte foi um 
treinamento, ainda em cam-
po reduzido, de ataque conta 
defesa. O objetivo geral dos 
exercícios foi aprimorar as 
triangulações, a utilização do 
jogador de apoio e o posicio-
namento do jogador que ser-
ve de pivô para a chegada do 
homem de frente.

A movimentação nos 
espaços, a pressão sobre o 
jogador que tem a posse da 
bola, transições e um balan-
ço defensivo também foram 
exercitados.   

Um convidado ilustre 
assistiu ao treinamento: o 
pentacampeão do mundo 
Kleberson, que atua há qua-
tro anos no Fort Laudedale 
Strickers. Ele estava com o 
filho Klebinho, de 12 anos. 

JOGOS DE HOJE

n Copa América 
20h30
Brasil x Haiti
23h 
Equador x Peru

n Amistosos
15h45 
Portugal x Estônia

Brasil x Haiti? “Ah, menos de 
três é vexame”. “Só aceito de qua-
tro pra cima”. Você já deve ter ou-
vido algo do tipo quando se fala 
do jogo de hoje, pela Copa Amé-
rica Centenário. Muitos brasileiros 
ignoram a má fase da seleção, que 
estreou empatando sem gols com 
o Equador, e apostam num massa-
cre contra o próximo rival. Podem 
estar errados...

O Haiti disputou 14 jogos em 
2015 e 2016, e só levou três gols 
uma vez, na derrota por 3 a 1 para 
a Colômbia. Contra a China, em-
patou por 2 a 2. De resto, ou con-
seguiu passar ileso ou sofreu so-
mente um gol. Sinal de que a vida 
do Brasil não será das mais fáceis.

É verdade que os adversários 
do Haiti também não eram as 
maiores potências, mas, na estreia 
da Copa América, a equipe perdeu 
só por 1 a 0 para o Peru. No ano 
passado, os Estados Unidos e a 
Costa Rica, que chegaram ao ma-
ta-mata da última Copa do Mun-
do no Brasil, também venceram os 
haitianos por vantagem mínima.

Golear, no caso atual do Bra-
sil, não significa apenas um senso 
de confirmar superioridade sobre 
times bem mais modestos. Passou 
a ser também uma questão im-
portante para a classificação. O 
primeiro lugar do Grupo B ou até 
mesmo a passagem para as quar-
tas de final poderá ser decidida no 
saldo de gols, situação que deixa 
o camisa 9 da equipe de alerta li-

Haiti: adversário que não será fácil

gado, mas não tira seus pés do 
chão.

“É mais um jogo importante 
dessa primeira fase em que não 
podemos pensar em golear, e 
sim em vencer porque temos ain-
da dois jogos para somar o maior 
número de pontos, tentar duas 
vitórias. A primeira hipótese não 
é golear, é vencer para continuar 
vivo até o jogo contra o Peru”, 
disse o atacante Jonas, titular 
que marcou no amistoso dian-
te do Panamá, mas passou em 
branco na estreia, assim como 

seus companheiros.
O equilíbrio entre as equipes 

que disputam a Copa América 
faz com que, até agora, o núme-
ro de gols seja baixo: nove em 
seis jogos.

A última lembrança brasilei-
ra em relação ao Haiti remete à 
goleada por 6 a 0 num amistoso 
em 2004, disputado em prol das 
vítimas da guerra civil que atin-
gia uma das nações mais pobres 
do continente. Dentro de cam-
po, o Haiti está mais forte do 
que naquela época.

Os jogadores brasileiros sabem da responsabilidade que terão hoje diante do Haiti e treinaram bastante em Orlando, no entanto, não demonstraram qualquer superioridade diante do adversário

O adversário do Brasil vem de derrota para o Peru e promete dificultar as coisas

FOTOS: Reprodução/Internet

Goleiro não tem sido visto com bons olhos pela diretoria



Campeões representarão 
o Estado nos Jogos 
Escolares da Juventude

Etapa estadual tem início em Patos
JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES
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A etapa estadual das 
modalidades individuais 
dos Jogos Escolares e Para-
escolares 2016 terá início 
hoje, na cidade de Patos, 
sertão do Estado. As dis-
putas serão classificatórias 
para os Jogos Escolares da 
Juventude, que vão ser rea-
lizados em João Pessoa, nos 
meses de setembro e no-
vembro. A etapa, que reu-
nirá os melhores de cada 
regional, terá a duração de 
dois dias e reiniciará no 
próximo dia 16, na capital.

Em Patos, serão 330 
atletas competindo nas mo-
dalidades tênis de mesa, 
xadrez, badminton, judô e 
luta olímpica, nos ginásios 
do sesi, Colégio Cristo Rei, 
Colégio Rio Branco e ainda 
no Water Play Hotel. “Todos 
os atletas e técnicos ficarão 
em hotel e com todas as des-
pesas como alimentação e 
translado arcadas pelo go-
verno do Estado, sempre 
visando dar as condições 
necessárias”, disse o coor-
denador-geral dos Jogos Es-
colares e Paraescolares, José 
Hugo Coelho.

A cidade de João Pes-

soa sediará as competições 
de natação, ciclismo, vôlei 
de praia, atletismo e as mo-
dalidades paradesportivas. 
serão 435 atletas que uti-

lizarão os espaços da Vila 
Olímpica Parahyba, Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e ainda o Centro de 
Convenções. Em João Pessoa, 

os atletas também ficarão 
hospedados em hotel.

“Os Jogos Escolares e 
Paraescolares utilizam des-
de 2011 o mesmo sistema de 

competição dos Jogos Escola-
res da Juventude, que são or-
ganizados pelo Comitê Olím-
pico do Brasil (COB), evento 
este que terá sua realização 

na Paraíba, tanto na cate-
goria de 12 a 14 anos, como 
também na de 15 a 17”, disse 
o secretário de Juventude, Es-
porte e Lazer, José Marco.

Os paraibanos Álvaro Filho e 
Vitor Felipe estreiam hoje, na fase 
de grupos, do Major Series de Ham-
burgo de Vôlei de Praia, na Alema-
nha, considerada a última parada 
do Circuito Mundial 2016 a contar 
pontos ao ranking olímpico. Eles 
estão entre as dez duplas brasileiras 
que buscam um lugar no pódio e, 
desde o ano passado, que seus no-
mes estão confirmados na disputa.

Os jogos da fase de grupos co-
meçam hoje com 32 times (em cada 
naipe) divididos em oito grupos de 
quatro duplas. Elas jogam entre si 
com os primeiros colocados indo 
direto às oitavas de final (Round 2). 
Segundos e terceiros de cada chave 
disputam uma rodada eliminatória 

a mais, a repescagem (Round 1).
O Major Series de Hamburgo 

será a última etapa do Circuito 
Mundial a contar pontos para o 
ranking olímpico. Os primeiros 15 
times da lista (respeitando o limite 
máximo de duas duplas por país), 
garantem vaga nos Jogos de 2016. 
O Brasil fica fora da conta, pois 
conquistou uma das vagas por ser 
país sede e a outra ao vencer o 
Campeonato Mundial.

Esta é a primeira vez que Ham-
burgo recebe uma etapa do tor-
neio internacional. Além de Álva-
ro e Vitor, o Brasil é representado 
ainda pelas duplas Alison/Bruno 
Schmidt (ES/DF), Evandro/Pedro 
Solberg (RJ), representantes olím-
picos; Ricardo/André Stein (BA/
ES,  Guto e Saymon (RJ/MS), Ága-
tha/Bárbara Seixas (PR/RJ), Larissa/

Talita (PA/AL), Juliana/Taiana (CE), 
Lili/Maria Elisa (ES/PE) e Duda/Elize 
Maia (ES/SE). 

O Brasil lidera o quadro de me-
dalhas em etapas do Circuito Mun-
dial realizadas na Alemanha. Até 
hoje foram realizados 15 eventos 
no naipe masculino e outros nove 
no feminino, todos na capital Ber-
lim. Os brasileiros possuem 19 me-
dalhas no masculino (nove ouros, 
quatro pratas e seis bronzes) e nove 
medalhas no feminino (quatro ou-
ros, três pratas e dois bronzes).

A etapa de Hamburgo dará 57 
mil dólares às duplas campeãs, distri-
buindo 400 mil dólares em premia-
ções no total. Os campeões somam 
800 pontos no ranking do Circuito 
Mundial. Após a parada na Alema-
nha, o tour mundial segue para o 
Grand Slam de Olsztyn, na Polônia.

Paraibanos estreiam na Alemanha
VÔLEI DE PRAIA

FOTOS: Divulgação

O Major Series de Hamburgo foi aberto ontem e reúne atletas de vários países em busca da tão sonhada vaga olímpica

Equipe de xadrez campeã da etapa regional dos Jogos Escolares, realizada em João Pessoa, vai a Patos em busca do título paraibano e da vaga para a etapa nacional

A Federação Paraibana de 
Triathlon, que tem como presi-
dente o desportista Márcio Mi-
randa Córdula, já está com ins-
crições abertas para mais uma 
edição do sprin Triathlon sesc 
2016, que este ano ocorrerá no 
dia 10 de setembro, a partir das 
8h, nma Praia de Cabo Branco, 
em João Pessoa. A largada está 
programada em frente à Funda-
ção Casa de José Américo.

De acordo com a progra-
mação do percurso, as disputas 
acontecerão nas modalidades 
de natação, ciclismo e corrida. 
Dentro da praia, os triatletas 
nadarão 750m, depois irão pe-
dalar 20km e, por último, terão 
que correr 5km até se conhecer 
os vencedores nas categorias 
masculina e feminina. “No ci-
clismo serão oito voltas con-
secutivas, enquanto que em 
se tratando da corrida, serão 

quatro voltas”, afirma um dos 
trechos do regulamento previa-
mente divulgado pela federa-
ção. A natação, por sua vez, será 
em circuito triangular, com uma 
volta, saindo na areia.

As inscrições para o even-
to deverão ser feitas através do 
endereço eletrônico da federa-
ção ou do serviço social do Co-
mércio, respectivamente www.
fetrip.com.br e http://www.
sescpb.com.br/ . Por sua vez, 
os horários de largada podem 
ser alterados até o congresso 
técnico, que está programado  
para um dia antes da prova (9 
de setembro), no Auditório da 
PBTur, na Praia de Tambaú, em 
João Pessoa. Haverá premiação 
para os cinco melhores tria-
tletas  na classificação geral, e 
medalha para os três primeiros 
em cada categoria, além de me-
dalha de participação.

Atletas que ao longo dos 
anos fizeram história na nata-
ção paraibana, levando o Esta-
do ao ápice deste esporte em 
âmbito nacional e internacio-
nal, se encontram no próximo 
sábado, no Parque Aquático 
da Vila Olímpica Parahyba, 
antigo Dede, no Bairro do Es-
tados, em João Pessoa, para 
as disputas do Campeonato 
Paraibano Master em Piscina 
Curta (25 metros). 

As inscrições das equi-
pes participantes se encerra-
ram ontem à noite e, hoje, a 
Federação de Esportes Aquá-
ticos da Paraíba estará divul-

gando a relação oficial.
“se trata de um evento 

que anualmente é realiza-
do pela federação. Faz parte 
também do calendário de 
atividades da entidade. Os 
primeiros colocados serão 
premiados com medalhas. A 
exemplo de anos anteriores, 
as disputas serão com certeza 
muito acirradas”, disse ontem 
Antônio Meira Leal, presiden-
te da federação.

Antônio Meira disse que 
os participantes se preparam o 
ano inteiro para a competição. 
“se trata também de uma opor-
tunidade de lazer”, finalizou.

Inscrições abertas para 
o Sprin Triathlon Sesc

Paraibano master será 
sábado na Vila Olímpica

EVENTO EM SETEMBRO

NATAÇÃO

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Sarau 
homenageia 
as mulheres

Projeto Café em Verso e Prosa explora o universo feminino por meio da sétima arte e traz 
ainda poesias e desfile do estilista Marc Andrade inspirado em coleção “La Frida”

FOTOS: Divulgação

Explorando o universo cinema-
tográfico feminino, por meio 
das belezas de Frida Kahlo, o 
projeto Café em Verso e Prosa 
de Suzy Lopes toma conta do 
Café Empório hoje com uma 
noite de poesias e muita ex-
pressão cultural por meio da 

temática “Ela faz Cinema”. A atividade, que 
tem início 20h, trará a toma um diálogo 
com Raquel Ferreira, projeções de Kalyne 
Almeida, um desfile performático do esti-
lista Marc Andrade inspirado em sua nova 
coleção “La Frida” e a exibição de curtas. A 
entrada é aberta ao público.  

“Eu já tinha a ideia na cabeça, mas 
não queria fazer o sarau voltado para 
as mulheres apenas no dia 8 de março, 
porque acredito que todas devemos ser 
respeitadas independente da data. Então 
em cima disso, alguns amigos me apresen-
taram uma proposta, que casou com a mi-
nha ideia inicial, e resultou nesse sarau”, 
revelou em entrevista ao jornal A União a 
coordenadora do Projeto Café em Verso e 
Prosa Suzy Lopes.  

Uma novidade para essa nova edição 
do Sarau será que, a organização estará 
recebendo doações de produtos de lim-
peza ou alimentos não perecíveis para ser 
entregues aos artistas e produtores cul-
turais que estão ocupando o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan).

