
Show terá releituras
de grandes sucessos

“Tunai canta Elis” é o show 
que o cantor mineiro apresen-
ta hoje, às 20h, no Café Empó-
rio, na capital.  PÁGINA 21

Tunai homenageia 
Elis Regina em show

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual
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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
23o  Mín.

33o  Máx.
19o Mín.

35o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,429  (compra) R$ 3,431  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,280  (compra) R$ 3,560  (venda)
EURO   R$ 3,844  (compra) R$ 3,846  (venda)

l Polícia prende suspeitos de roubar joias em Campina Grande. Página 8

l Paralisação começa a afetar unidades de produção da Petrobras. Página 10 

l PB recebe missão internacional para mapeamento de tecnologias . Página 13 

l Concurso do IBGE tem 203 vagas temporários no Estado. Página 14
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Parque Aquático 
receberá hoje, a partir 
das 9h, 107 atletas nas 
categorias masculina 
e feminina.  PÁGINA 20

Paraibano de
Natação Master 
na Vila Olímpica

FOTO: Sebastian Fernandes
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O Hospital São 
Vicente de Paulo, em 
JP, oferece quimio-
terapia, exames e 
cirurgia.  PÁGINA 5

Recursos federais 
do Viaduto do Geisel 
que já haviam sido 
depositados foram 
retomados.  PÁGINA 3

Hospital tem 
200 vagas para 
tratamento

Governo Temer 
retira verba para 
obra na capital

CâNCEr

GEIsEL

GEsTãO PúBLICA

Pacto social e odE são
referências no brasil

Programas criados pelo Governo da Paraíba para estimular o desenvolvimento social e para democratizar o 
planejamento orçamentário ganharam posição de destaque durante evento de gestão pública em Brasília.  PÁGINA 4

POPulAçãO NAs RuAs  Manifestação contra o presidente interino Michel Temer levou milhares de pessoas 
a percorrerem as principais vias do Centro da capital; ato foi organizado pela Frente Brasil Popular.  PÁGINA 4
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ArTEsANATO TUrIsMO

O artesanato parai-
bano estará em vitrine 
de 17 deste mês a 3 
de julho, em Campina 
Grande, durante evento 
no Maior São João do 
Mundo.  PÁGINA 15

Amanhã, Dia dos Namorados, a Pedra de Santo Antônio 
será visitada por centenas de pessoas.  PÁGINA 24

salão começa dia 
17 em Campina

Pedra “casamenteira” é atração

Esportes

séRIe c  Botafogo 
enfrenta o Remo, 
hoje, às 18h, no Man-
gueirão, em Belém do 
Pará, pela quarta ro-
dada da competição 
nacional.  PÁGINA 17
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A Paraíba tem 223 municípios. Agora, 
com a divulgação de lista divulgada pelo 
Tribunal de Contas da União, fica-se saben-
do que possui também um número quase 
idêntico de gestores públicos que estarão 
impedidos de disputar as próximas elei-
ções municipais. São os inelegíveis. Não 
por eventual falta de votos, mas por ex-
cesso de esperteza. De acordo com o TCU, 
existem 212 gestores públicos paraibanos, 
cujos nomes, a bem do serviço público, não 
poderão aparecer nas urnas eletrônicas de 
2016. Esses gestores, de uma forma ou de 
outra, foram incursos na chamada Lei da 
Ficha Limpa e caso teimem em se candida-
tar poderão ter seus nomes impugnados a 
qualquer momento.

Oriunda de ampla mobilização social, 
deflagrada pelo Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral, a proposta da lei para 
afastar da administração pública os que não 
souberam (ou quiseram) zelar pelos dinhei-
ros públicos, foi apresentada ao Congresso 
como projeto de origem popular, apoiada 
por mais de um milhão de assinaturas de 
eleitores, como previsto na Constituição, e 
só foi aprovada, em 2009, devido à vigilân-
cia da própria mobilização política. Vigorou 
no pleito municipal de 2012 e já passou pelo 
grande teste das eleições gerais para presi-
dente, governadores, Câmara dos Deputa-
dos, parte do Senado, além de Casas Legis-
lativas estaduais.

Antes da Ficha Limpa, valia o preceito 
constitucional do “transitado em julgado?”. 
Ou seja, apenas a condenação final, esgo-
tados todos os recursos, era considerada 
pela Justiça Eleitoral na avaliação do regis-
tro das candidaturas. Ora, dada a prover-

bial lentidão dos tribunais brasileiros, cor-
ruptos e outros réus, mesmo condenados 
em instâncias iniciais com base em sólidas 
e irrefutáveis provas, podiam ocupar car-
gos eletivos e se beneficiar de imunidades 
legais. Quem podia contratar bons advo-
gados, conhecedores dos meandros da le-
gislação, levava grande vantagem. Político 
profissional passou a ser atividade ambi-
cionada por criminosos. Com a Ficha Lim-
pa, condenações em segunda instância e/
ou por colegiados, incluindo a esfera admi-
nistrativa, já são suficientes para impedir 
o registro de candidatura.

No caso da Paraíba e, de resto, no país 
e em outros Estados, o mínimo que se pode 
almejar é que candidatos pilhados em atos 
de improbidade não possam mais se apre-
sentar ao eleitorado como pretendentes à 
obtenção de novos mandatos eletivos. A Lei 
da Ficha Limpa já expurgou da atividade po-
lítico-partidária centenas de maus adminis-
tradores. Mas, até mesmo em função do que 
ocorre hoje como resultado da Operação 
Lava-Jato e algumas outras, está claro que 
muitos ainda precisam ser afastados. Aliás, 
este é um trabalho que, a partir da aprova-
ção da lei, não deve acabar nunca.

Até o próximo dia 5 de julho, o Tribunal 
de Contas da União deverá encaminhar à 
Justiça Eleitoral a relação dos responsáveis 
que tiveram contas rejeitadas por irregula-
ridade insanável e por decisão irrecorrível 
daquela Corte. Livrar a administração pú-
blica da presença destes malfeitores, inclu-
sive neste ano de 2016, já será de grande va-
lia. São inelegíveis e assim devem continuar 
até que cumpram as penas que, em várias 
instâncias, lhes foram impostas. 

Editorial

 Crônica

Os inelegíveis
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Tão longe e tão perto
Dr. Manuel Tavares Cavalcanti, um dos patronos da APL, meu conterrâneo de Alagoa 
Nova, filho dos protetores da Casa de Caridade onde minha mãe foi adotada”

 

Anísio Maia relaciona o Pro-
jeto de Lei 1676/2015 ao 
atual momento político: “Os 
áudios divulgados, as vaias 
e escrachos públicos que 
os políticos golpistas estão 
recebendo da população 
devem estar incomodando 
bastante. Muitos políticos 
estão preocupados com a 
divulgação de áudios e pre-
cisam se blindar com uma 
Lei como esta”, disparou.

“Figuras de expressão nacional, 
que deveriam guardar imparcia-
lidade e manter decoro, tentam 
disseminar a ideia estapafúrdia 
de que o procurador-geral da 
República teria vazado infor-
mações sigilosas”. De Rodrigo 
Janot, desmentindo, ontem, que 
o vazamento dos pedidos de 
prisão de Renan Calheiros, José 
Sarney, Romero Jucá e Eduardo 
Cunha tenham partido do Minis-
tério Público Federal.

No estofo do Projeto de Lei 1676/2015, uma 
expressão ressalta-se: ‘direito ao esqueci-
mento’. Diz que ele representa “a garantia de 
desvinculação do nome, da imagem e demais 
aspectos da personalidade relativamente a 
fatos que, ainda que verídicos, não possuem, 
ou não possuem mais, interesse público”. 
O titular do ‘direito ao esquecimento’ pode 
exigir a exclusão de fatos de sua vida da 
internet, “independentemente de ordem ju-
dicial”. Pense, numa polêmica!

EsquEçAm-mE, ExijO

GOvERNADOR: “ESTOu ENTRANDO NA JuSTiÇA”

NÃO fui Eu

uNinforme

BuRCA, à TALEBÃ

“MARCAMOS REuNiÃO”

NOvA LEi DA MORDAÇA Ou ‘LEi DA BuRCA’?

Por essas plagas, o projeto de lei de 
Veneziano Vital começa a reverberar – 
contra. O deputado estadual Anísio Maia 
(PT), em opinião enviada à coluna, iro-
nizou: “Veneziano conseguiu superar o 
Talebã. Este projeto não poderia ser mais 
retrógrado. A imprensa terá que traba-
lhar apenas com fotos posadas. Imagens 
não autorizadas, só com burca. Será o fim 
para o jornalismo investigativo, dos do-
cumentários e até o cinema precisará de 
censura prévia”.  

“Liguei para o deputado Caio 
Roberto (PR) e marcamos uma 
reunião. Ele, como eu, que é 
presidente de partido, conhece 
essas dificuldades”. De Nonato 
Bandeira (PPS), informando 
que vai tratar com o deputado 
sobre as questões referentes 
às alianças na eleição pro-
porcional, dentro do arco de 
apoios do PSB. “Isso é normal”, 
disse, descartando que hou-
vesse uma insatisfação do PR. 

O governador Ricardo Coutinho indignou-se com o fato de o presidente interino Michel Temer ter reti-
rado da conta da Paraíba o dinheiro destinado à contrapartida do Governo Federal na obra do Viaduto 
do Geisel. “Esse dinheiro já estava depositado, teve uma ordem bancária e foi retirado. A verba é do 
Estado”. Disse que o deputado Efraim Filho (DEM) e o senador Raimundo Lira (PMDB) fizeram gestões 
para liberar os recursos, sem sucesso. “Essa verba é do Estado. Estou entrando na Justiça”, disse. 