Dando início à noite de apresenta-
ções de poesias e demais expressões 
culturais, os presentes irão viajar junto 
com Suzy Lopes e Raquel Ferreira dialo-
gando com projeção de Kalyne Almeida 
em um vídeo feito especialmente para 
noite, a partir da música composta por 
Chico Buarque que dá nome à noite e 
textos de vídeo é uma homenagem a 
várias atrizes, selecionadas pela cineas-
ta numa representação da mulher no 
cinema.

Por sua vez, o estilista pernambucano 
Marc Andrade não fica de fora e volta ao 
sarau com mais um desfile performático 
de sua nova colação “La Frida”, cuja inspi-
ração é a icônica artista plástica mexicana 

Lucas Silva
Especial para A União

Frida Khalo dando assim leveza e continui-
dade a atividade.

Segundo Marc a coleção é a sua lei-
tura da pintora que tem muita influência 
no mundo da moda, desde seus modelos 
até a mistura de cores. “O desfile é na 
verdade uma encenação de Frida Kahlo 
em várias faces inspiradas nos filmes que 
contam a história da mexicana”, comen-
tou o estilista. 

No evento a interpretação do desfile 
fica por conta das atrizes Nyka Barros, 
Erica Maria, Kassandra Brandão, Fafá 
Dantas e Alice Maria. Ainda participa-
rão a cineasta Carine Fiúza, a jornalista 
Gi Ismael e a gestora do programa de 
artesanato da Paraíba Lu Maia. Cada uma 
compôs ‘sua’ Frida.

Logo após, será lançado o site sobre 
cinema chamado Janela 7, que nasceu 
como uma plataforma ampla, diversifica-
da, democrática e completamente aberta 

para o cinema em suas diversas manifes-
tações, espaço para as várias estéticas, 
gêneros cinematográficos, propostas, 
linguagens, filosofias e posicionamentos. 
É um lugar de encontros, interações, de 
maturação e de construção. A sétima 
arte é o elemento de ligação entre toda 
essa multiplicidade de perfis, ideias e 
origens. O cinema une e transcende as 
diferenças, é pessoal e coletivo, local e 
global, único e diverso ao mesmo tempo. 
O Janela 7 é um canal aberto para esse 
universo.

Já entre a programação de curtas-me-
tragens exibidos na atividade estão inclusos, 
por exemplo, “Velhos Tempos” de Kalyne Al-
meida que dialoga com três fases e traz uma 
visão emocional, política e um tanto poética 
sobre a vida das mulheres ao mesmo tempo 
em que chama a atenção para temas delica-
dos como machismo, abuso e as múltiplas 
formas de violência de gênero.

Em seguida será a vez do curta “Maria 
das Águas” do fotógrafo Bruno Vinelli com 
Suzy Lopes. Susy, que interpreta a per-
sonagem título do poema de Lúcio Lins, 
contracena com o ator e teatrólogo Paulo 
Vieira na produção do curta. O vídeo-poe-
ma foi rodado em 2015, já participou de 
vários festivais de curta-metragem e foi 
escolhido como Melhor Filme pelo Júri Po-
pular e Melhor Direção de Arte no Cinema 
com Farinha de Patos.

“Eu tenho um caso com esse poema 
desde muito tempo. Em algumas outras 
edições do sarau, e até mesmo em outras 
oportunidades, eu recitei poemas de Lúcio 
Lins, mas dessa vez me veio à ideia em 
registrar esse momento com um vídeo 
poema. Foi três dias deliciosos de grava-
ção”, comentou satisfeita Lopes quando 
perguntada sobre a sua participação no 
curta-metragem.

Seguindo a programação, o evento 
trará ainda o “ato por todas elas” pro-
duzido por Milena Medeiros. O curta 
foi filmado em um ato público no busto 
de Tamandaré na Praia de Tambaú por 
mulheres contra a cultura do estupro em 
solidariedade às vítimas de violência seja 
ela de que tipo for.

E fechando a noite de exibições, os 
filmes “Artéria” e “Simone” retratam o 
contexto feminino vivido sem limites e um 
caso real ocorrido no Brasil em 2013. No 
curta, o público verá que duas menores se 
suicidaram após as críticas da sua exposi-
ção íntima, provocado pelo reveng porn. 
A produção tem participação de Yluska 
Gaião, Fábio Campos, Kelner Macedo, 
Raquel Ferreira, Darlan Lima, Islamitha 
Nascimento, Marcéu Rodrigues e Patrícia 
Pacheco.

 O encerramento da noite será nas 
batidas da DJ Yorran Santos, de Campina 
Grande, que promete fazer todo mundo 
dançar.

A atriz Suzy 
Lopes é 

idealizadora e 
apresentadora do 

evento cultural 
que já faz parte 

da cena 
alternativa

da capital

n Café em Verso e Prosa - Ela Faz Cinema

n Quando: Hoje

n Onde: Café Empório

n Horário: 20h

n Entrada: Franca

Serviço

A produção paraibana “Velhos Tempos” dialoga com três fases da vida das mulheres



Um dos momentos mais marcantes de minha vida 
foi ter tido a oportunidade de ser um dos condutores 
da tocha olímpica, no último dia 3 de junho, em João 
Pessoa. Cidade que escolhi para morar desde primeiro 
de dezembro de 1980. Sou natural de Pacajus (CE), 
mas com muito orgulho já recebi os títulos de cidadão 
de João Pessoa e do Estado da Paraíba.

A emoção começou quando recebi por e-mail, a 
confirmação de que teria sido selecionado, por indi-
cação por pessoa do meu bem-querer. Mas o proces-
so de finalização da seleção foi tão 
complicado que constantemente 
teríamos que enviar informações e 
até o último momento não tínhamos 
a confirmação definitiva de que iría-
mos conduzir a tocha.

Poucos dias antes, me chega 
pelos Correios uma encomenda de 
um dos patrocinadores. Até pensei 
que fosse o calção e a camiseta para 
conduzir a tocha, que nada, eram 
apenas brindes, como chapéus, tocha 
de plástico para encher, as mãos de 
plástico para a torcida e uma faixa 
com pincel para escrever o que bem 
quisesse.

 Uma semana antes da condução, 
a certeza final, quando me pedem o 
tamanho do meu calção e camiseta. 
Em seguida por e-mail, a confirmação 
do ponto de encontro e do ponto de 
partida.

A preparação para todo o ritual 
de condução da tocha começou no 
salão atrás do altar da Catedral de Nossa Senhora das 
Neves. O nosso grupo foi escolhido para ser o primei-
ro a receber a tocha em João Pessoa.

Durante esta reunião mais uma boa notícia, um 
dos patrocinadores havia escolhido minha história e 
por este motivo eu fui também selecionado para ga-
nhar a tocha que irei conduzir no final do percurso. A 
tocha custa R$ 1.980,00. E com muita alegria agradeci 
pelo presente.

Meu número de conduzir a tocha era o 35, sendo o 
31 o que coube ao cantor Liz, que deu início ao trecho 
de João Pessoa na Casa da Pólvora.

A emoção de conduzir a tocha olímpica

Cultura Popular Nordestina

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo

“Desde tempos imemoriais, os homens perguntam com um 
tonzinho superior, irônico e exasperado: “Quem entende as mu-
lheres? ” Parece mentira que o homo sapiens e autoproclamado 
Rei da Criação não tenha conseguido chegar por si mesmo à 
resposta óbvia: entende-as quem se dispuser a escutá-las com 
ouvido atento e mente aberta. Paradoxalmente, o desentendi-
mento jamais os impediu de explicá-las, defini-las, enquadrá-las, 
situá-las “em seu lugar”. (Carmen da Silva, Prefácio de “O femi-
nismo é um humanismo”, p.9)

Isto é o que propõe a escritora feminista Rachel Gutier-
rez (Edições Antares-Nobel, RJ, São Paulo, 1985), em livro do 
mesmo título. Logo na orelha do livro lemos que “a luta pela 
libertação da mulher é a luta política da libertação universal 
da sociedade. Impossível é a existência de uma sem a outra”. 
(Carlos Aurélio Porto Carrero). Mesmo que tanta água tenha já 
passado por debaixo da ponte, desde que Simone de Beauvoir 
e outras líderes pioneiras do movimento feminista teorizaram 
sobre o assunto, ainda se ouvem críticas anacrônicas do tipo: 
“o feminismo é um machismo às avessas” ou “o feminismo é 
uma organização de mulheres frustradas, “mal-amadas”, ou 
“masculinizadas”. (p.120). 

O feminismo também se propõe a “desprivatizar o priva-
do... Estabelecer novas relações entre os seres humanos, abrir 
perspectivas para uma outra civilização, fraterna, justa e livre, 
e dar um novo sentido ao amor”. (Gutierrez, p. 128)

Claro que esse ideal não se realizará sem luta, pois 
as mudanças propostas são muito profundas, estrutu-
rais, diríamos até. Significa sair de uma zona de conforto 
histórica e estar sempre alerta, questionando atitudes, 
mesmo aquelas aparentemente inocentes e desprovidas 
de significados subliminares.

Tudo isso me acorreu após a leitura de um artigo que 
proclamava a celebração do “bom humor”. Vamos aos detalhes. 
O cenário é a varanda de uma fazenda onde se reúnem amigos. 
Num primeiro momento o autor refere-se a uma linda garota 
que “exibia a beleza peculiar dos seus 20 anos, com todo o vi-
gor da juventude”, “alvinha, cabelos lisos e brilhantes, soltos ao 
vento... um corpo escultural”. A curiosidade dos que observam 
a cena fazem-nos perguntar quem é a garota e logo ela é iden-
tificada como uma amiga das moças da casa e a mãe não está 
nada satisfeita com aquela amizade das filhas, pois ela só quer 
viver de brincadeiras e não gosta de estudar: falta as aulas, tira 
notas baixas e influencia as outras. Agora vem a primeira pé-
rola do dia: um dos adultos presentes sentencia: “bonita desse 
jeito, você acha que essa menina precisa estudar?”

Está implícito no comentário (saudado com uma gar-
galhada geral da plateia) que só as feias precisam estudar. As 
bonitas já têm seu futuro, seu sustento, garantido. Como se as 
bonitas não acalentassem, também, ambições de realização 
pessoal, profissional. Nisto acredita a sociedade patriarcal que 
deposita no homem todo o peso da manutenção da família. À 
mulher cabe apenas permanecer no sacrossanto recesso do 
lar, mantendo-se sempre bela, cuidando da casa e dos filhos, 
sem abrigar no peito outras ambições senão aquelas perpe-
tuadas no meme: “bela, recatada e do lar”, sempre na esfera do 
privado. 

Um segundo preconceito transparece em outro comen-
tário do colunista a que me referi acima. O foco, agora é uma 
mulher “muito fogosa’ que já tinha casado e se divorciado três 
vezes porque os maridos não tinham aguentado o seu “fogo”, 
pois ela queria se divertir todas as noites, invariavelmente, e 
os maridos não tinham aguentado. Na ordem machista, a mu-
lher deve ser sempre a desejada. Sobre este assunto, Gutierrez 
se pronuncia também:

“Mas não é sem conflito que a sexualidade da mulher é 
assumida. Se não quer parecer pouco feminina deve ser pas-
siva. Mais do que nunca deve assumir-se como objeto e não 
como sujeito. E eis o conflito: educada para agradar e seduzir, 
deve esconder seus desejos.”. (p.21)

 Se ela expressa desejos sexuais, espanta, ameaça seu 
parceiro. Isto está representado no mais remoto dos mitos, o 
mito de Lilith, que assusta Adão com suas exigências sexuais 
e vai embora ou é banida para longe, até que vem Eva, mais 
paciente e recatada. O que não a impede de desafiar a ordem 
patriarcal, levando seu companheiro à desobediência.  O 
desejo feminino é revolucionário e condutor de mudanças 
estruturais na sociedade. E a sociedade patriarcal não deseja 
mudar nada, pois tudo se fez conforme sua ordem, seu desejo 
secular.

As mudanças estruturais que aconteceram nos últimos 
cinquenta anos desestabilizaram a sociedade e ela ainda tenta 
se firmar sobre suas fracas pernas, com novas bases, contando 
agora com uma mulher mais livre, ocupando novos espaços, 
antes exclusivamente reservados aos homens. Um sintoma 
mais imediato dessa revolução dos costumes está manifestan-
do-se na onda de estupros que se multiplicam dia a dia. Um 
antagonismo (que não é novo, diria até que é visceral) vem à 
tona quando a mulher sofre agressões de seus parceiros.  

Mas acho que tudo não passa de um estranhamento que 
breve será acomodado pelos novos parâmetros e pela aplica-
ção de novas leis que coíbam o uso da violência e do desres-
peito contra a mulher. Desrespeito este que se manifesta tanto 
através de atos violentos como de comentários aparentemen-
te inocentes que mascaram preconceitos milenares de uma 
cultura tradicionalmente machista.

O feminismo é 
um humanismo

Apesar de tantas dificuldades 
por que passa o Nordeste brasilei-
ro, de escassas conquistas em favor 
de sua gente, obreira e destemida, 
uma tradição vitoriosa nos confor-
ta: sua Arte do Repente, ou seja, 
sua Literatura de Cordel.

Admirável, sob todos os aspec-
tos, é o seu poder de resistência, 
concorrendo com diversas alterna-
tivas dos meios de comunicação, 
social e cultural, como o Livro, a 
Internet, a TV e o Rádio, a Litera-
tura de Cordel continua altaneira e 
forte, imortalizando o dom excep-
cional da inteligência e da improvi-
sação da gente nordestina.

Goza ela de conceito inter-
nacional, dada a preocupação de 
universidades estrangeiras em 
adquirir seus títulos, como o faz, 
também, a Livraria do Congresso 
Americano, que envia regularmente 
servidores seus recolherem novos 
exemplares dos nossos conhecidos 
Folhetos de Feira para enriquece-
rem seus acervos.

Não é à toa que a História do 
Pavão Misterioso já alcançou o 
privilégio de ser tema de filme 
com circulação universal depois 
de indiscutível sucesso junto ao 
público nordestino e brasilei-
ro.  Seu autor, o paraibano, José 
Camelo, é o responsável por tanto 

sucesso da nossa épica Literatura 
de Cordel. 

Impossível nominar, aqui, todos 
os geniais autores e protagonistas 
dessa difícil Arte do Repente, toda-
via, o Espaço Cultural vem promo-
vendo espetáculos no Mezanino do 
Teatro Paulo Pontes, nesta capital, 
num gesto elogiável de divulgação 
da nossa Literatura de Cordel. 

Com a preocupação única de 
tentar prestar uma homenagem es-
pecial a quantos se dedicam ao cul-

tivo poético, e à divulgação de tão 
difícil Arte da Literatura de Cordel, 
com regra, rima e compasso, e, a 
título de perpetuá-lo na nossa His-
tória, venho sugerir que o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
da Paraíba, através do seu Conselho 
de Proteção dos Bens Históricos e 
Culturais, confira à Literatura de 
Cordel paraibana, o Título de Bem 
Imaterial da Paraíba, consagrando 
uma imortalidade já conquistada, 
há séculos. 

FotoS: Divulgação

O maior 
clássico da 
Literatura de 
Cordel é de 
autoria de 
um poeta 
paraibano

Rogério Almeida durante o revezamento da tocha

Fiquei muito feliz pois meu trecho foi a Avenida 
Guedes Pereira, terminando exatamente defronte ao 
Paço Municipal, na Praça Pedro Américo diante do 
Theatro Santa Roza.

A avenida fechada ao tráfego fez com que hou-
vesse uma aglomeração de pessoas nas paradas de 
ônibus.

A chuva intermitente me encorajou ainda mais 
para este momento único, e indescritível. Uma gran-
de emoção de poder participar do revezamento do 

principal símbolo olímpico na 
capital paraibana.

“Aproveitei cada segundo, 
pois afinal eram apenas 200 
metros de percurso”

Ao todo, 144 pessoas 
tiveram a oportunidade de 
participar do revezamento 
olímpico na Paraíba. No meu 
grupo, estavam também a 
reitora da Universidade Fe-
deral da Paraíba, Margareth 
Diniz, o cantor Liz, o agente 
de viagem Hélio Augusto da 
Classic Turismo e CVC, e um 
condutor da Argentina (isto 
mesmo não foram somente 
os brasileiros que conduzi-
ram a tocha).

A emoção toma conta 
desde o primeiro momento 
em que é acesa a nossa tocha 
até o final quando acendemos 

a do próximo condutor.
À noite, a festa continuou no Busto de Tamandaré, 

logo após o revezamento. 
Minha família no Ceará já se manifestou e a tocha 

olímpica que conduzi será doada para um memorial 
que estará sendo construído na casa de praia de nossa 
família no litoral leste alencarino.

Conduzir a tocha olímpica é um marco na vida 
de qualquer pessoa. Lembrar que tudo começou em 
Atenas e em pleno século XXI ter a chance de ser esco-
lhido entre 200 milhões de brasileiros, é algo que só 
mesmo a emoção deste momento pode explicar. Não 
há como traduzir em palavras.
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Obra celebra os 30 anos 
do lançamento de filme

Em cartaz

BARTOLO

     Humor 

Cristovam Tadeu
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SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Considerada uma 
das obras cinemato-
gráficas mais impor-
tantes da Sétima Arte, 
até por mostrar o re-
trato de uma geração, 
o filme intitulado Cur-
tindo a Vida Adoida-
do, dirigido por John 
Hughes, completará 
30 anos do lançamen-
to - ocorrido em 1986 
- no próximo sábado, 
dia 11 de junho. No 
intuito de celebrar o 
transcurso dessa data, 
a Editora Gutenberg 
- pertencente ao 
Grupo Autêntica - está apresentando, pela primeira vez 
no Brasil, o romance homônimo, escrito por Todd Stras-
ser, no qual o longa-metragem foi baseado. O livro tem 
160 páginas, custa R$ 34,90, e a tradução é assinada por 
Marcelo Salles.

O filme Curtindo a Vida Adoidado é considerado a 
expressão do sonho de jovens de todas as épocas. Seguin-
do os passos do consagrado longa, mas acrescentando 
detalhes que deixam a trama ainda mais completa e crível, 
o livro contém todas as cenas clássicas que alçaram Ferris 
Bueller como o maior candidato ao herói de uma geração 
que clamava por rebeldia. Esta edição comemorativa traz 
doses de encrencas, aventuras e muita diversão.

No enredo, Ferris Bueller tem a Chicago inteira como 
parque de diversões. Ele não aceitará nada menos do que 
o dia mais inesquecível - assim como também é o próprio 
filme - de sua adolescência. Episódios marcantes, a exem-
plo do “roubo consentido” da Ferrari do senhor Frye, o 
pai de Cameron, melhor amigo de Ferris; o plano para 
fazer Sloane, namorada do protagonista, ser dispensada 
das aulas; a ida ao restaurante francês; o jogo de beisebol 
e a tumultuada volta para casa estão presentes na nar-
rativa de Todd Strasser, especialista em adaptar roteiros 
cinematográficos para romances. 

A propósito, o livro de Todd Strasser - autor de mais 
de 140 livros, muitos dos quais vencedores de diversos 
prêmios - é uma ótima experiência de nostalgia para 
aqueles que desejam matar a saudade de Ferris Bueller e 
suas desculpas esfarrapadas. Quanto a John Hughes, que 
faleceu em 2009, aos 59 anos de idade, ele foi roteirista, 
diretor, produtor de cinema e considerado o maior re-
presentante dos filmes adolescentes na década de 1980. 
Além de Curtindo a Vida Adoidado, Hughes escreveu e 
dirigiu sucessos atemporais, a exemplo de O Clube dos 
Cinco e Mulher Nota 1000, e roteirizou os dois primeiros 
filmes da franquia Esqueceram de mim.

Mídia em destaque

Na véspera do Dia dos Namorados, o público paraibano que 
optar por adiantar a data poderá conferir no Café Empório o show 
do cantor e compositor mineiro Tunai, interpretanto uma das 
grandes vozes brasileiras Elis Regina. O show, que tem início às 
20h, terá participação especial da cantora paraibana Nathalia 
Bellar. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento 
no valor de R$ 30

Show

Tunai interpreta Elis Regina em 
show na capital próximo sábado

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.comFOTO: Divulgação

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).  Manaíra6/3D: 12h15, 14h45 
(DUB) e 17h15, 20h (LEG).  Manaíra9:/3D: 
14h e 19h15 (DUB) e 16h30, 22h (LEG). 
Manaíra10/3D: 13h, 15h30, 18h15 e 20h. 
Mangabeira1/3D: 12h30, 15h15, 17h55 
(DUB) e 20h30 (LEG). Mangabeira3: 13h e 
15h30. Tambiá2: 14h e 18h40 (DUB). Tambi-
á5/3D: 12h20, 16h30, 18h40 e 20h50 (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: 14h30, 
17h30 e 20h30 (LEG). CinEspaço4: 15, 18h e 
21h (DUB).  Manaira5/3D: 14h30, 18h (DUB) e 
21h15 (LEG). Manaíra7/3D: 12h30, 19h (DUB) 
e 15h45, 22h15 (LEG). Manaíra11: 13h15, 
17h e 20h15 (LEG). Mangabeira3: 18h25 e 
21h30 (DUB). Mangabeira4/3D: 16h25 (DUB) 
e 22h (LEG).  Mangabeira5/3D:14h, 17h05 
e 20h15. Tambiá2: 16h05 e 20h45 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h40, 17h30 e 20h30 (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 his-
tória de Red, um pássaro com problemas 
para controlar seu estresse, o veloz Chuck 
e o volátil Bomba, amigos que nunca tive-

ram seus valores reconhecidos. Quando 
misteriosos porquinhos verdes invadem 
a ilha onde moram, estes improváveis 
herois serão os responsáveis por descobrir 
qual o plano da gangue suína. Manaíra1: 
13h30 e 16hh (DUB). Manaíra2:  14h, 16h 
15 e 18h30 (DUB).  Mangabeira2: 13h30 
e 15h40(DUB).  Tambiá3: 14h45, 16h45, 
18h45 e 20h45 (DUB).

CAPITÃO AMÉRICA - GUERRA CIVIL (EUA 2016). 
Gênero ação. Duração: 146 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Anthony Russo e 
Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey 
Jr. e Scarlett Johansson. 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: 
22h (LEG).  Manaíra4: 12h40, 19h05 (DUB) 
e 15h40, 21h45 (LEG). Mangabeira2: 18h e 
21h15 (DUB).   Tambiá4: 14h30, 17h30 e 
20h30 (DUB). 

O poeta baiano José Inácio 
Vieira de Melo, vencedor do prêmio 
“Quem  2015”, como melhor autor, 
está ministrando até amanhã a 
oficina “Poética do Impossível” que 
faz parte do Projeto Arte da Palavra 
do Sesc, sempre as 19h30, no Sesc 
Centro - João Pessoa.

José Inácio Vieira de Melo é 
poeta, jornalista e produtor cultu-
ral. Dentre tantas obras, o autor já 
publicou títulos como “Pedra só”, 
“Códigos do silêncio” e “A infân-
cia do centauro”. Coordenador e 
curador de vários eventos literá-
rios, o poeta tem sido convidado 
com frequência para participar de 
bienais do livro e eventos literários 
por todo o Brasil. Sempre criando 
oportunidades de expandir seus 
conhecimentos na poesia e gerar 
aprendizados mútuos na literatura.

A oficina “A poética do im-
possível” tem como objetivo 
gerar uma discussão que abranja 
o conceito da poesia e o eu líri-
co dentro do objeto estético de 
realização da arte poética, explo-
rando aspectos de grandiosida-
de, temporalidade e aparência, 
contribuindo com a formação dos 
escritores. Além de poeta popular, o ministrante José Inácio é jornalista e produtor cultural 

Poeta José Inácio Vieira de 
Melo realiza oficina na Paraíba
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Cinema e política

A edição de 2017 do 
Sony World Photography 
Awards, que completa 10 
anos, acaba de abrir inscri-
ções. Além das competições 
nas categorias Professional, 
Open, Youth e Student 
Focus, a versão irá desta-
car o melhor fotógrafo da 
Noruega, no prêmio Norway 
National.

A premiação é aberta a 
todos os fotógrafos e a cada 
ano atrai talentos iniciantes 
e profissionais consagrados, 
que apresentam seus melho-
res trabalhos para o mundo. 
Nesta edição, os vencedores 
levarão para casa os mais 
recentes equipamentos de 
imagem digital da marca, 
além de terem suas fotogra-
fias na exposição da Sony 
World Photography Awards, 
realizada em Londres. As 
imagens vencedoras tam-
bém serão inclusas no livro 
anual da premiação.

Os interessados em 
participar podem fazer a 
inscrição gratuitamente por 
meio do site portal.comu-
nique-se.com.br. A página 
foi reformulada em come-
moração ao aniversário de 
uma década da premiação 
e apresenta um layout sim-
plificado para o processo de 

Sessão do Cineclube Tintin exibe hoje, na Funesc, seis documentários cujo fio 
condutor é a tensão entre os interesses econômicos e os direitos humanos

Funesc inscreve para oficina de pintura 
com a técnica de óleo sobre tela

Concurso fotográfico da Sony está 
com as inscrições abertas para 2017

NACIONAL

Aspectos da vida moderna e 
as demandas das relações 

de trabalho fazem parte das 
temáticas abordadas

Seis filmes - todos no 
gênero documentário, 
que totalizam 83 minutos 
de duração - integram 
a programação de hoje 
que o Tintin Cineclube 
exibe, a partir das 19h30, 
em sessão gratuita para 

o público e cuja classificação Indi-
cativa é 16 anos, no Cine Bangüê, 
instalado na Fundação Espaço 
Cultural (Funesc), localizada em João 
Pessoa. A propósito, o evento ainda 
dá continuidade à temática “cine-
ma e política”, abordando aspectos 
como a questão do direito e o uso 
da terra, os interesses e os conflitos 
envolvidos no processo de expansão 
e desenvolvimento do capitalismo 
brasileiro. Nesse sentido, a tensão 
entre os interesses políticos e eco-
nômicos e os direitos humanos é o 
fio condutor das produções cinema-
tográficas que serão apresentadas 
nesta noite, as quais problematizam 
desde os impactos da atividade da 
mineração no interior do País até a 

especulação imobiliária nos grandes 
centros urbanos.

“Será uma boa oportunida-
de para a reflexão e o debate das 
funções e os limites do sistema 
político brasileiro no que se refere à 
regulação da atividade econômica, a 
garantia do direito das comunidades 
tradicionais ao uso da terra e a influ-
ência da classe empresarial na ela-
boração do modelo de urbanização 
das cidades brasileiras”, comentou a 
Curadoria do Tintin Cineclube. 