O limite entre o público e o privado é foco de um sem-
-número de estudos sobre as relações humanas. Pululam 
na literatura especializada. A Constituição alude ao tema, 
em seu artigo 5º, inciso X: “São invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou moral decor-
rente de sua violação”, estabelece o texto constitucional 
redigido há 29 anos, quando o chamado ciberespaço, mais 
precisamente a internet, engatinhava no Brasil – em 1988, 
começava a ter no país o primeiro embrião de formação de 
uma rede de computadores, apenas no campo acadêmico. Esse complexo tema que é as relações 
humanas, desnecessário dizer, sofreu transformações inimagináveis com as atuais tecnologias. 
Onde termina o público e onde começa o privado? O Projeto de Lei 1676/2015, propositura do de-
putado peemedebista Veneziano Vital (foto), que tramita na Câmara dos Deputados, provoca essa 
discussão e tem potencial para gerar um debate ardoroso no Congresso e nas mídias. Seu artigo 
2º que o diga: “Filmar, fotografar ou captar a voz de pessoas, sem autorização ou sem fins lícitos: 
Pena - reclusão, de um a dois, e multa”. Se as captações forem, por exemplo, divulgadas, a pena é 
mais severa: reclusão de dois a quatro anos, mais multa. E fica pior, se o conteúdo for postado na 
internet ou em outros meios de comunicação: prisão de quatro a seis anos, afora a multa. O projeto, 
que alguns já classificam como ‘nova lei da mordaça’ ou ‘lei da burca’, nesses tempos de gravações 
‘não autorizadas’ que motivam investigações, denúncias ao STF e prisões – vide o caso Sergio Ma-
chado – tem pano para ser o estopim de um acalorado debate no célere ciberespaço.
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Ricco farias
papiroeletronico@gmail.com

Gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

Roberto Augusto Dutra é um carioca 
da Urca que  se destacou  na leitura que fiz, 
quando convidado para escrever a história 
da Ponsa, uma fábrica de caixa de papelão 
da Klabin, implantada em Goiana e monta-
da  inicialmente para operar com celulose 
extraída do bagaço de cana. 

Bagaço de cana, reles combustível das 
fornalhas e caldeiras dos antigos engenhos, 
aproveitado para produzir a celulose das 
caixas de papelão e substituir o pinho em-
pregado na maioria das embalagens! Isto 
buliu comigo, com a minha história de cria 
de engenho, com as minhas saudades, e 
aceitei o desafio com alguma remuneração. 
Escrevi o livro, tendo a colaboração da ca-
rioca Mônica Perez e prefácio do ministro 
Celso Lafer por sua ligação com os Klabin.

Entre os depoimentos que subsidia-
ram a história, tomados por pesquisadores 
da Fundação Joaquim Nabuco  orientados 
por Manuel Correia de Andrade,  destacou-
-se, soberanamente, o de Roberto Augusto 
Dutra, um tremendão  da minha idade  que 
conheci assim por escrito e cuja desenvol-
tura no relacionamento e nos negócios, 
dentro e fora do país, a nossa amizade pes-
soal só veio confirmar. Seu depoimento, 
a clareza das informações e observações 
sobre a implantação da fábrica, os óbices 
enfrentados e a sua repercussão no meio, 
foram o  fundamento do meu trabalho, 
acrescentado de três dezenas de entrevis-
tas complementares. 

Disso tudo resultou confiança para 
novas tarefas, como a história da Cosibra, 
a última das fabricadoras dos fios agríco-
las de exportação da Paraíba, relato que 
escrevemos depois, fazendo jus à brinca-

deira de Adalberto Barreto e Ronald de 
Queiroz, titulando-me de biógrafo de em-
presas. Não de empresários, como Raul 
de Goes escrevendo sobre os Lundgren, 
mas de empresas.

Com Dutra morando no Rio, mas com 
negócios  na Grande João Pessoa (dirige a 
Cosibra), frequentemente pomos a conver-
sa em dia. Sempre com ganho para mim 
que, além do jantar e bom vinho, ganho 
notícias do Rio que nunca pude frequentar, 
o que tem Copacabana como sede de escri-
tório, local de trabalho, e o Leblon, o metro 
quadrado mais caro do Brasil, como mora-
da e mirante privilegiados. 

Entre os nacos do Rio, numa conver-
sa que puxa outra, vem a lume o afeto do 
Dutra garoto por uma família vizinha de 
infância, particularmente por  Maria  Le-
tícia, filha de um paraibano ilustre que 
morava num belo sobrado da Osório de 
Almeida, na Urca. 

O sobrado continua reinando, a família 
é que o tempo roubou. 

E quem era a Letícia de lembranças tão 
ternas e  vivas? Ninguém menos que uma 
das filhas do dr. Manuel Tavares Cavalcanti, 
um paraibano dos maiores do século pas-
sado, advogado, político, professor e au-
tor da primeira história da Paraíba escrita 
para a escola por encomenda do presiden-
te bisavô de Sérgio de Castro Pinto.

Dr. Manuel Tavares Cavalcanti, um 
dos patronos da APL, meu conterrâneo 
de Alagoa Nova, filho dos protetores da 
Casa de Caridade onde minha mãe foi 
adotada e educada. Eu fazendo o doutor 
Roberto tão longe e ele tão perto, quase 
na mesma calçada!
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Governo Federal retira recursos já 
depositados para viaduto do Geisel
Mais da metade do valor 
total da obra é bancada 
com recursos do Estado

Homens e máquinas 
trabalhando em três turnos 
para a execução daquela 
que será a maior obra de 
mobilidade já realizada 
na história da Paraíba. O 
viaduto do Geisel é gran-
dioso, projetado para faci-
litar a vida de milhares de 
pessoenses que trafegam 
no local e hoje enfrentam 
longos congestionamentos. 
A obra avança diante dos 
olhos da população, mas 
nada disso impediu que o 
governo interino de Michel 
Temer retirasse o dinheiro 
já depositado para sua con-
clusão, custeada com 48% 
de recursos federais e 52% 
do Tesouro do Estado.

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB), durante 
evento político em Cabede-
lo, revelou que os recursos 
destinados para a obra do 
viaduto do Geisel foram re-
tirados pelo Governo Fede-
ral. “Essa verba foi deposi-
tada, com ordem bancária, 
e foi retirada pelo Governo 
Federal. Essa verba era do 
Estado e foi retirada”, expli-
cou Ricardo.

Ricardo também afir-
mou que parlamentares 
paraibanos já procuraram 
o ministro das Cidades 
Bruno Araújo para rever-
ter a situação, mas aparen-

temente, não tiveram êxito.
“O deputado Efraim [Fi-

lho, DEM] e o senador Lira 
[Raimundo, PMDB] conver-

saram com o ministro. Mas 
a Paraíba não vai aceitar 
sob hipótese alguma per-
der recursos que nos per-

tencem. Estou entrando na 
Justiça para tentar dirimir 
uma situação como essa. 
Não posso, enquanto ges-

tor, permitir que o Estado 
perca recursos que já esta-
vam depositados na conta 
do governo. Não podemos 

e não é assim que se faz”, 
disse o governador Ricardo 
Coutinho. (Com informa-
ções do portal ParaibaJa)

Homens e máquinas realizam trabalho em três turnos para a conclusão da obra que deverá melhorar a mobilidade urbana e facilitar a vida de milhares de pessoenses

A eleição para a escolha 
do novo ouvidor do Ministé-
rio Público da Paraíba (MPPB) 
para o biênio 2016/2017, que 
ocorrerá das 8h às 16h do pró-
ximo dia 29 de junho (numa 
quarta-feira), terá quatro can-
didatos. Se disponibilizaram 
para participar do pleito os 
procuradores de Justiça Do-
riel veloso Gouveia, Francisco 
Sagres Macedo vieira, Marcus 
vilar Souto Maior (atual ouvi-
dor) e Maria Lurdélia Diniz de 
Albuquerque Melo.

O processo eleitoral está 
sendo coordenado pela Co-
missão de Acompanhamento 
da Eleição para Ouvidor, com-
posta pelos promotores de 
Justiça Francisco Lianza Neto 
(presidente), Cláudio Antônio 
Cavalcanti e Clístenes Bezerra 
de Holanda.

A escolha do novo ouvidor 
será feita por meio de votação 
eletrônica de todos os inte-
grantes da carreira ministerial 
(procuradores e promotores 
de Justiça), que escolherão 
apenas um dentre aqueles que 
estão compondo a relação dos 
candidatos. Podiam concor-
rer ao cargo de ouvidor todos 
os procuradores de Justiça, 
desde que não manifestassem 
expressamente sua não pre-
tensão de ocupar o cargo ou 
que não apresentassem algum 
impedimento legal.

Estavam impedidos de 
participar da lista de candi-
datos para ouvidor os pro-
curadores que se encontram 
no exercício ou que tenham 
exercido, há pelo menos um 
ano, os cargos ou funções de 

procurador-geral de Justiça, 
corregedor-geral, subprocura-
dor-geral de Justiça e subcor-
regedor-geral.

A votação do dia 29 se 
dará através de programa in-
formatizado disponibilizado 
pela Ditec, utilizado por meio 
da extranet, sendo que cada 
um dos procuradores e promo-
tores de Justiça aptos ao voto 
terão acesso com a utilização 
da respectiva senha e login 
pessoais. Os votos serão co-
lhidos unicamente pelo meio 
eletrônico, de forma secreta, 
unipessoal e uninominal.

De forma inovadora, esta 
será a primeira eleição total-
mente eletrônica para a es-
colha do próximo ouvidor do 
Ministério Público da Paraíba. 
Além da segurança, precisão e 
velocidade, a votação eletrôni-
ca online também proporciona 
economia para a instituição.

Até 20 dias antes do plei-
to, os procuradores de Justiça 
podiam comunicar à Comis-
são de Acompanhamento da 
Eleição o seu interesse de não 
disputar a vaga de ouvidor. 
Conforme o Artigo 1º da Reso-
lução 007/2016, a escolha do 
ouvidor do Ministério Público 
da Paraíba agora acontece 30 
dias antes do encerramento do 
mandato em curso, “mediante 
manifestação eletrônica, secre-
ta, unipessoal e uninominal de 
cada integrante da carreira mi-
nisterial, que deverá escolher 
apenas um dos 19 procurado-
res de Justiça”. Antes, o ouvidor 
era escolhido (votado) apenas 
no âmbito do Colégio de Procu-
radores de Justiça. 

Procuradores disputam 
eleição para ouvidor

Ministério Público

O Ministério Público Federal 
na Paraíba (MPF-PB), por meio 
da Procuradoria da República 
em Sousa, bem como o Ministé-
rio Público do Estado da Paraí-
ba (MPPB) arquivaram inquérito 
civil instaurado para documen-
tar as etapas do Programa Mi-
nistério Público pela Educação 
(MPEduc) em Monte Horebe, 
município localizado no Sertão 
paraibano. Segundo o MP, a 
prefeita Cláudia Aparecida Dias 
adotou postura contrária à im-
plementação do programa, não 
sendo mais possível o clima de 
cooperação que caracteriza o 
MPEduc, cujo objetivo principal 
é estabelecer o direito à edu-
cação básica de qualidade para 
os brasileiros, contando com o 
envolvimento dos membros do 
Ministério Público, dos gestores 
públicos e dos cidadãos.