Um dos seis filmes que o pú-
blico assistirá, hoje, intitula-se de 
Enquanto o Trem Não Passa, docu-
mentário de 2013 com 17 minutos 
de duração, produzido pelo Coletivo 
Mídia Ninja, em parceria com o Co-
mitê Nacional em Defesa dos Ter-
ritórios Atingidos pela Mineração, 
e gravado em três estados que são 
diretamente afetados pela atividade 
mineradora: Maranhão, Pará e Minas 
Gerais. A obra mostra um pouco da 
realidade de comunidades que têm 
seus direitos usurpados por grandes 

mineradoras e governo. Municípios 
cortados pela Ferrovia Carajás e 
minerodutos onde populações são 
afetadas não apenas pela tormenta 
de explosões constantes na extração 
do minério, mas também por toda a 
logística que muda o modo de viver 
e conviver nos territórios.

Já o curta-metragem A Ditadura 
da Especulação, de Zé Furtado, com 
13 minutos de duração, produzido 
no Distrito Federal em 2012, denun-
cia as tentativas de impedir que as 
máquinas derrubassem a vegeta-
ção e um santuário indígena para 
construção, no local, de edifícios 
do setor noroeste, o que resulta em 
diversos confrontos entre indígenas, 
manifestantes, policiais militares e 
seguranças da administradora Terra-
cap. Outra atração da programação 
é outro documentário, cujo título é 
Recife MD, de Gabriela Alcântara e 
Marcelo Pedroso, com 4 minutos de 
duração e produzido em 2011, em 
Pernambuco. O filme é uma breve 
entrevista com representante da 

construtora pernambucana Moura 
Dubeux. Há ainda, também, o filme 
E, de Alexandre Wahrhaftig, Helena 
Ungaretti e Miguel Antunes Ramos, 
com 17 minutos e produzido no ano 
de 2014, em São Paulo, que esclare-
ce ser a palavra estacionamento ser 
originada do latim, statio, ou seja, 
ficar de pé, permanecer parado. 

Outro documentário - produ-
zido em 2011, em Pernambuco, e 
com 19 minutos de duração - que o 
público assistirá, hoje, é denominado 
Projeto Torres Gêmeas, cuja direção 
é coletiva. O enredo mostra que, em 
uma cidade invadida por tubarões, a 
elite tenta chegar ao nível mais alto 
do mar, já antevendo uma iminente 
catástrofe. O Projeto Torres Gêmeas 
é fruto de várias discussões que vêm 
sendo realizadas sistematicamente 
desde 2009. Ele nasce da vontade 
de algumas pessoas ligadas ao meio 
audiovisual pernambucano de falar 
do Recife e de suas relações de 
poder a partir do projeto urbano que 
vem sendo desenvolvido na cidade. 

A ideia consistiu da realização de um 
filme coletivo, feito a partir de vários 
olhares sobre a cidade, aberto a 
qualquer pessoa que desejasse parti-
cipar, independentemente de expe-
riências prévias com o audiovisual 
ou outros meios. O sexto filme desta 
noite é Cumieira, documentário pa-
raibano de 2015 com 13 minutos e 
dirigido por Diego Benevides, o qual 
mostra o operário, a obra e a busca 
por recompensa.

A Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) abriu, nessa 
segunda-feira (6), as inscrições para 
o curso de artes visuais intitulado 
“Expressionismo Realista”, que será 
ministrado pelo artista Carlos Nunes. 
Nela, o ministrante irá explorar a téc-
nica pintura usando óleo sobre tela. A 
idade mínima para se inscrever é 15 
anos e o pré-requisito é que o aluno 
demonstre interesse pela pintura rea-
lista. A oferta é de 10 vagas por turma 
e os interessados têm até 30 de junho 
para se inscrever.

As inscrições devem ser feitas 
junto ao Departamento de Desenvol-
vimento Artístico e Cultural (DDAC) 
da Funesc. O horário de atendimento 
é das 8h30 às 12h e das 13h30 às 
16h. As aulas terão início no dia 5 
de julho e a duração do curso é de 
três meses com encontro semanais 
sempre às terças-feiras, das 18h30 às 
20h30, totalizando 24 horas. 

O objetivo do curso é pro-
porcionar ao aluno um conheci-
mento básico sobre os processos 
da pintura realista, procurando 
instrumentalizá-lo para sua prática 
artística no sentido de facilitar seu 
processo criativo, bem como identi-
ficar e incentivar as características 
individuais de cada aluno.

O conteúdo do curso inclui 
apresentação de materiais e suportes 
da pintura a óleo; mistura e aplicação 
das tintas e seus diluentes; valores to-
nais, matizes e saturação; estudos de 
sombra, luz, cor; composição e har-
monia; círculo cromático; imprimatu-
ra; estudos monocromáticos; pintura 
de observação; pintura espontânea; 
pintura da figura humana e natureza 
morta; apresentação e reflexão sobre 
os trabalhos; discussão sobre objeti-
vos alcançados com o curso. 

Ministrante
Carlos Alberto Nunes Fernandes  

é um artista pernambucano radicado 
na Paraíba, que, desde 2009 realiza 
projetos, mostras e exposições em 
diversos espaços culturais do Estado. 
Atualmente cursa o 7º período de 
Artes Visuais e extensão em Desenho 
Clássico na UFPB. Exposições indivi-
duais: Retratos - Hall de Exposições 
Energisa (2014); À Memoria – Centro 
de Turismo e Lazer Sesc (2014); Ate-
liê – IFRN Inst. federal do Rio Grande 
do Norte (2013); Ateliê – Centro 
Cultural BNB (2012); Ateliê – casa de 
musicultura (2012); Corpo Presente 
– Aliança Francesa (2011); Olhares 
Sobre Sousa – Centro Cultural BNB 
(2011); Retratos – Sesc-Pb (2011). 
Exposições coletivas: Coletiva 3 Usina 
Cultural Energisa (2015); Arte Perife-
rica Na Paraíba – Nac / Mac (2013); 
Arte Postal Internacional – UFPB 
(2010); CCHLA Em Debate – UFPB 
(2012); Mostra De Talentos – Sebo 
Cultural (2010); Bienal Pequenos 
Formatos – Sesc-Pb (2010); Apren-
dendo Com Cartoons – UFPB (2009).

inscrição. Os cadastros para o 
Prêmio Nacional da Noruega 
serão feitos pela categoria 
Open, na qual serão avaliados 
os que tiverem nacionalidade 
norueguesa.

O cronograma aponta que 
os finalistas da edição 2017 
serão anunciadas em 28 de 
fevereiro e, em 28 de março, 
serão divulgados os vencedores 
das categorias Open e National 
Awards. Em 20 de abril, serão 
anunciados os vencedores glo-
bais da premiação.

Sony World Photography
Em 2016, a edição do 

prêmio teve Alexandre Me-

neghini entre os vencedo-
res. O profissional, que é de 
São Paulo e trabalha para 
a Reuters em Cuba, levou o 
prêmio na categoria Pessoas 
da competição Open. A foto 
dele mostra duas nadadoras 
idosas que fazem parte de 
um grupo dedicado à nata-
ção. O trabalho faz parte de 
uma série de cliques sobre o 
cotidiano em Cuba.

O trabalho de Meneghini 
concorreu com mais de 95 mil 
fotos na categoria. No total, a 
edição de 2016 do Sony World 
Photography Awards teve mais 
de 230 mil fotos inscritas de 
180 países.

Foto de Alexandre Meneghini com nadadoras idosas foi a vencedora de 2016

FOtOS: Divulgação

n Curso de pintura / óleo sobre tela - Expres-

sionismo Realista

n Professor: Carlos Nunes

n Dia: Terça-feira (noite - 18h30 às 20h30)

n Inicio: 5 de julho. Duração: 3 meses

n Idade mínima: 15 anos 

n Pré-requisitos: Interesse pela pintura realista.

n Quantidade de alunos por turma: 10
n Período de inscrição: 6 a 30 de junho 

n Horário para inscrições: 8h30 às 12h e 13h30 

às 16h

n Valor: R$ 240,00 - R$ 120,00 na inscrição + 

R$ 120,00 com 30 dias

Serviço

Serviço

n Evento: Tintin Cineclube

n Exibição: Seis filmes, todos documentários 

n Data: Hoje

n Hora: 19h30

n Local: Cine Bangüê do Espaço Cultural, em 

João Pessoa

n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, n0 

800, Tambauzinho

n Entrada: Gratuita



 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032816
Responsavel.: ML COMERCIO DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 019879887/0002-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$399,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032492
Responsavel.: REYNNA COM VAREJISTA DE ARTIGO
CPF/CNPJ: 022845324/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$582,96
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032422
Responsavel.: REYNNA COM VAREJISTA DE ARTIGO
CPF/CNPJ: 022845324/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$582,96
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032423
Responsavel.: REYNNA COM VAREJISTA DE ARTIGO
CPF/CNPJ: 022845324/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$582,97
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032424
Responsavel.: SEL COSMETICOS LTDA  ME
CPF/CNPJ: 011450693/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$101,43
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030258
Responsavel.: SILVANA LIGIA DA SILVA LISBOA
CPF/CNPJ: 059450144-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030284
Responsavel.: SIONARA DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ: 023266161/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$273,34
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031510
Responsavel.: SIONARA DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ: 023266161/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$273,34
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031511
Responsavel.: SIMONE CAROLINA DA COSTA
CPF/CNPJ: 055123774-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030292
Responsavel.: THIAGO FELIPE DA NOBREGA LELES
CPF/CNPJ: 059724414-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030285
Responsavel.: VIA SENSUAL C C E R O LTDA
CPF/CNPJ: 022956905/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.015,71
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031526
Responsavel.: W A CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012646148/0001-87
Titulo: CHEQUER$1.802,00
Apresentante: JOVACI NEVES DE OLIVEIRA
Protocolo: 2016 - 030501
Responsavel.: W A CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012646148/0001-87
Titulo: CHEQUER$1.490,00
Apresentante: JOVACI NEVES DE OLIVEIRA
Protocolo: 2016 - 030502
Responsavel.: W A CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 012646148/0001-87
Titulo: CHEQUER$1.695,00
Apresentante: JOVACI NEVES DE OLIVEIRA
Protocolo: 2016 - 030503
Responsavel.: WELLINGTON AP DE SOUZA SANTOS 
07459
CPF/CNPJ: 023709005/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$417,68
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030848

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram 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,  08/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALDEIR DA COSTA LIMA EPP
CPF/CNPJ: 003289655/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.315,10
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032057
Responsavel . :  AMANDA DE OLIVEIRA LIMA 
10772212406
CPF/CNPJ: 021455214/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$668,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031240
Responsavel.: ANA LUCIA FIRMINO MEIRELES
CPF/CNPJ: 893818404-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031932
Responsavel.: ANTONIO DEHON BRASILEIRO FILHO
CPF/CNPJ: 072358894-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$312,50
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032097
Responsavel.: ARETHA BARBOSA CARNEIRO
CPF/CNPJ: 012882608/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.368,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029634
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN-
TO EPP
CPF/CNPJ: 035571439/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$691,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031819
Responsavel.: DAMIAO MANGUEIRA DE FREITAS ME
CPF/CNPJ: 011776587/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.333,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031970
Responsavel.: DEPOSITO DO BETO
CPF/CNPJ: 005807324/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$394,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032709
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
ALIANCA
CPF/CNPJ: 020392003/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.055,19
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030853
Responsavel.: FERNANDA DE FREITAS NUNES ME
CPF/CNPJ: 016624120/0004-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.080,35
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032253
Responsavel.: GERALDO LIMA BATISTA
CPF/CNPJ: 094877864-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$614,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032504
Responsavel.: IVANILDA FERNANDES DA SILVA 
OLIVEIR
CPF/CNPJ: 007768532/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032739
Responsavel.: JOAO ANDRE SILVA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 929234534-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 75,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026534
Responsavel.: KATIA GOMES COSTA FARIAS
CPF/CNPJ: 044181444-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 48,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029400
Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS 
DE COM
CPF/CNPJ: 015811068/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.183,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

EMEPA-PB
AVISO DE RESULTADO– PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016  E  AVISO DE EDITAL 

2ª CONVOCAÇÃO
REGISTRO CGE N° 16-00313-6De 4/5/2016.
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A EMEPA-PB, Pública de Direito 

Privado, CNPJ: 09.295.684/0001-70 -Inscrição Estadual nº 16.078.084-5 com sede na Rodovia 
Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, através de sua 
Pregoeira, torna ao conhecimento público, que na sessão realizada na Sede da Gestão Unificada,  
no dia  25 de maio de 2016, às 9h00 para julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 
foi considerado FRACASSADO. Sendo assim comunica que realizará em 2ª CONVOCAÇÃO; 
conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição deMaterial Permanente (LABORATÓRIO ) destinados a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 

serão realizados no dia 22 de junho de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, EMATER-PB. 

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
Federal EMBRAPA x EMEPA- PAC 2010. 

Classificação Programática: 32.202.20.573. Programa de Trabalho: 5002.4294 – Natureza da 
Despesa: 4490.52 – Fonte 283 – Localização Geográfica: 0274 - Reserva Orçamentário nº 00080 
de 19/04/2016.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site:www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo-EMATER-PB. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.
pb.gov.br. Fone para Contato-3218-8100 R. 238.

João Pessoa-PB, 06 de junho de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00447-3 de 06/06/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO:Aquisição deMaterial de Consumo(Nitrogênio Liquido) destinados as Estações 
Experimentais :João pessoa, Pendência e Alagoinha.

LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 
realizados no dia 28 de junho de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS:A aquisição desse material permanente se darão com recursos financeiros:Tesouro 
Estadual e Recursos Próprios da EMEPA. Classificação Programática: 32.202.20.122;-Programa de 
Trabalho: 5046.4216– Natureza da Despesa: 3390.30 – Fonte 100 e 270 – Localização Geográfica: 
0287- Reserva Orçamentária nº 00106 e 00107 de 31/05/2016

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo-EMATER-PB. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.
pb.gov.br. Fone para Contato-3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 07 de junho de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016 

REGISTRO CGE N° 16-00427-5de 1/6/2016.
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
10/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material Permanente - (Laboratório) destinados a EMEPA-PB. 
Conforme Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA .

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 21de junho de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, EMATER-PB. 

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
Federal EMBRAPA x EMEPA Nº 10200.10/0234-0/(PAC 2010). 

Classificação Programática:32.202.20.573 Programa de Trabalho: 5002.4294 – Natureza da 
Despesa: 4490.52 – Fonte 283 – Localização Geográfica: 0274/ - Reserva Orçamentário nº 00086 
de 05/05/2016.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site:www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo-EMATER-PB. Fone para Contato – 3218-8100 –R. 238

João Pessoa-PB, 02 de junho de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.02.15.510 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015
DATA DE ABERTURA: 20/06/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00441-4
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA O SERVIÇO DE GINECOLOGIA DO 

CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER - CEDC.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas com 
a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 14h às 18h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 07 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1
OAB-PB nº 11.044-B

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N.º 13/2016

REGISTRO Nº 16-00437-4
Por Incorreção

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E DA AMPLIAÇÃO DA E.E.E.F.M. OBDÚLIA DANTAS 
EM CATOLÉ DO ROCHA/PB, Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
30 de junho de 2016 às 09h00.

João Pessoa, 07 de junho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 025/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PMF (PRÉ 

MISTURADO À FRIO), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.
CONTRATADO: RCA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ/MF: 08.766.483/0001-41
PRAZO: 18/07/2016
VALOR TOTAL: R$ 14.750,94 (quatorze mil, setecentos e cinqüenta reais e noventa e quatro 

centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.07 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

– 15 451 0501 1.012 – Pavimentação de Ruas e avenidas – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 
-15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica.

Mamanguape, 18 de maio de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.10.004/2015

AVISO 
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.10.004/2015, realizado no dia 18 de janeiro de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET EM 
BANDA LARGA WIRELESS NA PRAÇA DA BANDEIRA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS 
EQUIPAMENTOS, ATIVOS DE REDE, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
LINK DE NO MÍNIMO 50 MB, DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA., conforme especifica-
ções do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.10.001/2016, no dia 22 de junho de 2016 às 08:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 07 de junho de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
Concorrência Pública 05/2016

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 985/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
aos art. 43, inciso III e 109 da Lei 8.666/93, que após analisar os recursos apresentados pelos 
licitantes, a luz das exigências editalícias e da legislação vigente, RESOLVE:

a)       JULGAR PROCEDENTE o recurso da Empresa CONSBRASIL – CONSTRUTORA BRASIL 
LTDA, CNPJ 03.086.586/0001-47. Ficando assim, HABILITADA

b)       JULGAR PROCEDENTE o recurso da Empresa CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO 
LTDA, CNPJ 12.647.038/0001-30. Ficando assim, HABILITADA

c)       JULGAR IMPROCEDENTE o recurso da Empresa SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO 
EIRELI EPP, CNPJ 07.177.669/0001-00. Permanecendo INABILITADA.

Permanecem inabilitadas as empresa: SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, CNPJ 
07.177.669/0001-00, COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
73.041.188/0001-90 e GL CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ 19.635.686/0001-15.

Outrossim, informamos que a reunião para abertura do envelope contendo a proposta das em-
presas habilitadas, será no dia 09 (nove) de junho do corrente ano, às 08h (oito horas da manhã).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

PATOS - PB, 07 de junho de 2016.
Meryelle D´Medeiros Batista

Presidente da CPL/PMP

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
Concorrência Pública 006/2016

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 985/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
aos art. 43, inciso III e 109 da Lei 8.666/93, que após analisar os recursos apresentados pelas 
licitantes, a luz das exigências editalícias e da legislação vigente, RESOLVE:

a)       JULGAR PROCEDENTE o recurso da Empresa SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO 
EIRELI EPP, CNPJ 07.177.669/0001-00. Ficando Habilitada.

Permanecem inabilitada a empresa: COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 73.041.188/0001-90.

Outrossim, informamos que a reunião para abertura do envelope contendo a proposta das 
empresas habilitadas, será no dia 09 (nove) de junho do corrente ano, às10h (dez horas da manhã).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

PATOS - PB, 07 de junho de 2016.
Meryelle D´Medeiros Batista

Presidente da CPL/PMP

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00007/2016, do tipo menor preço, para a contratação de empresa, entidades asso-
ciativas de classe ou instituições sem fins lucrativos, para prestação de serviços com a capacitação 
de professores/alfabetizadores do PBA-Programa Brasil Alfabetizado,  cuja abertura será no dia 
21.06.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, 
Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no 
endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 07 de Junho de 2016.
JOSÉ DE ARIMATEIA R. DE LACERDA

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

Gabinete do Prefeito
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2016)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PMF (PRÉ 

MISTURADO À FRIO), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.
CONTRATADOS:
RCA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ/MF: 70.113.683/0001-79
Valor: R$ 14.750,94 (quatorze mil, setecentos e cinqüenta reais e noventa e quatro centavos)
Período contratação: 03 (três) meses
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso V e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de Lici-

tação nº 001/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 17 de maio de 2016. 

Mamanguape, PB – 18 de maio de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB,

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 010/2016
O Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Mamanguape/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 onze de maio do ano de 2016, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL, no local 
onde funciona a sala da COPELI, reuniu-se o Pregoeiro, constituído pela Portaria N° 01/2016, de 
04 de janeiro de 2016 do Sr. PREFEITO MUNICIPAL para realizar licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo maior desconto para Registro de preço para aquisição parcelada de peças para 
veículos, destinados a manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Mamanguape. 
Aberta a reunião, o Pregoeiro constatou que no horário preestabelecido não apareceram empresas 
interessadas 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 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, nº 10, Centro, Mamanguape - PB, no horário de expediente 
das 08:00 às 12:00 Horas.

Mamanguape, PB, 07 de junho de 2016.
Milton de Alemida e Silva Júnior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00023/2016
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa MEDONTEC MANUTENÇÃO 
E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO LTDA 
e sendo considerada INABILITADA a empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, item 4.14 do edital. Abre-se vista do 
processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura do 
envelope PROPOSTA DE PREÇO será realizada no dia 17 de junho de 2016, às 09:00 horas, no 
mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 07 de Junho de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016
O TJ-PB, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento licitatório 

na citada licitação, no dia 21 de junho de 2016 às 14:00 horas, cujo objeto é a Aquisição de até 30 
(trinta) Servidores do tipo Torre, com garantia on-site de 60 (sessenta) meses, para algumas das 
unidades do Tribunal de Justiça da Paraíba, através do Sistema de Registro de Preços, conforme 
as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência, em anexo ao edital.. Demais 
esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da CPL, no 5º andar do Anexo Adm. Des. Archimedes 
Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a 
quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sexta-feiras das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 
3216-1456, ou ainda pelo e-mail pregao@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital poderá ser feita no sítio 
do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br ou pelo www.licitacoes-e.com.br

João Pessoa,  07 de junho de 2016
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

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.

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO - IDENTIFICADOR Nº 4058200.905944 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, C.P.C.

FINALIDADE: CITAÇÃO (art. 827 do CPC), de LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA ME, Pessoa 
Jurídica, CNPJ nº 10.370.103/0001-05, na pessoa de seu representante legal, bem como LUIZ 
CARLOS RIBEIRO DA COSTA, brasileiro, CPF nº 885.950.564-04, para PAGAR, no prazo de 03 
(três) dias, o valor de R$ 40.983,94 (quarenta mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e 
quatro centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução 
- R$ 819,68 (oitocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 
41.803,62 (quarenta e um mil oitocentos e três reais e sessenta e dois centavos) e INTIMAÇÃO 
do  executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos deste 
mandado, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do Juízo (artigos 914 
e 915, caput do CPC).
ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.
ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.
OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).
OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também 
terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advogados 
devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/
avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”
PUBLICIDADE: e como não foi possível serem citados pessoalmente os réus, por se encontrarem 
residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido 
o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e 
duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 257, II do 
C.P.C), mediante o qual ficam devidamente citados.
Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, José A. R. 
Araújo, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª Vara, o conferi.

  CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular 

EDITAL DE LOTEAMENTO

A Belª Edna Maria Corrêa Paiva, infra assinada, na qualidade de Oficiala do Registro de Imóveis 
da Comarca de Solânea, do Serviço Notarial e Registral “Dinah Corrêa”, por virtude da Lei:

FAZ SABER a todos os interessados que a Country Plaza Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.863.556/0001-81, com sede na Avenida João Mauricio, 33A, Sala 
06, na cidade de João Pessoa/PB, neste ato representada por seu administrador o Sr. Tercio 
Barros da Silva, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o n° 497.224.764-91, 
depositou neste Serviço os documento necessários exigidos pelo Artigo nº 18 da Lei Federal n° 
6.766/79, para o registro do CONDOMINIO “COUTRY PLAZA SOLÂNEA, situada na localidade 
“Bela Vista”, zona urbana de Solânea/PB, contando com uma área total de 440.722,75m², o qual 
passou a denominar-se “CONDOMINIO COUNTRY PLAZA SOLÂNEA”, constituído de 551 (Qui-
nhentos e cinqüenta e um) Unidades/Frações ideais, divididas em 19 quadras, abrangendo uma de 
111.756,93 m², correspondente a 30,88% da área total do loteamento e 69,12% correspondente a 
arruamentos, áreas verdes e equipamentos urbanos pertencentes a este empreendimento, lotes 
todos centralizados na planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Solânea, titulo de propriedade 
devidamente inscrito no Registro Geral de Imóveis, da Comarca de Solânea, no Livro 2, reg. 19, 
mat. 1482, em data de 29/04/2015. A Requerente / Proprietária requereu a instituição e o Registro 
do “CONDOMINIO COUNTRY PLAZA SOLÂNEA”, e para que não seja alegada ignorância, será 
o presente Edital publicado em Jornal de grande circulação na região, durante 03 (três) dias con-
secutivos para qualquer impugnação dos interessados, estando os documentos à exposição no 
Ofício citado. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Solânea/PB. Eu, Edna Maria Corrêa 
Paiva, Oficiala do Registro, que este digitei e assino. 

Solânea, 25 de maio de 2016.
Belª Edna Maria Corrêa Paiva.

Oficiala do Registro.

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR
OUTORGANTE: A EMPRESA SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELII – EPP, 

CNPJ: 22.732.871/0001-32, estabelecida na Rua: Firmino Florentino, 08, sala 01, Centro, Mogeiro 
– PB, representada pelo seu titular LEONARDO SIMONETTI NOBRE, brasileiro, solteiro, empre-
sário, nascido em 13/05/1984, portador da carteira de identidade nº 2.568.957 SSP/PB e C.P.F – 
053.147.724-00, residente e domiciliado à Rua Otacílio de Albuquerque, 925, Apt 403, Torre, João 
Pessoa - PB , pelo presente termo de revogação e cancelamento de procuração particular, revoga 
e torna sem efeito, a partir desta data, a procuração passada em 17 de fevereiro de 2016, por meio 
da qual nomeou como procurador, O OUTORGADO:Sr: Hugo Jose Rodrigues Arruda, brasileiro, 
solteiro, empresário, residente na Rua Rio Grande do Sul, 369, Bairro dos Estados, João Pessoa 
– Paraíba, portador da carteira de identidade nº 2.707.082 SSP/PB e C.P.F – 057.308.874-85, cujo 
prazo de validade era indeterminado, ficando a mesma cancelada em definitivo.

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
NOME DO OUTORGANTE

SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELII – EPP,

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR
OUTORGANTE: A EMPRESA SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELII – EPP, 

CNPJ: 22.732.871/0001-32, estabelecida na Rua: Firmino Florentino, 08, sala 01, Centro, Mogeiro 
– PB, representada pelo seu titular LEONARDO SIMONETTI NOBRE, brasileiro, solteiro, empre-
sário, nascido em 13/05/1984, portador da carteira de identidade nº 2.568.957 SSP/PB e C.P.F – 
053.147.724-00, residente e domiciliado à Rua Otacílio de Albuquerque, 925, Apt 403, Torre, João 
Pessoa - PB , pelo presente termo de revogação e cancelamento de procuração particular, revoga 
e torna sem efeito, a partir desta data, a procuração passada em 17 de fevereiro de 2016, por meio 
da qual nomeou como procurador, O OUTORGADO: O Sr: Ricardo Fabrizio de Oliveira Cavalcante, 
brasileiro, solteiro, empresário, residente na Rua: Romualdo Evangelista de Sousa, 30, Bairro dos 
Pereiros, Pombal – Paraíba, portador da carteira de identidade nº 2.534.566 SSP/PB e C.P.F – 
036.276.634-70, cujo prazo de validade era indeterminado, ficando a mesma cancelada em definitivo.