Para o sucesso do projeto, 
são realizadas coletas de infor-
mações, audiências públicas, 
análise de questionários e visitas 
às instituições com o intuito de 
obter um diagnóstico das condi-
ções das escolas públicas de en-
sino básico. E sem a cooperação 
dos gestores, os resultados ficam 
prejudicados.

Segundo o MPF, em audiên-
cia pública marcada para o dia 
11 de março de 2015, a prefei-
ta de Monte Horebe determi-
nou que os diretores fechassem 
as escolas à tarde e liberassem 
os alunos, buscando impedir o 
acesso aos estabelecimentos de 
ensino e o contato dos membros 

do Ministério Público com os es-
tudantes. Foram feitas as inspe-
ções, mas os alunos, professores, 
servidores e pais não estavam 
presentes.

Em junho daquele ano, foi 
deflagrada a “Operação Andai-
me”, em força tarefa do Minis-
tério Público Federal, Polícia 
Federal, Controladoria-Geral da 
União e Ministério Público da 
Paraíba, com o objetivo de de-
sarticular organização crimino-
sa supramunicipal especializada 
em fraudes licitatórias, desvios 
de recursos públicos e lavagem 
de dinheiro. Um dos municípios 
de atuação foi justamente  Mon-
te Horebe.

Na deflagração da terceira 
fase da “Operação Andaime”, 
em 18 de fevereiro de 2016, a 
prefeita Cláudia Aparecida Dias 
foi presa por ordem do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em aten-
dimento a pedido do Ministério 
Público da Paraíba, e afastada 
do cargo por decisão da Câmara 
de Vereadores. Após sua liber-
dade, em março de 2016, Cláu-
dia Aparecida Dias reassumiu a 
Prefeitura de Monte Horebe.

“Todos esses fatos, aliados 
à franca ausência de resposta 
no atendimento das recomen-
dações encaminhadas pelo Mi-
nistério Público para a melhoria 
da educação em Monte Horebe, 
dão mostras suficientes de que 
não é mais possível o clima de 
cooperação que caracteriza o 
MPEduc”, justifica o MPF.

Além de encerrar o progra-

ma, o MPF e MPPB dividirão as 
irregularidades encontradas com 
vistas à propositura das respecti-
vas ações civis e criminais contra 
a prefeita Cláudia Aparecida Dias. 
Dentre as irregularidades, estão 
problemas na ventilação das es-
colas, livros didáticos, merenda, 
acessibilidade, biblioteca, com-
putadores, controle de frequên-
cia dos alunos, carga horária dos 
professores, mobiliário, estrutura 
física das escolas, entre outros.

“Dessa forma, somente se 
lamenta que a célere respos-
ta esperada pela sociedade de 
Monte Horebe para seus pro-
blemas na educação tenha sido 
postergada por exclusiva atua-
ção não cooperativa da prefeita 
Cláudia Aparecida Dias. Sofre 
a população tão somente, que 
continuará, ainda por algum 
tempo, até solução judicial, sub-
metida a nível baixíssimo de Ín-
dice de Desenvolvimento Básico 
da Educação – IDEB (3,9, em da-
dos de 2013)”, conclui o Minis-
tério Público.

MPF cancela projeto educacional 
por falta de parceria com prefeita

MontE HorEbE

Prefeita determinou 
que os diretores 
fechassem as escolas 
à tarde e liberassem 
os alunos, buscando 
impedir o acesso

Foto: Evandro Pereira
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Políticas

Pacto Social e ODE são destaques de 
congresso sobre gestão, em Brasília
Governo da Paraíba 
apresentou êxito de 
experiências em evento

O Governo da Paraíba 
foi destaque em Brasília, du-
rante a realização do IX Con-
gresso do Conselho Nacional 
de Secretários de Estado da 
Administração (Consad) de 
Gestão Pública, com a parti-
cipação das experiências do 
Orçamento Democrático Es-
tadual, apresentada pelo se-
cretário executivo, Gilvanildo 
Pereira, e o programa “Pacto 
pelo Desenvolvimento Social 
da Paraíba”, da Secretaria do 
Desenvolvimento e da Arti-
culação Municipal (Sedam), 
apresentado pela secretária 
executiva, Cláudia Veras. O 
evento teve início na última 
quarta-feira (8), no Centro 
de Convenções Ulysses Gui-
marães, e se encerrou nessa 
sexta-feira (10).

A participação do OD Es-
tadual integrou a programa-
ção do painel “Novas práticas 
em participação e governan-
ça nos governos estaduais”, 
na modalidade “Governança, 
participação e controle so-
cial”, com o tema “Orçamento 
Democrático Estadual: go-
vernança e participação que 
transformam a Paraíba”, de-
batida conjuntamente com 
outras experiências de Santa 
Catarina, Minas Gerais e Por-
to Alegre. 

“O IX Congresso Consad 
nos proporcionou uma valio-
sa troca de experiências com 

outros programas implanta-
dos no País, além da oportuni-
dade que os gestores tiveram 
de poder conhecer a política 
da participação social, im-
plantada pelo governador 
Ricardo Coutinho em nosso 
Estado”, avaliou o secretário 
Gilvanildo Pereira informan-
do que o OD foi apresentado 
por meio da metodologia da 
sua funcionalidade, expondo 
números da participação e 
resultados, sendo destaque 
e despertando interesse por 
parte de outros gestores par-
tícipes.

A secretária Cláudia Ve-
ras apresentou o programa 
“Pacto pelo Desenvolvimento 
Social da Paraíba”, com o tema 
“Transformando a relação do 
Governo Estadual com os mu-
nicípios e a realidade do povo 
paraibano”. “A apresentação 
abordou os aspectos relativos 
ao processo de criação e im-
plantação do pacto pelo go-
vernador Ricardo Coutinho, 
a metodologia de trabalho do 
programa, os investimentos 
realizados por área, ao lon-
go das edições, os principais 
resultados e os desafios para 
sua consolidação enquanto 
proposta inovadora na rela-
ção com os municípios”, disse 
Cláudia Veras.

A Paraíba também foi 
destaque na apresentação 
do Plano Estratégico de De-
senvolvimento da Paraíba 
2040, lançado pelo governa-
dor Ricardo Coutinho há um 
ano, exposto pelo acadêmico 
Tito José de Castro Amorim, 

Secretária executiva de Estado Cláudia Veras fez apresentação do programa “Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba”

Mudança na indexação 
do mínimo gera protesto 

INSS e MST

da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), com o tema 
“Análise do plano estratégico 
Paraíba 2040”, que traça di-
retrizes visando o alcance de 
resultados em organizações 
públicas a longo prazo. 

O Consad promove en-
contros periódicos visando 
a troca de experiências e 
a busca de soluções criati-
vas para o aperfeiçoamento 
da gestão pública no Bra-
sil. O IX Congresso Consad 
de Gestão Pública também 
abordou temáticas sobre 

“Gestão por resultados, mo-
nitoramento e avaliação”, 
“Governo eletrônico e trans-
parente”, “Novos formatos 
organizacionais” e “Orça-
mento, contabilidade, finan-
ças, compras e patrimônio”.

A programação do IX 
Congresso Consad ainda con-
tou com a conferência magna 
sobre “A transformação dos 
governos para a nova econo-
mia digital”, com Diego Molan, 
ex-ministro de Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TIC) da Colômbia, que criou 

o Plano Vive Digitale, reco-
nhecido por várias organiza-
ções como uma das melhores 
políticas de TIC do mundo, 
além da palestra sobre “Crise 
fiscal e administração públi-
ca no Brasil”, com o assessor 
técnico do Senado Federal e 
consultor especializado em 
finanças públicas e federalis-
mo, José Roberto Afonso. 

Ainda houve mesas-te-
máticas sobre “Panorama 
sobre compras governa-
mentais: da teoria à prática”, 
“Diagnóstico das compras pú-

blicas no Brasil” e “A comuni-
dade de práticas em compras 
públicas” e, mesa-redonda 
sobre “Capacidades estatais 
e dilemas do Brasil de hoje”, 
contribuições do Banco Mun-
dial e Ipea. 

O evento teve a partici-
pação dos estados de Minas 
Gerais, Pará, São Paulo, Acre, 
Amapá, Ceará, Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Bahia, Espíri-
to Santo, Paraíba, Goiás, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, Rio 
Grande do Sul, Sergipe, Ama-
pá, além do Distrito Federal. 

Manifestação contra o 
presidente interino Michel 
Temer levou cinco mil pesso-
as (número fornecido pelos 
organizadores do evento)
às ruas, na tarde de ontem, 
na cidade de João Pessoa. 
O ato fez parte de uma jor-
nada nacional de lutas, or-
ganizada pela Frente Brasil 
Popular. Denominada “Fora 
Temer”, a passeata seguiu o 
caminho tradicional de ou-
tras manifestações: após a 
concentração em frente ao 
Colégio Liceu Paraibano, os 
participantes seguiram até o 
Ponto de Cem Réis.

Participaram - além de 
membros de centrais sindi-
cais, militantes de partidos 
de esquerda, estudantes 
universitários e secundaris-
tas, índios tabajaras e movi-
mentos sociais - lideranças  
políticas em nível estadual. 
Um deles foi o deputado fe-
deral pelo Partido dos Tra-
balhadores (PT), Luiz Couto. 
“Ele é um golpista que traiu 
para tirar nossa presidenta 
que não tem nenhum crime 
praticado e agora tenta des-
manchar tudo o que foi feito 
durante o governo Lula e o 
governo Dilma. Então nós 
queremos que seja reconhe-
cida e reconquistada a deci-
são do povo brasileiro que, 
com 54 milhões de votos, de-

Cinco mil manifestantes vão às ruas 
de João Pessoa em ato contra Temer

FReNTe BRASIL POPULAR

Ocupação aconteceu no prédio do INSS, em João Pessoa

Ato na capital paraibana fez parte da jornada de lutas “Fora Temer”, organizada em todo o País

Sob o pretexto de ter 
que fazer um ajuste fiscal 
para o equilíbrio das con-
tas públicas, o governo 
interino de Michel Temer 
propôs mudanças diversas 
na economia. Entre elas, 
alterações na desvincu-
lação do salário mínimo. 
Para protestar contra essa 
proposta, que prejudica 
aposentados, trabalha-
dores rurais entre outras 
categorias, funcionários 
e representantes do Mo-
vimento dos Sem Terra 
(MST) ocuparam, na ma-
nhã dessa sexta-feira (10), 
o prédio do INSS, no Centro 
de João Pessoa. A ocupação 
foi pacífica e contou com a 
solidariedade do deputa-
do estadual Jeová Campos 
(PSB), que passava pela lo-
calidade e apoiou a ação.