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
NOME DO OUTORGANTE

SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELII – EPP

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 60006/2016
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obra de um Centro de Assistencia 

Psicossocial Tipo AD III.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI - Valor: R$ 1.140.219,05.
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 Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 06 de Junho de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ – PB
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2016 
A Prefeitura Municipal de Camalaú– PB, através do Presidente da Comissão de Licitação abaixo 

transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados a retificação no Aviso de Licitação da 
Tomada de Preços 003/2016, publicado no Jornal A União do dia 03/06/2016 PAG. 27, da seguinte 
forma: onde se lê: 10:00hrs, leia-se: 14:00hrs. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando 
Firmo, 56 - Centro - Camalaú- PB. Maiores informações através do telefone (83) 3202-1005/3202-
1013 –, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú, 06 de junho de 2016.
José Fagner Barbosa Alves 

Presidente da CPL

  PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000025/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000025/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando a aquisição de medicamentos, cuja abertura será no dia 20.06.2016, às 08:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 06 de junho de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000026/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nasci-

mento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000026/2016, do tipo menor preço por item, objetivando 
a aquisição de material médico hospitalar, cuja abertura será no dia 20.06.2016, às 10:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 06 de junho de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000027/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000027/2016, do tipo menor preço por item, ob-
jetivando o fornecimento de lanches e refeição, cuja abertura será no dia 20.06.2016, às 14:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 06 de junho de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2016

Na pagina 27 do Jornal A União, dia 03/06/2016, Onde se lê ... Execução de serviço de pavi-
mentação e drenagem da Rua da Baixada no município de São Francisco. Leia-se : Execução de 
serviço de pavimentação e drenagem de diversas ruas do município de São Francisco.

São Francisco, PB, 06 de Junho de 2016.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Presidente de CPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 027/2016

Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livra-
mento/PB. Contratada Maria Celia Torres da Silva, CPF Nº 043.145.544-95. Objeto: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 9.160,83. Dotação: QDD/2016. 
Recursos: Próprios e Programa Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa -Prefeita 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 028/2016
Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livra-

mento/PB. Contratado: José Bento de Araújo, CPF Nº 767.198.044-72. Objeto: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação 
básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 17.411,00. Dotação: QDD/2016. Recursos: 
Próprios e Programa Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 029/2016
Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livramen-

to/PB. Contratado: Manoel Francisco Filho, CPF Nº 077.613.528-79. Objeto: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação 
básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 6.264,23. Dotação: QDD/2016. Recursos: 
Próprios e Programa Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 030/2016
Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livra-

mento/PB. Contratado: Danilo Pereira dos Santos, CPF Nº 096.438.834-00. Objeto: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 3.959,00. Dotação: QDD/2016. 
Recursos: Próprios e Programa Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 034/2016
Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livra-

mento/PB. Contratado: Sebastião Flavio Campos, CPF Nº 674.682.174-91. Objeto: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 8.339,00. Dotação: QDD/2016. 
Recursos: Próprios e Programa Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 035/2016
Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livra-

mento/PB. Contratada: Maria Luzinete N. de Sousa, CPF Nº 509.696.254-72. Objeto: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 6.230,00. Dotação: QDD/2016. 
Recursos: Próprios e Prog. Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 036/2016
Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livramen-

to/PB. Contratada: Maria do Socorro F. Lima Maranhão, CPF Nº 048.986.234-92. Objeto: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 6.230,60. Dotação: QDD/2016. 
Recursos: Próprios e Prog. Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 038/2016
Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livra-

mento/PB. Contratado: Valdomiro Gomes da Silva, CPF Nº 026.460.744-92. Objeto: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 3.959,00. Dotação: QDD/2016. 
Recursos: Próprios e Programa Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 039/2016
Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Li-

vramento/PB. Contratada: Maria Rosimere Pereira dos Santos, CPF Nº 074.092.984-48. Objeto: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos 
da rede de educação básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 8.409,00. Dotação: 
QDD/2016. Recursos: Próprios e Programa Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 040/2016
Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livra-

mento/PB. Contratada: Maria da Guia Alves Rodrigues, CPF Nº 027.912.644-18. Objeto: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 1.062,00. Dotação: QDD/2016. 
Recursos: Próprios e Programa Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 041/2016
Processo Adm. Nº 013/2016. Chamada Pública Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livra-

mento/PB. Contratada: Maria Salomé dos Santos Vilar, CPF Nº 612.751.077-53. Objeto: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública. Vigência: Até 31/12/2016. Valor Total: R$ 2.271,60. Dotação: QDD/2016. 
Recursos: Próprios e Programa Alimentação Escolar/FNDE). Data da ass.: 06/06/2016. 

Livramento/PB, 06 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016

O Fundo Municipal de Saúde através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de Empresa 
para prestação de serviço de Fornecimento de Refeições (Café, Almoço e Janta) tipo “Self Service”, 
destinados aosservidores da Unidade de Ponto Atendimento UPA. Data: 21/06/2016. Horário: 14:00. 
Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 07 de junho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

Câmara Municipal de Cajazeiras
Aviso de Licitação

Pregão Presencial  nº    04/2016
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, 

copa e cozinha, com fornecimento parcelado, destinados a Câmara Municipal de Cajazeiras. Abertura 
das Propostas: às 10:00 horas do dia 22/06/2016. A entrega do edital e maiores informações na rua 
Praça Ana de Albuquerque, S/N - Centro - Cajazeiras – PB.

Cajazeiras, 07 de junho de 2016.
FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação Revogada 
Pregão Presencial Nº. 032/2016
O Prefeito Municipal de Queimadas – PB, torna público, nos termos da Lei 10.520/02 e da Lei de 

8.666/93, para conhecimento dos interessados, que a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
032/2016, que tem como objeto a Contrataçãode Empresa para o fornecimento de fardamento, para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB. Foi REVOGADA, por motivo 
de interesse da administração Pública, nos termos legais. Maiores informações encontrar-se-á a 
disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Queimadas - Pb, sito 
a Rua João Barbosa da Silva, nº 120, Centro, Queimadas/PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 
as 12h00. Informações pelo telefone 83-3392-2276.

Queimadas/PB,06 de junho de 2016.
JACÓ MOREIRA MACIEL
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de Pessoa Jurídica para 
fornecimento Aquisição Parcelada de Material Elétrico para Instalação e Manutenção dos serviços 
semafóricos e elétricos da STTP., para atender as necessidades da STTP (Superintendência de 
Transito e Transportes Públicos).. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal:Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 33411278.
Email: sstpcampina.licita@gmail.com
Edital: http://sttpcg.com.br/

Campina Grande - PB, 06 de Junho de 2016
JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE PARA NO 

MÍNIMO 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE 
ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS CESÁRIO A RIACHO DOS BALTAZAR A SÃO 
JOÃO BOSCO, MANHA E TARDE COMPREENDENDO UM PERCURSO DE 30 km DIÁRIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas e Convênio com Governo do 

Estado da Paraíba
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00041/2016 - 07.06.16 - JOSÉ SOBRINHO NUNES - R$ 24.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2016.
OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE PARA NO 

MÍNIMO 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE 
ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS CESÁRIO A RIACHO DOS BALTAZAR A SÃO 
JOÃO BOSCO, MANHA E TARDE COMPREENDENDO UM PERCURSO DE 30 km DIÁRIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 07/06/2016.   
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00011/2016.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA 

ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO.
ABERTURA: 03/06/2016 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 03/06/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00012/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviço de manutenção de todas as 

Secretarias do Município no setor de informática no Município de Joca Claudino - PB.
ABERTURA: 03/06/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 03/06/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00013/2016.
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de Próteses Dentaria, visando ampliar o acesso às ações 

de reabilitações em saúde bucal para a secretaria de saúde do Município de Joca Claudino - PB.
ABERTURA: 07/06/2016 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 07/06/2016.
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 047/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos de uso hospitalar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DrogafonteLtda - R$ 26.335,00; Maceió Med Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 
- R$ 188.973,40; MM Comercial de Medicamentos Ltda ME - R$ 146.084,00; RDF Distribuidora de 
Produtos para Saúde Ltda - R$ 131.132,90.Ficam os licitantes convocados 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, 07 de Junho de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELA 
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRE-
TARIAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Joca Claudino - PB, 03 de Junho de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa para Prestação de serviço de manutenção de todas as Secretarias do Município no setor 
de informática no Município de Joca Claudino - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Joca Claudino - PB, 03 de Junho de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de Próteses Dentaria, visando ampliar o acesso às ações de reabilitações em saúde bucal 
para a secretaria de saúde do Município de Joca Claudino - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Joca Claudino - PB, 07 de Junho de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00021/2016, para aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde 
e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 
08.348.650/0001-34, vencedora de alguns itens com o valor global de R$ 103.618,50 (cento e três 
mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos), conforme Resultado de julgamento.  

Ibiara– PB, 31 de maio de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 
Republicado por incorreção 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00022/2016, para aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes 
ao município, aos locados e a disposição, para abastecimento na cidade de Campina Grande, João 
Pessoa ou em cidades circunvizinhas, devendo ter uma distância acima de 250 km da sede do 
município de Ibiara e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO 
NASCIMENTO - EPP, CNPJ nº 09.351.925/0001-51, vencedora de todos os itens com o valor global 
de R$ 353.800,00 (trezentos e cinquenta e três mil e oitocentos reais), conforme carta proposta e 
Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 07 de Junho de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão Pre-
sencial n° 00023/2016, para Aquisição de peças para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes 
ou a disposição do município de Ibiara-PB e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: OSMENON 
ALVES TEIXEIRA - EPP, CNPJ de nº 08.888.299/0001-74, vencedora de todos os itens com o valor 
global de R$ 506.417,49 (quinhentos e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove 
centavos), conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 07 de Junho de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Implantação e Perfuração de Poços 
em diversas Comunidades do Município de Nazarezinho - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e através do  tel:(83) 
3554-1070, Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br

Nazarezinho - PB, 06 de Junho de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de mão 
de obra para reposição de peças; manutenção preventiva e corretava dos veículos pertencentes 
a frota deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 07 de Junho de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento diversos de peças 
e acessórios para manutenção da frota de veículos pesados do tipo Micro-ônibus; ônibus e cami-
nhões pertencentes a este município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as 
demandas operacionais deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 07 de Junho de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento diversos de peças, 
filtros e lubrificantes para manutenção da frota de veículos leves do tipo: passeio; ambulância; van e 
motos pertencentes a este município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as 
demandas operacionais deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 07 de Junho de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios diversos, destinados as demandas operacionais deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 07 de Junho de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços espe-
cializado de solda, destinado a manutenção de veículos, equipamentos e imóveis pertencentes 
a este Município.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 07 de Junho de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 8 de junho de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar os resultados 
do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão Presencial SRP 
N.º 003/2016, objetivando à Contratação de uma Pessoa Jurídica para prestar serviço na confec-
ção de Fardamento Escolar e para os funcionários da Secretaria de Saúde, conforme termo de 
referência, e com base no relatório apresentado pelo Pregoeiro, o qual aponta como proponente(s) 
vencedores: FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS: 11.572.908/0001-96, com o valor 
total de R$ 28.382,00.(vinte e oito mil trezentos e oitenta e dois reais), referente aos itens: 03 a 
06 e DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA CNPJ: 07.190.090/0001-70 com o valor de R$12.267,00.
(doze mil duzentos e sessenta e sete reais), referentes ao itens 01 e 02 . Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 01 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar os resultados 
do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão Presencial SRP 
N.º 004/2016, objetivando à Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços técnicos 
especializados na realização de Exames por Imagem, para atender a demanda da Secretaria de 
Saúde deste Município, conforme termo de referencia., e com base no relatório apresentado pelo 
Pregoeiro, o qual aponta como proponente(s) vencedor: UDI Patos Serviços e Produtos Médicos 
Ltda, CNPJ: 09.442.754/0001-76, com o valor total de R$ 94.710,00 (noventa e quatro mil setecentos 
e dez reais), referente aos itens: 01 a 33. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 01 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Prefeitura Municipal de Assunção comunica que o Pregão Presencial Nº 005/2016 que objetiva: 
Contratação de pessoa física ou pessoa jurídica para prestar serviço com veículos no transporte de 
alunos da zona rural para urbana e vice-versa, visando terem acesso as escolas no município foi 
considerada DESERTA tendo em vista a não apresentação de propostas para o certame. 

Assunção-PB, 30 de maio de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial Nº 008/2016. Objeto: Contratação de uma Pessoa Jurídica especiali-
zada na locação de 01 (um) palco modular; 01 (um) sistema de sonorização completo profissional 
e 01 (um) Gerador elétrico de 180 KVA para as festividades do XXVIII Maior São Pedro da Região 
em Assunção-PB, a se realizar nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2016, em via pública da cidade, 
conforme termo de referência. Data da Realização: 20/06/2016. Horário: 09h:00mim (Nove horas); 
Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL.

Assunção-PB, 07 de junho de 2016
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial Nº 009/2016. Objeto: Contratação de pessoa física ou pessoa jurídica 
para prestar serviço com veículos no transporte de alunos da zona rural para urbana e vice-versa, 
visando terem acesso as escolas no município. Data da Realização: 20/06/2016. Horário: 14h:00mim 
(quatorze horas); Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL.

Assunção-PB, 07 de junho de 2016
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

A Prefeitura de Assunção/PB, através de seu Presidente da CPL, torna público para os interes-
sados o julgamento da habilitação da Tomada de Preço Nº 003/2016. Licitantes habilitados: Costa 
Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Licitantes Inabilitados: Não 
houve. Como apenas um Licitante participou da Sessão e conforme descrito no Item 12.9 do Edital 
a CPL notificou o licitante habilitado para a Sessão Pública que foi realizada às 16:15hs do dia 06 
de junho de 2016, para a abertura e julgamento dos envelopes propostas. 