“Esse governo golpista 
está defendendo o fim das 

vinculações constitucionais 
e indexações obrigatórias 
de valores em relação ao 
salário mínimo, além da 
desvinculação dos benefí-
cios da Previdência do mé-
todo de reajuste do salário 
mínimo, o que prejudicará 
milhares de trabalhadores 
e aposentados que hoje 
têm a garantia de ter seus 
reajustes anuais, com ga-
nho real mesmo quando a 
economia está em reces-
são”, argumenta Jeová, lem-
brando que a fórmula atual, 
em vigor até 2019, leva em 
conta a inflação do ano an-
terior e o crescimento do 
Produto Interno Bruto de 
dois anos atrás. “Com essa 
mudança proposta por esse 
governo interino a classe 
trabalhadora sairá perden-
do e mais uma vez a Cons-
tituição de 1988 será rasga-
da”, enalteceu o deputado.

Feliphe Rojas
Especial para A União

finiram que ela é presidente. 
Ela tem que terminar o seu 
mandato e, se eles quiserem 
serem candidatos e ganhar a 
eleição, que busquem o voto 
do povo”, afirmou.

Munidos de faixas, carta-
zes, bandeiras e auto falantes, 
os manifestantes contaram 
com o apoio logístico de 
vários carros de som que 
reproduziam gritos de guer-
ra e músicas entoadas por 
líderes de movimentos so-
ciais. Marcharam também 
representantes da classe ar-

tística e cultural da cidade, a 
exemplo do cantor Totonho. 
“Eu acho que os artistas, 
por terem uma representa-
tividade diante de públicos 
grandes, têm uma respon-
sabilidade muito grande no 
sentido de dar algo a socie-
dade. Por isso que é impor-
tante a gente levantar a bun-
da do sofá e vir para as ruas, 
para a zona de desconforto 
que se tornou o País nos úl-
timos tempos”, comentou.

Outro representante po-
lítico presente na manifesta-

ção de ontem foi o vereador 
petista Fuba, que considerou 
que a melhor solução para o 
País seria um plebiscito para 
consultar a opinião do povo 
sobre novas eleições. “Eu de-
fendo que, se for o caso, se 
a presidenta voltar, não vai 
conseguir governar por con-
ta do Congresso. Então que 
se faça um plebiscito para 
convocar eleições, não para 
presidente, mas eleições ge-
rais, para que mude também 
os deputados e senadores”, 
argumentou.

FOTO: Divulgação
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Órgãos intensificam 
fiscalização sobre venda 
de fogos e madeiras
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Unidade hospitalar oferece 
quimioterapia, exames,  
internação e cirurgia

Hospital São Vicente tem 200 vagas
TRATAMENTO DE CÂNCER

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Cerca de 200 vagas 
para o tratamento de cân-
cer estão disponíveis no 
Hospital São Vicente de 
Paulo, em João Pessoa. O 
serviço atende há oito me-
ses de forma inter-hospi-
talar 250 pacientes com 
câncer, oferecendo, além 
da quimioterapia, todo o 
apoio hospitalar necessá-
rio, como exames, consul-
tas, internações e cirurgias. 
As vagas são oferecidas por 
meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e o paciente 
pode ter acesso através de 
demanda espontânea ou da 
regulação. Não há período 
de espera e o tratamento 
começa imediatamente a 
partir do momento em que 
o paciente procura o hospi-
tal ou é diagnosticado. 

Segundo a diretora as-
sistencial do São Vicente de 
Paulo, Carmem Lúcia Pinto, 
o motivo das vagas extras 
é a recente modificação e 
melhoria no serviço de on-
cologia do hospital. "Quan-
do trouxemos esse serviço 
para o hospital absorvemos 
a demanda dos pacientes 
que já eram atendidos no 
extra-hospitalar e ainda 
assim observamos que tí-
nhamos uma capacidade 
de instalação para atender 
uma demanda bem maior 
da que já estávamos aten-
dendo", explicou. O São 
Vicente contém uma estru-
tura com três oncologistas 
clínicos em quimioterapia, 
dois oncologistas de hema-
tologia além da área cirúr-
gica que atende todas as 
áreas. Atualmente, com ca-
pacidade de internação de 
30 leitos, o hospital contém 
apenas 20 pacientes inter-
nados.

Na opinião de Carmem 
Lúcia, a unidade tem o dife-
rencial de ser um hospital 
geral, podendo não apenas 
receber os pacientes para o 
tratamento de câncer como 
também diagnosticá-los. 
"Quando o paciente chega 
com uma suspeita ou com 
um nódulo e é diagnostica-
do aqui, no mesmo momen-
to ele já pode iniciar o tra-
tamento", disse a diretora. 
O período entre as consul-
tas e os exames até a con-
firmação da doença é de 
aproximadamente 15 dias.

O Hospital São Vicen-
te de Paulo é filantrópico 
e funciona há mais de 100 
anos, desde sua fundação. 
Atualmente ele atende cer-
ca de 95% dos pacientes 
através do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Com o objetivo de oferecer 
um serviço com mais qualidade e 
eficiência, o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da Saúde, 
vem investindo na modernização 
com a aquisição de equipamen-
tos, qualificação profissional e 
implantação de ações e serviços 
no Complexo de Pediatria Arlin-
da Marques. A unidade de saúde 
é referência para todo o Estado 
no atendimento de média e alta 
complexidade nas mais diversas 
especialidades médicas.  Para que 
essas mudanças aconteçam e con-
tinuem acontecendo, várias fren-
tes de trabalho vêm se mobilizan-
do para atingir o plano de metas 
de fazer o máximo em produtivi-
dade para com isso poderem con-
templar o maior número possível 
de usuários.

Entre as ações de capacita-
ção foi realizada a Semana de 
Enfermagem que contou com a 
realização de minicursos sobre: 
Processo de Doação/ Órgãos Te-
cidos e Transplante; Prevenção 
e Tratamento de Lesão voltado 
ao Programa de Segurança do 
Paciente, Ventilação Mecânica e 
Gestão de Risco. 

Na parte de equipamentos 
foram adquiridos quatro venti-
ladores pulmonares, quatro mo-
nitores multiparâmentro e  um 
carro de anestesia. Foram abertos 
um leito de UTI cárdio, um leito 
de UTI neuro e  foi feita a reade-
quação de mais cinco leitos de 
enfermaria neuro que estão fun-
cionando em um  novo ambien-
te. Ainda com relação às melho-
rias, foram realizados serviços de 
restauração e limpeza do piso da 
unidade de saúde. 

O Serviço de Neurocirurgia 
Pediátrica do Arlinda Marques 
tem o objetivo de atender a 
grande demanda paraibana de 
crianças com patologias neuro-
cirúrgicas. É o único serviço de 
referência do Estado da Paraíba 
para procedimentos neurocirúr-
gicos pediátricos. O serviço conta 
com uma equipe composta por 
neurocirurgiões, cirurgiões pedi-
átricos, enfermeiros, fisioterapeu-
tas, fonoaudiólogos, intensivistas 

Arlinda Marques passa por processo 
de modernização e de qualificação 

COMPLEXO DE PEDIATRIA

A campanha para pre-
venção de queimaduras 
“Marcas que ficam para sem-
pre”, promovida pelo Hospi-
tal Estadual de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa, foi 
realizada no abrigo de idosos 
Vila Vicentina, no bairro da 
Torre. Na ocasião, foi realiza-
da uma palestra e distribuído 
material educativo. Os parti-
cipantes esclareceram dúvi-
das sobre os tipos de quei-
maduras e os métodos mais 

adequados para o cuidado 
dos ferimentos.

Antônio Severino Cruz, 
75 anos, lembrou que foi ví-
tima de queimadura na ju-
ventude e que até hoje tem 
marcas pelo corpo. “Traba-
lhava com caldeiras em uma 
fabrica de açúcar. Certo dia, 
o açúcar que estava fervendo 
em uma delas caiu no meu 
corpo. Foi um momento hor-
rível, fiquei 90 dias interno 
em um hospital, sentia mui-
tas dores.  Então sei o quanto 

a prevenção é importante. O 
acidente aconteceu comigo 
em um momento de des-
cuido e até de imprudência. 
Digo aos jovens que tenham 
cuidado com as queima-
duras, pois elas matam ou 
deixam marcas e feridas em 
nossa alma que nunca são ci-
catrizadas”, alertou.

A coordenadora de En-
fermagem da Unidade de 
Queimados da instituição 
(UTQ), Desirée Mazecco, 
lembrou que a falta de in-

formação e a imprudência 
são as principais causadoras 
desses acidentes. “Ao de-
senvolver atividades fora do 
hospital, estamos objetivan-
do propagar conhecimentos 
e, ao mesmo tempo, preve-
nindo acidentes envolvendo 
queimaduras. Nas palestras, 
informamos medidas sim-
ples de prevenção e primei-
ros socorros”, explicou.

Dicas 
Em caso de queimadu-

ras graves, não é recomen-
dado passar nenhum tipo 
de produto caseiro. A vítima 
deve colocar a parte atingi-
da em água corrente, envol-
ver com pano limpo e úmido 
e chamar por socorro médi-
co. O Hospital de Emergên-
cia e Trauma é o único capa-
citado a receber vítimas de 
queimaduras. Somente no 
ano passado, a UTQ atendeu 
mais de mil pessoas e a inci-
dência maior dos acidentes 
é com crianças.

Trauma de João Pessoa leva orientação  
sobre campanha de queimados a idosos

VILA VICENTINA

neurologistas, neuropsicólogos, 
pediatras, oncologistas e assisten-
te social e com isso o Complexo 
tem ampla condição de oferecer à 
população pediátrica um atendi-
mento adequado e de qualidade.

Para melhorar, dinamizar e 
agilizar o atendimento, o hospi-
tal Implantou o Sistema de Clas-
sificação de Risco pelo Protocolo 
de Manchester.  Trata-se de um 
processo dinâmico que tem o ob-
jetivo de garantir o atendimento 
prioritário aos pacientes que cor-
rem risco de morte, assim como os 
potenciais riscos conforme as cores 
indicativas da classificação. O mé-
todo é validado pelo Ministério da 
Saúde e segue as recomendações 
sobre a Política de Humanização 
do Sistema Único de Saúde. 

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a triagem classificató-
ria deverá ser realizada por meio 
de protocolos pré-estabelecidos, 
por profissionais de saúde de nível 
superior, com treinamento espe-
cífico, sendo proibida a dispensa 
de pacientes antes que estes rece-
bam atendimento médico. 

“O Protocolo é um instrumen-

to de apoio que visa à identifica-
ção rápida e científica do doente 
de acordo com critérios clínicos 
para determinar em que ordem 
o paciente será atendido. Trata-se 
de um modelo em que diferentes 
enfermeiros obtêm os mesmoS re-
sultados na análise do paciente, 
aumentando a agilidade e a segu-
rança nos serviços de urgência”, 
explicou o diretor-geral do hospi-
tal, Cláudio Teixeira Regis.

Após a triagem, os pacientes 
são encaminhados aos consultó-
rios médicos. Uma vez realizado 
o atendimento, o paciente deverá 
ter sua referência garantida, por 
meio do encaminhamento realiza-
do às centrais de regulação ou aos 
fluxos previamente pactuados.

Vermelho 
Indica emergência, caso gra-

víssimo, com necessidade de aten-
dimento imediato e risco de morte. 

Laranja 
É para casos muito urgentes, 

graves, com risco significativo de 
evoluir para morte e que exige 
atendimento urgente. 

Amarelo 
Significa urgente para casos 

de gravidade moderada, com ne-
cessidade de atendimento médi-
co, mas sem risco imediato.

Verde 
Pouco urgente, para atendi-

mento preferencial nas unidades 
de atenção básica.

Azul 
Indicado para casos não ur-

gentes, com orientação para 
atendimento na unidade de saú-
de mais próxima da residência. 
Isso significa que o atendimento 
será de acordo com o horário 
de chegada ou serão direciona-
dos às Estratégias de Saúde da 
Família ou às Unidades Básicas 
de Saúde. Nesta classificação 
incluem-se queixas crônicas, res-
friados, contusões, escoriações, 
dor de garganta, ferimentos 
que não requerem fechamento, 
entre outros.

Branco
É indicado para o acompa-

nhante.

Após a triagem, os pacientes recebem pulseira com classificação de risco e são encaminhados aos consultórios médicos

FOTO: Secom-PB

Paciente é 
atendido pelo 
SUS e pode ter 
acesso através 
de demanda 
espontânea ou 
regulação
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Órgãos intensificam fiscalização 
sobre venda de fogos e madeiras
No período junino aumenta a 
comercialização dos produtos 
em vários pontos da capital

Com a proximidade dos 
festejos juninos, aumenta a 
preocupação relacionada à 
venda dos fogos de artifício 
e a comercialização de ma-
deiras para a montagem de 
fogueiras, além do barulho 
associado à música alta e 
utilização dos fogos. Órgãos 
como a Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam), Superin-
tendência de Administração 
do Meio Ambiente (Sudema), 
a Polícia Ambiental e o Cor-
po de Bombeiros estão in-
tensificando as fiscalizações 
em João Pessoa durante esse 
período.

Apesar dos poucos pon-
tos de vendas na capital, a 
Polícia Ambiental vistoria 
se há a comercialização de 
madeira oriunda de desma-
tamento de áreas protegidas. 
Segundo o órgão, a venda das 
lenhas só é permitida após a 
solicitação de um alvará por 
parte da Sudema, que pode 
ser obtido pelos comercian-
tes após a apresentação dos 
documentos pessoais, regis-
tro do local onde serão as 
vendas e a comprovação da 
origem da madeira. 

A Polícia Ambiental está 
intensificando as ações para 
evitar que ocorra o crime 
ambiental envolvendo o co-
mércio irregular de foguei-
ras, através da Operação São 
João. Geralmente, os bairros 
com maior índice de ocor-
rências são Mangabeira, Va-
lentina, e Cruz das Armas, 
mas até agora não foi verifi-
cada nenhuma irregularida-
de na capital.

Os tipos de lenha que 
podem ser comercializados, 
desde que tenha a autoriza-
ção da Sudema, são: podas 
de frutíferas (mangueiras, 
jaqueiras, outros);  algarobas 
(podas); exóticas em geral 
(eucalipto, outros); material 
lenhoso já industrializado 

Adrizzia Silva
Especial para A União

e utilizado em construção, 
como escoras.

De acordo com o chefe 
de Fiscalização do Batalhão 
da Polícia Ambiental e Sude-
ma, major Luiz Tibério, “só 
é permitido o comércio de 
material oriundo de podas e 
de árvores frutíferas. Para os 
que tiverem madeira de árvo-
res nativas, há a necessidade 
da comprovação de que fo-
ram adquiridas através de um 
plano de manejo”, explicou.

Para quem for pego ven-
dendo madeira sem autori-
zação, a multa aplicada é de 
R$ 300 por metro quadrado 
de lenha estocada. Todo o 
material é imediatamente 
apreendido, além da punição 
penal, que é de seis meses a 
um ano de detenção, segun-
do o major. Ele ainda orienta 
a população sobre os locais 
que as fogueiras são proibi-
das de serem acesas.

“Não devem ser acesas 
próximo de vegetações e ár-
vores, abaixo de fiações elé-
tricas e próximo de unidades 

hospitalares. Também não 
devem ser acesas no asfalto, 
a menos de 200 metros de 
estabelecimentos públicos 
ou particulares de uso cole-
tivo, como igrejas, bares, res-
taurantes, creches e escolas”, 
complementou.

Durante esse período, 
também aumenta a preocu-
pação com a segurança rela-
cionada aos fogos de artifí-
cio. Existe uma lei que dispõe 
sobre a venda de sinalizado-
res, fogos de artifício, artefa-
tos pirotécnicos ou produtos 
similares no Município de 
João Pessoa. De acordo com 
as normas do documento, 
para comercializar esses 
produtos, é exigida a emis-
são de Alvará da Prefeitu-
ra, observando os preceitos 
demandados pelo Corpo de 
Bombeiros.

A venda de fogos de ar-
tifício em casas ou barracas, 
sem autorização, é ilegal e 
constitui ainda prática crimi-
nosa. Além disso, os respon-
sáveis pelos estabelecimen-

tos desse tipo de comércio, 
também devem saber que é 
proibido vender a crianças 
ou adolescentes, fogos de es-
tampido e de artifício, exceto 
aqueles que pelo seu reduzi-
do potencial sejam incapazes 
de provocar qualquer dano 
físico em caso de utilização 
indevida. 

Os bombeiros irão am-
pliar a fiscalização, a fim de 
conscientizar os comercian-
tes sobre a determinação da 
lei da venda desses fogos e 
similares, para assim evitar 
o comércio clandestino, e 
alertar os vendedores sobre 
as normas de segurança e 
afastar qualquer risco de aci-
dente. O descumprimento da 
lei implica em multa de 500 
Unidades de Referência Fis-
cal (UFIR), o dobro do valor 
previsto em caso da reinci-
dência e a suspensão do al-
vará de funcionamento, até o 
cumprimento da norma.

Já quanto ao barulho, 
durante as festas juninas, a 
população deve evitar ficar 

exposta a longos períodos à 
música alta e a utilização de 
fogos de artifício.  As explo-
sões de rojões e bombinhas, 
podem causar efeitos noci-
vos à saúde auditiva, segun-
do a orientação da Semam, 
que irá reforçar a fiscaliza-
ção nesse período, princi-
palmente devido ao fato de 
algumas pessoas emitirem 
músicas acima do nível per-
mitido, nessa época.    

Conforme a legislação 
ambiental, o crime de "cau-
sar poluição de qualquer 
natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resul-
tar em danos à saúde hu-
mana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou 
a destruição significativa da 
biodiversidade" é passível de 
multa de até R$ 50 milhões e 
apreensão do aparelho sono-
ro.  Quem insistir em perpetu-
ar som que altere a condição 
normal de audição, incomo-
dando a população em geral, 
ainda pode sofrer detenção 
de seis meses a um ano.

SAIBA MAIS

Comércio irregular de 
fogueiras

Quem receber ou ad-
quirir, para fins comerciais 
ou industriais, madeira, lenha, 
carvão e outros produtos 
de origem vegetal, sem 
exigir a exibição de licença 
do vendedor, e via que deve 
acompanhar o produto até o 
final do beneficiamento, ou 
tem em depósito, transporta 
ou guarda, será penalizado 
com detenção de seis meses 
a um ano, e pagará multa de 
R$ 300 por unidade.

 
Desmatamento
Cortar árvores em área 

considerada de preservação 
permanente, ou cuja espécie 
é protegida, sem autorização 
da autoridade competente, 
implica em penalidade de 
um a três anos de deten-
ção e multa de R$5.000 a 
R$ 20.000, por hectare ou 
fração, ou R$ 500 por ár-
vore, metro cúbico ou fração.

 
Balões
Fabricar, vender, trans-

portar ou soltar balões, que 
possam provocar incêndios 
nas florestas, áreas urbanas 
ou qualquer tipo de assen-
tamento humano: detenção 
de um a três anos e multa 
de R$ 1.000 a R$ 10.000 por 
unidade.

Fique atento
O Disque Denúncia de 

poluição sonora da Semam 
é: 3218-9208 e 0800 281 
9208. Todos os dias, das 7h 
às 22h. Além da Semam, a 
Polícia Militar é responsável 
pela fiscalização da poluição 
sonora, através do 190. Du-
rante a noite, o cidadão pode 
acionar a polícia, uma vez que 
a infração caracteriza per-
turbação de sossego público 
e está prevista no Código 
Penal, no artigo das contra-
venções.

A Polícia Ambiental está intensificando as ações para evitar que ocorra crime ambiental envolvendo o comércio irregular de fogueiras

CDL de Campina 
realiza concurso 
de vitrines com 
motivos juninos

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campina Grande 
(CDL-CG) está inscrevendo as 
lojas interessadas em partici-
par do concurso de melhor 
“Vitrine Junina” de 2016.  As 
inscrições podem  ser feitas 
pelo site (www.cdlcampina.
org.br) ou na sede da entida-
de, localizada na Rua Barão 
do Abiaí, nº 24, Centro. No 
ato da inscrição, que é gratui-
ta, são exigidas três fotos da 
decoração, não editadas.

A presidente interina da 
CDL, Rosália Lucas, informou 
que o objetivo é promover o 
clima de festa e animação em 
Campina Grande, através de 
um concurso cultural. A meta 
é a de incentivar os lojistas a 
enfeitar a cidade dentro do 
espírito do Maior São João do 
Mundo. Além de receberem 
prêmios em dinheiro, os ga-
nhadores também terão pu-
blicidade na mídia, como for-
ma de reconhecimento pelo 
trabalho criativo e inovador 
que desenvolveram. 