Assunção/PB, 07 de junho de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

A Prefeitura de Assunção/PB, através de seu Presidente da CPL, torna público para os inte-
ressados o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços Nº 003/2016. 
PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS: Não houve. PROPOSTAS CLASSIFICADAS: 1º Lugar: Costa 
Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74 com o valor de R$ 292.609,40.

Assunção/PB, 07 de junho de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

Rafael Anderson de Farias Oliveira, Prefeito Municipal de Assunção - PB, no uso de suas atri-
buições legais, convoca o candidato abaixo relacionado, para, no prazo de 10 (dez) dias, podendo, 
a pedido ser prorrogado por igual período, apresentarem os documentos necessários para a posse 
conforme ANEXO I do presente Edital: 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CANDIDATOS CLASSIFICADOS DE NÍVEL SUPERIOR
ODONTÓLOGO - QUANTIDADE DE VAGAS:1

NOME DO CANDIDATO            RG          PROVA OBJETIVA       PROVA DE TÍTULOS          MÉDIA FINAL
RICARDO HENRIQUE DOS     2452506              72,50                         0,00            36,25
SANTOS CABRAL 

O não comparecimento ou a falta de apresentação dos documentos ensejará a desclassificação 
do candidato. 

Assunção - PB, 31 de maio de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito Municipal de Assunção

ANEXO I
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELOS CONCURSADOS:

CÓPIAS:
a) Cópia do Diploma ou Certificado Escolar; 
b) Cópia da Carteira de inscrição no respectivo Conselho Regional; 
c) Cópia da Cédula de Identidade; 
d) Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social (das páginas de identificação); 
e) Cópia do Título Eleitoral, com comprovante de quitação perante a Justiça Eleitoral; 
f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
g) Cópia do Cartão de Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado); 
h) Cópia do Certificado de alistamento militar ou de reservista (se do sexo masculino); 
i) Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores de 14 anos, caso existam; 
j) Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso; 
k) Declaração de bens e outros cargos públicos (obter na Prefeitura); 
l) Uma foto recente tamanho ¾; 
m) Laudo de Médico do Trabalho, atestando que o candidato está APTO ao exercício do cargo. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 037/2016
OBJETIVO: Contratação de prestação de serviços de assessoria, consultoria técnica e capa-

citação a equipe do CRAS, CREAS, Coordenação do Programa Cadastro Único, Programa Bolsa 
Família e a equipe da Secretaria de Assistência Social do município de Mãe d’água – PB, conforme 
especificações do Edital e seus anexos.

ABERTURA: 20 de junho de 2016 as 14:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

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

Mãe D’água - PB, 07 de junho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de Móveis e Equipamentos Médicos Hospitalares para uso das diversas Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Natuba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3397-1042.
Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 03 de Maio de 2016
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de serviços de exames 
ultrassonografias diversas destinados a pacientes da rede Municípal de Natuba-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 07 de Junho de 2016

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº0020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Medicamentos 
de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da 
ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 07 de junho de 2016
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00019/2016. OBJETO: Aquisições Parceladas de Medica-
mentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela 
da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município. ABERTURA: 02/06/2016 as 10:30 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Deserta. DATA: 03/06/2016.



Prefeitura Municipal de Ibiara
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000022/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00022/2016 com o seu objeto aquisição de combustíveis destinados 
aos veículos pertencentes ao município, aos locados e a disposição, para abastecimento na cidade 
de Campina Grande, João Pessoa ou em cidades circunvizinhas, devendo ter uma distância acima 
de 250 km da sede do município de Ibiara. Com a licitante classificada em todas as fases deste 
certame, a empresa vencedora, FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP, CNPJ 
nº 09.351.925/0001-51, vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 353.800,00 (trezentos 
e cinquenta e três mil e oitocentos reais).

Ibiara - PB, 07 de junho de 2016
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento, entrega 
e abertura de propostas e documentações, marcada para o próximo dia 09/06/2016 as 10:00hs, 
decorrente do Pregão Presencial no  009/2016, fica adiada “sine die” para análise de eventual ne-
cessidade de alterações nos termos do Edital e seus Anexos. A nova data será divulgada através de 
publicações na imprensa oficial e em jornal de grande circulação. Outras informações no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 07 de Junho de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento, entrega 
e abertura de propostas e documentações, decorrente do Pregão Presencial no  011/2016, fica adiada 
“sine die” para análise de eventual necessidade de alterações nos termos do Edital e seus Anexos. A 
nova data será divulgada através de publicações na imprensa oficial e em jornal de grande circulação. 
Outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 07 de Junho de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 022/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, EXCLUSIVO PARA ME/EPP, no dia 21 
de Junho de 2016 as 09h00min, tendo como objetivo: Aquisição de Ataúdes, Funerais completos e 
serviços de Translado Funerários, destinados à população carente do município. A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de 
Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através 
do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 07 de Junho de 2016
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação dos Serviços Técnicos Contábeis junto a Farmácia Popular do Brasil, neste 

Município de Guarabira até dezembro de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00015/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - 01.00 – Fundo Municipal de 
Saúde – SMS – 10.301.0023.2082 – Manutenção do Programa da Farmácia Popular do Brasil – 
3.3.90.30.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e PLINIARK MONTEIRO DE 
SOUZA TOSCANO – CPF 048.980.644-93 - CT Nº 00289/2016 – 20.05.2016 - R$ 11.600,00 – Onze 
Mil e Seiscentos Reais.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00015/2016.
OBJETO: Prestação dos Serviços Técnicos Contábeis junto a Farmácia Popular do Brasil, neste 

Município de Guarabira até dezembro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 19/05/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00015/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00015/2016, 
que objetiva a Prestação dos Serviços Técnicos Contábeis junto a Farmácia Popular do Brasil, neste 
Município de Guarabira até dezembro de 2016. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO – CPF nº 048.980.644-93, R$ 
11.600,00 – Onze Mil e Seiscentos Reais.

Guarabira - PB, 19 de Maio de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,  torna 

público aos interessados que a  licitação na modalidade Pregão Presencial 00048/2016, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA destinados a atender 
à Secretaria de Infraestrutura, marcada para o dia 09/06/2016 às 10:30h, fica adiado para o dia 
20/06/2016 às 08:30h, em virtude de alterações contidas no Edital.   Maiores informações: no horá-
rio das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. O novo Edital estará disponível no Site: www.cabedelo.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 07 de junho de 2016.
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09001/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2015/105526
 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Caminhas Infantis para as 

Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 20 de junho de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/06/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).      
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 21/06/2016 - Horário: 11h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 

público que a licitação acima epigrafada foi adiada em virtude de terem sido acatadas as impugnações 
e questionamentos apresentados quanto às especificações do material, a qual continuará sendo 
realizada por meio de Pregão Eletrônico, cuja sessão pública será realizada através do site www.
licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 10.520/2002, que institui a modalidade 
Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro de 2003, que regulamenta o pregão no 
município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 
7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 
10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 
e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia 
a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.br, a partir de 09 de junho de 2016.

João Pessoa, 07 de junho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CANÇELAMENTO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fica CANÇELADA a licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00028/2016, com fulcro no art. 49 da Lei nº 8.666/93. Demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 31 de Maio de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rodovia 

Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 29 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Ampliação e reforma da Escola Municipal 
Pedro Gondim. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 06 de Junho de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Presidente da Comissão

 
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 19.288/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.051/2016
DATA DE ABERTURA: 27/06/2016 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

CONTRACEPTIVOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana Pe-

reira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o nú-
mero da licitação 632673. 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/ORDINÁRIOS/TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2016 e 7.892/2013, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 07 de Junho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira 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 13.186/ 2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.057/2016
DATA DE ABERTURA: 22/06/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR – CÂNULAS E DRENOS 
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Juliana Pe-

reira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o nú-
mero da licitação 632671. 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/ORDINÁRIOS/TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2016 e 7.892/2013, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 07 de Junho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2016.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 001/2016, nos termos do art. 24, Inciso IV, da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: Locação de Veículo (Carro-pipa) 
para transporte de água potável para consumo humano e para abastecimento da população (rural ou 
urbana) do município de São João do Tigre. Em favor do Licitante: em favor de ANDRÉ GOLÇALVES 
BEZERRA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Pedro Feitosa 23, Centro, São João 
do Tigre - PB, CEP 58.520-000, inscrita no CPF sob o nº. 189.528.104-06, pelo valor global de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de 
Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

São João do Tigre – PB, 24 de Maio de 2016.
José Maucélio Barbosa 

Prefeito
 

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

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00014/2016.
OBJETO: Aquisição parcelada de mudas de grama Esmeralda - Zoysa Japonica.
ABERTURA: 12/05/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 24/05/2016.
  

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

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: Aquisição parcelada 
de mudas de grama Esmeralda - Zoysa Japonica; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 24 de Maio de 2016
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

NOTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

vem pelo presente NOTIFICAR a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA, cadastrada no CNPJ nº 
63.478.895/0001-94, para cumprimento do item 10.3 e 10.4 do edital,  em virtude do atendimento 
parcial dos pedidos,  c/c ADVERTÊNCIA conforme item 16 do edital, clausula oitava do contrato e 
art. 87, inciso I da Lei nº 8.666/93. Fica desde já advertida das sanções que poderá ser impostas a 
empresa, ou querendo prestar esclarecimentos.    

Olho D´agua - PB, 07 de Junho de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 21 
de Junho de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS), DE FORMA PARCELADA, CONFORME 
DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 30 de Maio de 2016.
ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 22 
de Junho de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
HIGIENE E LIMPEZA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMI-
NISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 30 de Maio de 2016.
ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos Serviços de locação, 
montagem e desmontagem de sonorização; tendas; grupo gerador; WC químicos e fechamento, 
destinados as festividades de São João, que serão realizados nos dias 23, 24 e 25/06/2016 na ci-
dade de Solânea/PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 07 de Junho de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Refeições, Quentinhas e Lanches para atender as necessidades das 

Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00016/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE SOLÂNEA/FEDERAL (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
- EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/
RECURSOS ORDINÁRIOS/SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00072/2016 - 12.05.16 - HOTEL 
E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA - R$ 78.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos Serviços de Publicidade volante de interesse do Município de Solâ-

nea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA (RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊN-
CIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). 
VIGÊNCIA: 3 (três) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 
00073/2016 - 12.05.16 - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA 67637159434 - R$ 24.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos destinados ao atendimento das Secretarias da Ad-

ministração Municipal - Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/
FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RE-
CEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/
SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00082/2016 - 31.05.16 - GRÁFICA E EDITORA 
MODERNA LTDA - R$ 70.581,70 E CT Nº 00083/2016 - 31.05.16 - MARIA L CAMINHA DA SILVA 
- ME - R$ 3.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos diversos para atender as Secretarias da Administração Municipal 

- Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMEN-
TO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECURSOS ORDINÁRIOS/
SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 
00077/2016 - 25.05.16 - ADRIANO DE OLIVEIRA - R$ 20.000,00; CT Nº 00078/2016 - 25.05.16 - JOSÉ 
AUGUSTO BEZERRA DO VALE - R$ 22.400,00; CT Nº 00079/2016 - 25.05.16 - LOESTE SANTOS 
DA SILVA - R$ 20.000,00; CT Nº 00080/2016 - 25.05.16 - MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA 
- R$ 17.600,00 E CT Nº 00081/2016 - 25.05.16 - MARIELIO LIMA DOS SANTOS - R$ 22.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Aquisição de Materiais Gráficos 
destinados ao atendimento das Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA - R$ 
70.581,70; MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME - R$ 3.600,00.

Solânea - PB, 30 de Maio de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Aquisição de Refeições, 
Quentinhas e Lanches para atender as necessidades das Secretarias da Administração Municipal 
- Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HOTEL E RES-
TAURANTE ANEL DO BREJO LTDA - R$ 78.000,00.

Solânea - PB, 12 de Maio de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Contratação dos Serviços 
de Publicidade volante de interesse do Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA 67637159434 - R$ 24.000,00.

Solânea - PB, 12 de Maio de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Locação de veículos 
diversos para atender as Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO DE OLIVEIRA - R$ 20.000,00; JOSÉ 
AUGUSTO BEZERRA DO VALE - R$ 22.400,00; LOESTE SANTOS DA SILVA - R$ 20.000,00; MARIA 
DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA - R$ 17.600,00; MARIELIO LIMA DOS SANTOS - R$ 22.400,00.