Locomotiva do Forró 
inicia viagens em CG

A Locomotiva do Forró 
leva todos os anos os forro-
zeiros da cidade de Campina 
Grande para o distrito de Ga-
lante, num percurso de 23km. 
Os passeios cheios dos ritmos 
mais tradicionais do Nordes-
te atraem turistas de todo 
o País e têm datas certas. O 
trem vai fazer suas primeiras 
viagens hoje e amanhã, com 
saídas previstas para as 10h, 
da Estação Velha, atual Mu-
seu do Algodão, em Campina 
Grande. O retorno está mar-
cado para as 15h.

O trem da CBTU João 
Pessoa que fará as viagens da 
Locomotiva do Forró está na 
cidade de Campina Grande. 
A composição composta por 
uma locomotiva e sete car-

ros de passageiros (vagões) 
foi minuciosamente revisada 
para atender aos passeios 
com segurança e agilidade.

Na Estação Velha, os fér-
reos-forrozeiros da Locomo-
tiva do Forró serão recepcio-
nados por grupos folclóricos 
e trios de forró. Artesãos es-
tarão expondo seus traba-
lhos para quem quiser levar 
uma lembrança da terra do 
Maior São João do Mundo. No 
interior do trem, cada vagão 
tem um trio de forró pé-de-
serra com sanfona, triângulo 
e zabumba tocando sem pa-
rar durante a ida e a volta.

Durante a viagem os pas-
sageiros ainda podem apro-
veitar e conhecer todas as 
belezas do Agreste paraibano. 

 LOCOMOTIVA DO FORRÓ 

Quando: Dias 11, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de junho de 2016, 
às 10h, da Estação Velha

Quanto: R$ 120 
Onde comprar: AutoCar Turismo, Rua Severino Cruz, às 

margens do Açude Velho, no Centro de Campina Grande
Informações: (83) 3058-5022

A decoração para o São 
João de Cabedelo deve ser 
apresentada à população 
amanhã, véspera do Dia de 
Santo Antônio. Este ano, 
o Marzão foi para a Pra-
ça e a festa vai contar com 
atrações locais e estaduais, 
apresentações de grupos 
culturais e quadrilhas e o 
típico forró pé de serra. 

O resgate à cultura e à 
tradição local é a temática 
da decoração especial para 
os festejos juninos que a 
Prefeitura Municipal de Ca-
bedelo (PMC), por meio da 
Secretaria de Cultura (Se-
cult), está preparando na 
Praça Getúlio Vargas. A or-
namentação, assinada por 
oficineiras locais e coorde-
nada pela artesã Diana Oli-
veira, já está sendo monta-
da e vai trazer um colorido 
todo especial e nordestino 
ao São João da cidade.

“Este ano, nós trouxe-

mos o Marzão, que era rea-
lizado na Praia do Miramar, 
para a praça. Será uma fes-
ta ainda mais família, com 
todo conforto e segurança 
para os cabedelenses feste-
jarem essa época tão aguar-
dada. Reduzimos custos, 
mas não economizamos no 
colorido e na organização 
da festa, que vai contar com 
diversas atrações, grupos 
culturais e quadrilhas, em 
um resgate genuíno da tra-
dição junina no Nordeste”, 
destaca a coordenadora do 
São João, a primeira-dama 
Jacqueline Monteiro. 

A decoração dos feste-
jos juninos será composta 
por barracas temáticas para 
a venda de comidas típicas; 
cidade cenográfica matuta 
com bodega; igreja e vila de 
casas; além da decoração 
dos postes e árvores com 
balões, luminárias e ban-
deirolas, tudo remontando 

a tradição que a festa junina 
inspira.

Para compor a deco-
ração, a artesã Diana de 
Oliveira se inspirou na tra-
dição nordestina, e a partir 
da reciclagem de materiais 
foram produzidos babados 
e bandeirolas, além de en-
feites para balaios e aru-
pembas.

“Estamos buscando 
remontar a tradição, lem-
brando do tempo das nos-
sas avós. Para minimizar os 
custos, aproveitamos ma-
teriais de anos anteriores, 
e com retalhos de tecido e 
TNT, produzimos fuxicos e 
babados, e com eles decora-
mos as arupembas, luminá-
rias, balaios e estandartes”, 
destacou Diana. 

Em breve, a PMC irá 
divulgar, por meio do site e 
das suas redes sociais, da-
tas e atrações do São João 
na Praça. 

São João de Cabedelo será 
na Praça Getúlio Vargas

CULTURA NORDESTINA

FOTO: Arquivo
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Dos 125 açudes monitorados pela 
Aesa, 51 estão em situação crítica
Dos açudes paraibanos, 
32 estão com menos de 
20% do volume total 

Apesar das fortes chuvas 
que ocorreram no mês pas-
sado, dos 125 açudes moni-
torados pela Agência Execu-
tiva de Gestão das Águas do 
Estado (Aesa), 51 estão com 
menos de 5% da capacidade 
máxima. Outros 32 estão com 
menos de 20% do volume 
total, 36 têm mais de 20% e 
seis estão sangrando.

De acordo com o setor 
de Monitoramento e Hidro-
metria da Aesa, durante o 
mês de maio os maiores índi-
ces pluviométricos foram re-
gistrados na faixa litorânea, 
com destaque para as cida-
des de Alhandra (367,8 mm), 
João Pessoa (344,6 mm), Ca-
bedelo (333,1 mm) e Conde 
(280,8mm). 

“Nosso maior déficit 
continua sendo nas regiões 
do Cariri, Sertão e Alto Ser-
tão, onde parte dos açudes 
secou. Daí a necessidade de 
fazermos um controle rígi-
do sobre a água que ainda 
está disponível nesta região, 
priorizando o abastecimento 
humano e animal. Como as 
últimas chuvas se concen-
traram no Litoral, o que é 
comum nesta época do ano, 
a situação desta região é bem 
melhor, inclusive com alguns 
açudes cheios”, explicou o 
presidente da Aesa, João Fer-
nandes da Silva.

Os reservatórios que es-
tão sangrando são Araçagi, lo-
calizado na cidade de mesmo 
nome, com capacidade para 
63 milhões de metros cúbi-
cos; Gramame/Mamuaba, que 
fica no município do Conde e 
comporta quase 57 milhões 
de metros cúbicos; Jangada, 
em Mamanguape, com 470 mil 
metros cúbicos; São Salvador, 
em Sapé, com 12 milhões de 
metros cúbicos; Saulo Maia, 
em Areia, com quase 10 mi-
lhões de metros cúbicos e 
Suspiro, em Serra da Raiz, 
com 276 mil metros cúbicos.

A relação completa com 
o nível dos 124 açudes mo-
nitorados pela Aesa está dis-
ponível no site www.aesa.
pb.gov. Na página eletrônica 
também é possível conferir 
as cidades onde mais choveu 
este ano e a previsão do tem-
po em todo o Estado, além de 
solicitar licenças para uso da 
água e fazer o cadastramento 
de carros-pipa.

“Nosso maior 

déficit continua 

sendo nas regiões 

do Cariri, Sertão 

e Alto Sertão, 

onde parte dos 

açudes secou”

Ao final do encon-
tro, o procurador-geral 
de Justiça, Bertrand As-
fora, anunciou a realiza-
ção de reuniões técnicas 
para solucionar o pro-
blema de abastecimento 
d’água para a região de 
Campina Grande. A for-
ça-tarefa foi criada em 
dezembro do ano passa-
do para fiscalizar a segu-
rança hídrica no Estado.

Na reunião, o foco 
das discussões girou em 
torno da quantidade e 
da qualidade da água do 
Açude de Boqueirão que 
abastece a população 
de cerca de um milhão 
de habitantes dos mu-
nicípios polarizados por 
Campina Grande. Além 
da previsão do açude só 
ter água disponível para 
o consumo humano até 
meados de janeiro de 
2017, técnicos e pesqui-
sadores confirmaram a 
presença de cianobac-

térias nessas águas que, 
dependendo dos laudos 
técnicos, o fornecimen-
to de água potável po-
derá ser interrompido a 
qualquer momento. Es-
ses dois fatores levaram 
à criação do “Comitê de 
Gestão da Crise Hídrica 
na Paraíba” pelo MPPB.

Atualmente, o Açu-
de de Boqueirão está 
abaixo dos 10% do seu 
volume total, o equiva-
lente a 40 milhões de 
metros cúbicos de água. 
Já em seu volume mor-
to, o abastecimento está 
sendo feito por bombas 
flutuantes e o raciona-
mento de água em Cam-
pina Grande é feito em 
três dos sete dias da se-
mana. Além da presença 
de cianobactérias, alta-
mente nocivas à saúde 
humana, o volume mor-
to apresenta alta con-
centração de agrotóxicos 
e de sais minerais.

Volume abaixo de 10%

O secretário de Meio Ambien-
te, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
(Semapa), Walber Farias, participou 
de uma reunião na Procuradoria Ge-
ral da República/João Pessoa, para 
tratar da preservação e recuperação 
das áreas às margens do Rio Jaguari-
be pertencentes ao município.

Considerando que as áreas ao 
longo do rio pertencem aos muni-
cípios de Cabedelo e João Pessoa, 
como também da União, a Procura-
doria Geral da República convocou 
as Secretarias de Planejamento e de 
Habitação da capital, a Superinten-
dência de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Iba-
ma) e a Superintendência do Patri-
mônio da União (SPU). “Esse é um 
processo antigo, alvo de discussões 
desde 2008, com notificações de 
ocupações irregulares, mas devido 
à falta de continuidade e mudanças 
de gestão, o diálogo teve de reco-
meçar”, explicou o procurador da 
República, José Guilherme Ferraz. 

Nesse primeiro encontro, foi 
proposto um diálogo entre os ór-
gãos responsáveis e a criação de um 
cronograma de ações de execução 
de recuperação e preservação para 
curto, médio e longo prazo por par-
te de cada um. Dentre as primeiras 

Rio Jaguaribe é tema de debate
PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO

ações do grupo está a realização de 
uma visita aos trechos das margens 
do rio, a ser realizada no próximo 
dia 15, para nortear as ações que 
serão feitas. Outra ação será o le-
vantamento de iniciativas realizadas 
anteriormente, com relação à iden-
tificação de irregularidades em lotes 
na extensão do rio. Para acompa-
nhar o andamento das ações, tam-
bém ficou acertado a realização de 
reuniões periódicas, com a presença 
de todos os órgãos envolvidos.

Durante as vistorias, as princi-
pais observações serão o resguardo 
mínimo de 15 metros às margens do 

rio nas áreas construídas, invasões 
recentes e eventuais licenciamentos 
questionáveis envolvendo áreas não 
construídas.