Solânea - PB, 25 de Maio de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Pirpirituba - PB, 03 de junho de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa especializada na organização, planejamento e realização de 
concurso público para preenchimento de cargos do quadro permanente do município de Pirpirituba/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Pirpirituba: 3.390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
120 (cento e vinte) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 
00062/2016 - 02.06.16 - FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS DO ARTISTA LUAN 
E FORRO ESTILIZADO A SER REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO 
PEDRO NO DIA 03/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ LUAN BARBOSA SILVA - ME - R$ 70.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: APRESENTAÇÃO DE SHOWS DO ARTISTA BATISTA LIMA A SER REALIZADO DU-
RANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO NO DIA 02/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016.
DOTAÇÃO: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - 2560MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DE CULTURA - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 
- RECURSOS PROPRIOS.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó e:
CT Nº 00026/2016 - 07.06.16 - FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA EPP - R$ 65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016, 
que objetiva: APRESENTAÇÃO DE SHOWS DO ARTISTA DOGIVAL DANTAS A SER REALIZADO 
DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO NO DIA 01/07/2016, EM PRAÇA PÚBLI-
CA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TOME XOTE EDITORA 
DE MUSICA LTDA - EPP - R$ 50.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO 
PEDRO DAS SEGUINTES BANDAS COCO SECO NO DIA 02/07/2016 E BANDA BIXO BOM NO DIA 
01/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 20.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO 
PEDRO DA SEGUINTE BANDA IMPACTO X, NO DIA 03 DE JULHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MJ PRODUÇÕES LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI ME - R$ 13.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016
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 IN00008/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 
SÃO PEDRO DA SEGUINTE BANDA JUNINHO E FORRO DA STIGAÇÃO DURANTE O DIA 03 DE 
JULHO DE 2016, EM PREÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME - R$ 7.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2016
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 IN00009/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DOS ARTISTAS GENILDO 
E GINALDO A SER REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO NO 
DIA 01/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: AGENALDO SOARES DA SILVA - R$ 18.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016
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 IN00003/2016, 
que objetiva: APRESENTAÇÃO DE SHOWS DO ARTISTA BATISTA LIMA A SER REALIZADO DU-
RANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO NO DIA 02/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FORROZÃO PROMOÇÕES 
LTDA EPP - R$ 65.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 07 de Junho de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00004/2016, do tipo menor preço por item, para credenciamento de farmácia para o fornecimento 
de medicamentos de alto custo, cuja abertura será no dia 23.06.2016, às 09:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 06 de Junho de 2016.
LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de pavimentação 
em paralelepípedos de uma rua, neste Município - Portal II. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 07 de Junho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 0001/2016, que objetiva: Lo-
cação de um veículo tipo passeio, para ficar a disposição desta Casa Legislativa; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JOSINALDO MARQUES DA 
COSTA - R$ 17.500,00.

Lagoa de Dentro - PB, 27 de maio de 2016.
LEANDRO DA COSTA VIEIRA – Vereador Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um veículo tipo passeio, para ficar a disposição desta Casa Legislativa. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 0001/2016. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários: 01.00 - 
Câmara Municipal de Lagoa de Dentro: 01.031.1001.2001 - Manter as Atividades do Poder Legislativo; 
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. . VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 
00010/2016 - 30.05.16 - JOSINALDO MARQUES DA COSTA - R$ 17.500,00.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 0002/2016, que objetiva: Aquisições 
parceladas de Gasolina Comum, Óleo Lubrificante e Filtro de Óleo, destinados a abastecimentos e 
manutenção de veículo(s) pertencente(s) e/ou locado(s) a esta Casa Legislativa. ; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AUTO POSTO SÃO FRANCISCO 
LTDA - ME - R$ 16.232,00.

Lagoa de Dentro - PB, 27 de maio de 2016.
LEANDRO DA COSTA VIEIRA – Vereador Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Gasolina Comum, Óleo Lubrificante e Filtro de Óleo, destinados 

a abastecimentos e manutenção de veículo(s) pertencente(s) e/ou locado(s) a esta Casa Legislativa. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 0002/2016. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários: 01.00 - 
Câmara Municipal de Lagoa de Dentro; 01.031.1001.2001 – Operacionalização da Atividade Legislativa; 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00011/2016 - 30.05.16 - AUTO 
POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME - R$ 16.232,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2016.
EXTRATO DOS CONTRATOS

OBJETO: Locação de Veículo (Carro-pipa) para transporte de água potável para consumo huma-
no e para abastecimento da população (rural ou urbana) do município de São João do Tigre - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações 
posteriores – Processo Licitatório nº. 021/2015 - Dispensa de Licitação nº. 001/2016. VIGÊNCIA: do 
presente contrato tem vigência até 150 (cento e cinquenta dias) dias a partir da data de assinatura do 
contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/José Maucélio Barbosa 
e ANDRÉ GOLÇALVES BEZERRA, CPF n.º 189.528.104-06, pelo valor global de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) - CT Nº. PC 021.01/2016/CPL – 24.05.2016.  

São João do Tigre - PB, 24 de Maio de 2016.
José Maucélio Barbosa 

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.020/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2016/034481 da CGM.
DATA DE ABERTURA: 22/06/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

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

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
632663. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipal nº 
4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto 
Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: 00 – Recursos 
Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 
1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com 
ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 07 de junho de 2016
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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: 21/06/2016 - ÀS 08h30min - 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, 07 de junho de 2016
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 28 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 parcelada de Produtos descartáveis 
destinados a atender as necessidades de diversas Secretarias deste município. Para o exercício de 
2016. Aquisição parcelada de Produtos descartáveis destinados a atender as necessidades de diversas 
Secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 07 de Junho de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 10:00 horas do dia 28 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 parcelada de guloseimas destinados 
às atividades de diversas secretarias deste município. Aquisição parcelada de guloseimas (Pipoca, 
bala, pirulito, bombom, chocolate e refrigerantes) destinados às atividades de diversas secretarias 
deste município, para o exercício de 2016.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplba-
naneiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 07 de Junho de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2016
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre, através de sua CPL, torna público aos licitantes 

interessados, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços 
nº. 003/2016, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO DA DE 
UNIDADE BASICA DE SAÚDE – USF 01 DINA EMILIA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA 
Nº 12899907000114001, como segue: EMPRESA INABILITADA: MARCOS ANTONIO CORDEIRO 
FERREIRA EIRELI - EPP, por não atender ao disposto dos itens: 4.6.2.3 e 4.6.4.1. EMPRESA HA-
BILITADA: NRJ - CONSTRUÇÕES LTDA. Caso não haja interposição de recurso, fica marcada a 
sessão de abertura das propostas de preços para o dia 17 de Junho de 2016, as 10h00min (horário 
local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na 
referida data, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, 
São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário 
das 08h00min às 12h00min. São João do Tigre - PB, 07 de Junho de 2016. Marcio Alexandre Leite 
– Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS 0008/2016
Nº. CONTRATO 00054/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: JONAS BEZERRA LEITE - CPF nº  646.147.864-72.
Objeto: Credenciamento de veículos, tipo passeio e utilitário, para atender os serviços de diversas 

viagens dentro do município de Pedra Branca, cidades circo vizinhas, bem como para as cidades 
de Patos, Campina Grande e João Pessoa, atendendo todas as secretarias do Município de Pedra 
Branca-PB. 

Valor global: R$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais).
Data do Contrato: 07 de junho de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS 0008/2016
Nº. CONTRATO 00055/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA - CPF nº 372.960.861-49
Objeto: Credenciamento de veículos, tipo passeio e utilitário, para atender os serviços de diversas 

viagens dentro do município de Pedra Branca, cidades circo vizinhas, bem como para as cidades 
de Patos, Campina Grande e João Pessoa, atendendo todas as secretarias do Município de Pedra 
Branca-PB. 

Valor global: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Data do Contrato: 07 de junho de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS 0008/2016
Nº. CONTRATO 00056/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratado: FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO - CPF nº 874.164.504-97
Objeto: Credenciamento de veículos, tipo passeio e utilitário, para atender os serviços de diversas 

viagens dentro do município de Pedra Branca, cidades circo vizinhas, bem como para as cidades 
de Patos, Campina Grande e João Pessoa, atendendo todas as secretarias do Município de Pedra 
Branca-PB. 

Valor global: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Data do Contrato: 07 de junho de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 5/00023/2016
Nº. CONTRATO 00058/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: TIAGO GOMES ARAUJO-ME - CNPJ Nº 23.539.910/0001-42.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de realizações de exames 

laboratoriais, para o Município de Pedra Branca-PB.
Valor: R$ 22.590,00 (vinte e dois mil e quinhentos e noventa reais).
Data do Contrato: 07 de junho de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 5/00023/2016
Nº. CONTRATO 00059/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA -ME - CNPJ nº 08.771.318/0001-88.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de realizações de exames 

laboratoriais, para o Município de Pedra Branca-PB.
Valor Global: R$ 46.955,00 (quarenta e seis mil e novecentos e cinquenta e cinco reais).
Data do Contrato: 07 de Junho de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

A empresa MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
24.099.772/0001-90, inscrição estadual 160998379, nome fantasia XENIUS HOTEL, localizado à 
Av. Cabo Branco nº 1262, Cabo Branco, João Pessoa/PB; Comunica ter extraviado os seguintes 
talões: um talão modelo 1, nº 01 a 250 e um talão de modelo 2, série D, consumidor, nº 01 a 1500.

“AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A – CNPJ nº 09.229.295/0001-47 – NIRE 
2.530.000.006,6 - EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE - FINOR 
– Assembleia Geral Extraordinária – EDITAL DE CONVOCAÇÃO –Ficam convocados os Srs. Acio-
nistas a se reunirem em AGE no dia 16/06/2016, às 10h00 (dez) horas, na sede social a Av. Epitácio 
Pessoa, n° 3.745, Miramar, João Pessoa-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Deliberar sobre o cancelamento de ofício do Registro da Cia. Junto a C.V.M. b) Outros assuntos. 
João Pessoa-PB, 07/06/2016. Sebastião Coimbra Neto – Presidente do Conselho de Administração”.

PLANO URBANISMO LTDA - CNPJ/MF N 02.513.532/0001-58 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n 1306/2016 
em João Pessoa, 03 de JUNHO de 2016 - Prazo 1460 dias. Para a atividade de: Loteamento 
(Loteamento Plano de Vida) com 1580 lotes urbanos. Na(o) - FAZ SANTO ANDRÉ II, TIBIRI II. 
Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2016-003164/TEC/LO-2196

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99 – Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1010/2016 
em João Pessoa, 27 de abril de 2016 – Prazo: 555 dias. Para a atividade de: Estação Rádio Base 
(Estação Rádio Base PBUIN -0001(UAUAOO) na (o) – Rua Silvestre Claudino, Centro – Município: 
Uiraúna – UF: PB. Processo: 2015 – 007422/TEC/LO-1117. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação de veículo, destinados à secretaria 
de Saúde deste município. Locação de veículo, destinados à secretaria de Saúde deste município, 
para o exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 07 de Junho de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00032/2016
1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2016 – 16.03.2016 – PARTES: CONTRATANTE 

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB. CONTRATADO CESSIONÁRIO: 
RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 12.305.387/0002-54. O 
CONTRATADO ORIGINÁRIO - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 
12.305.387/0001-73 – CEDE o contrato, com a anuência da contratante Prefeitura Municipal de 
Bananeiras-PB, em todos os seus termos e condições, e pelo mesmo valor remanescente o Contrato 
nº 00032/2016, celebrado em 16.03.2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78, nas disposições contidas 
no Edital de licitação que desencadeou a contratação, bem como em consonância com a alínea “f” 
Clausula Nona do Contrato 00032/2016. Data da Assinatura:  26.05.2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e POLIGONAL PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ Nº 35.503.556/0001-85. Ref. TP 0003/2014. OBJETO: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM 
VESTIÁRIO DA EMEF JOÃO PAULO II – DISTRITO DE ROMA – BANANEIRAS-PB. EXTRATO 
DO 4º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 000273/2014, com a empresa acima mencionada, corres-
pondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (03 – três meses), contados a partir de 
30.05.2016 até 29.08.2016, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2016 – RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 
– EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – FNDE) 06.00 – SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO – 12.361.2014.1048 – IMPLANTAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS E 
ESCOLARES – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas 
da prorrogação contratual em: 27.05.2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

TERMO DE ERRATA - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Nos termos do resumo da HOMOLOGAÇÃO do PP 00020/2016, datado de 04.04.2016 e publi-

cado no respectivo canal de imprensa, ONDE LÊ: VALDENILSON DA SILVA FERREIRA,  LEIA-SE:  
VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA, mantendo-se inalterada as demais informações.

Bananeiras - PB, 26 de maio de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

 Prefeito
 

TERMO DE ERRATA - EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016 
Nos termos do resumo do EXTRATO  DE CONTRATOS do PP 00020/2016, datado de 04.04.2016 

e publicado no respectivo canal de imprensa, ONDE LÊ: VALDENILSON DA SILVA FERREIRA,  LEIA-
-SE:  VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA, mantendo-se inalterada as demais informações.

Bananeiras - PB, 26 de maio de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antonio Gracindo, S/N - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combus-
tível (gasolina comum).. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Lei Federal nº 10.520. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3367-1010. Email: contato@cnbananeiras.pb.gov.br

Bananeiras - PB, 24 de Maio de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00002/2016
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 DP00002/2016, 
que objetiva: LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, COM CAPACIDADE PARA NO 
MÍNIMO 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE 
ENSINO DAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS CESÁRIO A RIACHO DOS BALTAZAR A SÃO 
JOÃO BOSCO, MANHA E TARDE COMPREENDENDO UM PERCURSO DE 30 km DIÁRIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ SOBRINHO NU-
NES - R$ 24.000,00.

Poço Dantas - PB, 07 de Junho de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

SYLAR PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
13.135.222/0001-63 – Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambien te, emitiu a Licença de Operação nº 1242/2016 em João Pessoa, 27 de maio de 2016 –Pra-
zo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 04 unidades habitacionais, em 02 
pavimentos numa área de 229,00 m² na (o) – R. José Severino de Figueiredo, s/n – José Américo 
– Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2016-002497/TEC/LO-2011.

LADISLAU CHAVES DOS SANTOS – CPF Nº 047.891.104-19 – SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a Licença de Operação nº 281/2016 para Residência Familiar, situado a Av. Cidade 
Salgado de São Félix Q. 89 – Lt. 417 – Bairro das Industrias.

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 8 de junho de 2016Publicidade
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