 “O cerne desse assunto é a 
Ocupação de Áreas de Preservação 
Permanente. Muitos imóveis foram 
construídos ao longo dos anos na 
foz do Rio Jaguaribe. Muitos deles 
lançando esgotos que são despeja-
dos tanto no rio quanto no mar, na 
Praia de Intermares. Essas medidas 
buscam coibir esse tipo de ativida-
de, preservando o meio ambiente e 
a saúde pública”, disse o secretário 
Walber Farias. 

Reunião foi realizada na sede da Procuradoria Geral da República, em João Pessoa

FOTO: Secom Cabedelo

A distribuição de água 
contaminada para a popu-
lação de Campina Grande e 
região através de carros-pi-
pa, a presença de cianobac-
térias nas águas do Açude 
de Boqueirão e o uso indis-
criminado e sem controle de 

água potável pela indústria 
da construção civil foram de-
nunciados durante reunião 
realizada anteontem, em 
Campina Grande, na sede do 
Ministério Público Estadual. 
Na ocasião, foi criado o “Co-
mitê de Gestão da Crise Hí-
drica da Paraíba”.

O comitê, segundo o Mi-
nistério Público, terá como 

principal foco, num primeiro 
momento, o Açude Presidente 
Epitácio Pessoa (Boqueirão) 
e o abastecimento de água na 
região polarizada por Campi-
na Grande.

A Cagepa, que partici-
pou da reunião, informou em 
nota que tem conhecimento 
da presença de cianobac-
térias (algas) nas águas do 

Açude Boqueirão, por meio 
do monitoramento que é 
realizado pelo laboratório de 
Ecologia Aquática da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB). E acrescenta, que, 
embora as algas existam, no 
momento elas não implicam 
risco para a saúde da popula-
ção porque não está ocorren-
do a lise (morte) da célula. “O 

processo de tratamento de 
água de Gravatá está sendo 
eficiente”, cita a nota. 

A nota salienta ainda que 
as algas estão ficando retidas 
nos processos de decantação 
e filtração. As cianotoxinas 
têm sido monitoradas na cap-
tação e na saída da estação 
de tratamento de água, e os 
valores apresentados estão 

abaixo dos valores máximos 
permitidos pelo Ministério 
da Saúde. E conclui afirman-
do que a Cagepa não realiza 
abastecimento por carros-pi-
pa, apenas vende a água para 
os pipeiros. Na Paraíba exis-
tem mais de mil carros-pipa 
fornecendo água em comuni-
dades prejudicadas por fenô-
menos climáticos.

Comitê vai fiscalizar distribuição de água contaminada
EM CAMPINA GRANDE

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa), integrante do 
comitê, informou, em relação 
a denúncia de que carros-pipa 
estariam abastecendo Campi-
na Grande e região com água 
contaminada, que o órgão ain-
da não constatou essa irregu-
laridade. O diretor de Gestão 
da Aesa, Valdemir Rodrigues, 
disse que somente carros-pipa 
de posse da licença de outor-
ga estão autorizados a retirar 
água em açudes cadastrados 
pelo órgão. Ele garantiu que 
existe fiscalização, feita tam-
bém pela Sudema, Cagepa e 
Vigilância Sanitária, para im-
pedir essas irregularidades.

Na reunião ficou definida 
a elaboração de uma agenda 
de trabalho pelo Ministério Pú-
blico da Paraíba e a criação de 
um comitê para discutir a crise 
hídrica no Estado, integrado 
por vários órgãos, entre eles, a 
Aesa, Cagepa, Vigilância Sani-
tária do Estado, entidades de 
classe e instituições superio-
res de ensino. O comitê come-
ça a atuar a partir da próxima 

semana em busca de soluções 
práticas e objetivas para sanar 
a crise hídrica do Estado

O promotor Alcides Lei-
te de Araújo – integrante do 
Fórum Nacional de Recursos 
Hídricos do Conselho Nacional 
do Ministério Público, disse 
que a ameaça de cianobacté-
ria pode interferir no abaste-
cimento d’água de Campina 
Grande, e garantiu que por 
enquanto essa possibilidade 
está descartada. Alcides consi-
derou grave a denúncia de que 
alguns carros-pipa estariam 
distribuindo água de qualida-
de duvidosa, afirmando que 
será feito um levantamento da 
procedência da água. “A pota-
bilidade da água está em níveis 
aceitáveis”, disse. 

O representante do Minis-
tério Público acrescentou que 
a Cagepa fará nova análise e 
que o abastecimento somente 
será comprometido se a água 
não tiver condições de potabi-
lidade; imprópria para consu-
mo. A cianobactéria é desen-
volvida em material orgânico 
na Barragem de Boqueirão.

Órgãos apuram denúncias
Além da criação do “Co-

mitê de Gestão da Crise Hí-
drica na Paraíba”, o procu-
rador-geral Bertrand Asfora 
antecipou outras medidas, 
como a fiscalização dos car-
ros-pipas que abastecem 
Campina Grande, que es-
tariam distribuindo água 
contaminada; a fiscalização 
na perfuração de poços ar-
tesianos, que estariam sen-
do feitos sem autorização e 
análises dos órgãos compe-
tentes; e o uso indiscrimina-
do e sem controle de água 
potável pela indústria da 
construção civil em Campi-
na Grande.

Outras medidas serão o 
acompanhamento por parte 
do Ministério Público do lau-
do técnico que a Companhia 
de Água e Esgotos da Paraí-
ba (Cagepa) vai receber na 
semana que vem acerca do 
grau de contaminação das 
águas do Boqueirão por cia-
nobactérias; e o acompanha-
mento das previsões de che-
gada das águas oriundas das 
obras de transposição das 

águas do Rio São Francisco. 
“Estamos apenas começan-
do. Temos que buscar solu-
ções. E isso é uma política do 
Ministério Público da Paraí-
ba”, enfatizou o procurador-
geral Bertrand Asfora.

Estratégias
A força-tarefa foi criada 

pelo MPPB em dezembro do 
ano passado, com a partici-
pação de órgãos do Estado 
e de prefeituras, para acom-
panhar e fazer cumprir as 
decisões que forem tomadas 
pela Agência Executiva de 
Gestão de Águas da Paraí-
ba, pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) e pelo Comitê 
da Bacia Piancó-Piranhas-A-
çu, com o objetivo de preser-
var o abastecimento de água 
pelo Sistema Coremas-Mãe 
D’água. De lá para cá, esses 
órgãos têm traçado estraté-
gias relacionadas à seguran-
ça hídrica do Estado, visan-
do o combate ao furto e ao 
desvio irregular de água de 
adutoras e de reservatórios 
na Paraíba.

Força-tarefa define ações
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Hemocentro adere à campanha 
de doação “Junho Vermelho”
Atvidade acontece em todo 
o País e será aberta na 
próxima terça-feira na PB

O Hemocentro da Paraíba 
lança, na próxima terça-feira 
(14), às 9h, a campanha de 
incentivo à doação de sangue 
“Junho Vermelho”, que ocorre 
em todo o País. O lançamento 
será na sede do Hemocentro, 
na Av. Pedro II, no bairro da 
Torre, em João Pessoa, com 
palestras, ginástica laboral, 
homenagem aos doadores e 
ainda será oferecido um lan-
che com comidas típicas dos 
festejos juninos. 

“Aqui na Paraíba, o lança-
mento ocorre nesta data por-
que uniremos dois momentos: 
a campanha e o Dia Mundial 
do Doador de Sangue, que é 
celebrado em 14 de junho”, 
explicou a diretora-geral do 
Hemocentro, Sandra Sobreira. 
No Estado, a campanha, que 
segue até o dia 30, se estende 
em toda a Hemorrede, com-
posta de dois Hemocentros 
(coordenador, na capital e o 
regional, em Campina Grande) 
e 11 Hemonúcleos.

“O nosso objetivo é cha-
mar as pessoas para que fa-
çam doação antes dos feste-
jos juninos, para conseguir 
manter o estoque e atender 
as demandas do período”, dis-
se Sandra, que falou também 
como está a situação do esto-
que de sangue, no momento. 
“Hoje estamos com o estoque 
baixo, ou seja, a quantidade de 
doação que chega é a mesma 
que sai para atender a deman-
da. Dessa forma, não estamos 
conseguindo manter o esto-
que”, revelou.

Durante todo o período 
da campanha serão feitos cha-
mamentos à população, junto 
à imprensa, e a unidade móvel 
do Hemocentro percorrerá vá-
rios pontos da capital para as 
coletas externas. 

O “Junho Vermelho” co-
meçou em São Paulo. Foi esco-
lhido este mês devido ao frio e 
férias, quando há uma grande 
queda nas doações de sangue. 
No Nordeste, um dos motivos 
para se realizar a campanha é 
o período junino. “Como esta 
é uma das datas mais come-
moradas na nossa região, as 
doações também diminuem, 
já que as pessoas estão em 
clima de festa e viajam muito. 
Mas, também é um período 
que aumenta a demanda por-
que ocorrem muitos acidentes 
de trânsito e queimaduras, 
devido aos fogos. Portanto, su-
gerimos que as pessoas, antes 
de irem pros festejos, passem 
no Hemocentro e façam suas 
doações para desfrutar do 
prazer de salvar vidas das pes-
soas necessitadas de generosi-
dade”, falou.

Rubens Gomes da Silva, 
Diocélio Bezerra e Jorlan Lima, 
além de serem trabalhadores 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, têm em comum a gene-
rosidade e o desprendimento, 
características norteadoras 
dos doadores de sangue. Coin-
cidentemente, os três começa-
ram a fazer doação de sangue 
aos 18 anos de idade, de forma 
voluntária, e permanecem fa-
zendo suas doações, regular-
mente, a cada três meses.

“Me sinto muito bem, por-
que tenho convicção de que, 
com este ato, ajudo a salvar 
vidas de muitas pessoas que 
nem conheço, mas isso não 
importa. O mais importante é 
ajudar a quem precisa”, disse 
Rubens, doador há 38 anos.

Educação estadual 
ganha ouvidoria

A Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE) conta agora com um novo 
serviço. Já está em funcionamento a 
Ouvidoria da Educação, que serve como 
canal de comunicação direto com a 
população, com o objetivo de reforçar 
ainda mais as ações do órgão. O serviço, 
que é integrado à Ouvidoria do Estado 
da Paraíba, atende pelos números: (83) 
3222-9830 e 3218-4264, das 8h às 
16h30, de segunda a sexta-feira. 

De acordo com a ouvidora 
correspondente da SEE, Sandra Maria 
Cavalcanti Alves de Sousa, o serviço 
é uma importante ferramenta para a 
sociedade, que precisa ter a seu favor 
um instrumento capaz de receber 
suas demandas como reclamações, 
denúncias, sugestões ou elogios sobre 
a prestação de serviços públicos refe-
rentes à SEE.

Sine-PB oferta 70 
vagas de emprego

O Sistema Nacional de Em-
pregos da Paraíba (Sine-PB) dispo-
nibilizou ontem uma lista contendo 
70 vagas de emprego ofertados em 
João Pessoa (43), Campina Grande 
(11), Bayeux (1) e Cajazeiras (15).

As pessoas com deficiência 
podem se inscrever para os postos 
de ajudante de carga e descarga 
de mercadoria (10) e vigilante (2). 
Ainda há vagas para nutricionista, 
sushiman, farmacêutico, soldador, 
costureira, manicure, mecânico e 
auxiliar administrativo. 

Já o Sine de Cajazeiras está 
com vagas para atendente de far-
mácia (6), operador de caixa (6), 
auxiliar de limpeza (1), programa-
dor multimídia (1) e promotor de 
vendas (1). Em Bayeux há apenas 
uma vaga voltada para especialista 
em mecânica de motor a diesel.

Suspeitos de roubar 
joias em Campina

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio do trabalho investigativo das De-
legacias de Repressão a Entorpecentes 
(DRE) e Delegacia da Infância e Juven-
tude (DIJ) de Campina Grande, prendeu 
quatro integrantes de uma quadrilha 
suspeita de roubar joias avaliadas em 
aproximadamente R$ 300 mil. A ação 
policial aconteceu em cumprimento de 
mandados de prisão preventiva. 

Foram presos, no bairro do 
Bodocongó e no Centro, Alex Melo da 
Silva e a companheira dele, Katienne 
Cabral Santos, além de Roniele Lustosa 
de Oliveira e Fabiano Fernandes da Sil-
va. De acordo com o delegado Ramirez 
São Pedro, titular da DRE, a ocorrência 
foi registrada em 2014, no bairro do 
Centenário.

Os suspeitos forjaram um assal-
to dentro da própria casa.

Webconferência com 
o MS sobre o Aedes

Com o objetivo de fazer um 
balanço das ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti – mos-
quito transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus – o Go-
verno do Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado da Saúde (Ses), 
participou, ontem, de webcon-
ferência com a equipe da Sala de 
Situação Nacional (Ministério da 
Saúde – Brasília). Na reunião, que 
aconteceu na sala da Comissão de 
Intergestores Bipartite (Cib), que 
fica na sede da SES, foram repas-
sadas recomendações e direciona-
mentos adequados às diretrizes 
nacionais no que diz respeito ao 
combate ao mosquito e estudo 
dos agravos causados por ele.

Após quase dois anos, os 
pessoenses vão poder conhe-
cer amanhã as obras realiza-
das pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa no Parque So-
lon de Lucena, um dos mais 
conhecidos e visitados pontos 
turísticos da capital e onde 
pulsa a vida do comércio po-
pular de João Pessoa.

Com uma programação 
prevista para começar às 6h e 
terminar às 18h, a inaugura-
ção da polêmica intervenção 
terá shows musicais, entrete-
nimento para crianças, con-

certo da orquestra municipal 
e apresentação da tradicional 
banda Cinco de Agosto.

As obras, além do novo 
terminal de passageiros dos 
ônibus urbanos (que já teve 
a reprovação de grande parte 
dos usuários), constam ainda 
da revitalização da área ver-
de que, contraditoriamente, 
resultou no corte de várias 
árvores no Parque. Só no mês 
de agosto do ano passado, fo-
ram retiradas 14 árvores, o 
que levou a muitos protestos 
nas redes sociais.

Outra das ações do pro-
jeto de revitalização da La-
goa é a construção de um tú-
nel para escoamento da água. 
A obra mostrou-se frágil e, 
no espaço de apenas cinco 
meses, a tubulação estourou 
três vezes durante a chuva, 
levando ao alagamento de 
ruas do Centro da capital.

Além de morosas, essas 
ações apresentam fortes indí-
cios do mau uso de recursos 
públicos, sendo 94%, oriun-
dos do Governo Federal. A 
Câmara Municipal de João 

Pessoa aprovou há aproxima-
damente 20 dias, uma CPI que 
deveria apurar as denúncias 
de que quase dez milhões de 
reais teriam sido pagos para 
a retirada de “200 mil tonela-
das” de lixo do lago, que fica 
no centro da cidade.

Com a abertura da nova 
Lagoa, a população vai poder 
usufruir de uma área despo-
luída e mais, vai poder com-
parar o antes, o que foi pro-
metido e o que foi entregue. 
Confira abaixo, as atrações 
de amanhã na Lagoa.

Pessoense recebe polêmica obra da Lagoa
APóS quASE doiS AnoS

Jadson Falcão
Especial para A União

O acusado de assassinar 
a estudante Aryane Thays 
Carneiro de Azevedo deve se 
apresentar à Justiça para o 
cumprimento da pena de 17 
anos e seis meses no final da 
tarde da próxima segunda-
feira (13). A informação foi 
confirmada ao jornal A União 
pelo advogado do suspeito, 
Genival Veloso Filho. 

O advogado explicou 
que a apresentação do acu-
sado é espontânea, porque 
não houve a expedição de 

nenhum mandado de prisão 
contra ele. “Como não cabe 
mais recurso, a gente enten-
de que chegou a hora de ele 
prestar as contas com o que 
foi determinado pela Justiça”, 
explicou ele.

Genival Veloso Filho sa-
lientou ainda que a defesa 
pretende ingressar com uma 
ação de redução criminal, que 
no entanto não suspende o 
cumprimento do que foi es-
tipulado na sentença. “Essa 
revisão tanto pode anular o 
júri, como pode absolvê-lo, 
mas ela não tem o efeito de 
suspender o cumprimento da 

pena até ser julgada. De toda 
forma ele vai ter que se apre-
sentar”, explicou o advogado.

A mãe de Aryane Thays, 
Hipernestre Carneiro, reve-
lou a A União que após seis 
anos de uma luta incansá-
vel, a sensação é de que vale 
a pena lutar. “Hoje eu posso 
dizer que venci a impunida-
de. O que eu prometi a minha 
filha no momento em que ela 
estava sendo sepultada foi 
concluído, e tanto a justiça 
de Deus como a dos homens 
foi feita. Mesmo sabendo que 
nada vai trazer minha filha de 
volta, a sensação que tenho é 

a de dever cumprido do que a 
prometi”, afirmou ela.

Relembre o caso
O corpo de Aryane Thaís 

foi encontrado seminu às mar-
gens da BR- 230, no dia 15 de 
abril de 2010. Ao lado do cor-
po, a polícia encontrou um exa-
me positivo de gravidez, que 
foi confirmado posteriormente 
por meio de exames. Durante 
o processo de investigação, o 
único suspeito do assassinato 
pela polícia foi o ex-namorado 
da vítima e pai da criança que 
Aryane esperava, Luiz Paes de 
Araújo Neto.

Acusado de matar Aryane vai se entregar
ASSASSinAdA grávidA

Programação (principais atividades)

6h – Abertura da ciclovia e pista de cooper para caminhadas e corridas.

7h – Início do Passeio Ciclístico com saída do Busto de Taman-
daré com destino ao Parque da Lagoa com assistência do grupo 
João Pessoa Vida Saudável.

8h – Skate Master Session (bowl) com apoio musical da DJ Dany 
Andrade na pista e equipe Red Bull com distribuição de produtos 
da marca.
Local: Parque Radical

10h – Início da cerimônia de inauguração do Parque da Lagoa com 
a Banda 5 de Agosto e convidada Poliana Resende.
Local: Palco principal na Praça da Esplanada

11h30 – Samba no Parque com a convidada Helô Nascimento.
Local: Praça Pau Brasil.

14h – Show voltado para o público infantil com Dadá Venceslau 
e Banda
Local: Praça Pau Brasil

15h – Trupe de circo, malabares e palhaços
Local: Praça da Família e Praça das Crianças

15h – Recreação para crianças com palhaço, teatro de bonecos, 
pintura de rostos, contação de histórias, rodas de brincadeiras/
leitura e teatro ao ar livre.
Local: Praça da Criança, Praça da Família e Praça do Oiti.

15h – Show dos Dois Africanos
Local: Praça das Acácias

15h – Apresentação principal com o skatista profissional Allan 
Mesquita (Rio de Janeiro).
Local: Parque Radical

17h – Apresentação da Orquestra Juvenil Projeto OSMB
Local: Palco principal na Praça da Esplanada

18h30 – Encerramento da programação com a apresentação da 
Orquestra Sinfônica Municipal e a convidada Flávia Wenceslau.
Local: Palco principal - Praça da Esplanada.

As atividades referentes à Sema-
na do Meio Ambiente, promovida 
pelo Governo do Estado, por meio da 
Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente (Sudema), foram 
realizadas durante esta semana nas 
escolas públicas das cidades de Patos, 
Campina Grande e João Pessoa com 
palestras, exibição de vídeos, e apre-
sentações artísticas com a temática 
da Semana “Arraial legal é sem crime 
ambiental”. O objetivo dos trabalhos 
foi alertar e sensibilizar os alunos e 
professores sobre a importância da 
sustentabilidade e o combate aos 
crimes ambientais, principalmente os 
referentes ao período junino.

O superintendente da Sudema, 
João Vicente Machado Sobrinho, fa-
lou sobre a iniciativa: “Mostrar aos 

jovens a importância da preservação 
ambiental é criar multiplicadores e 
cidadãos conscientes e responsáveis 
por um futuro com menos devasta-
ção. São eles que herdaram esse pla-
neta e acredito que agirão diferente 
de nós no que diz respeito aos cui-
dados com o  meio ambiente, estas 
são minhas expectativas”, ressaltou. 

João Augusto da Silva, aluno do 
oitavo ano da Escola Estadual  da 
Prata, na cidade de Campina Gran-
de, destacou a relevância da educa-
ção ambiental nas escolas. “Nós pre-
cisamos cuidar do meio ambiente, 
pois um dia seremos pais e precisa-
mos educar nossos filhos sobre a im-
portância da preservação ambiental. 
A escola é o canal de conhecimento, 
por esse motivo os assuntos referen-

tes ao meio ambiente devem ser dis-
cutidos nas salas aulas,” explicou.

Jardim Botânico
A Semana do Meio Ambiente 

promovida pela Superintendência 
de Administração do Meio Ambien-
te (Sudema), será encerrada hoje 
com atividades diferenciadas no Jar-
dim Botânico, que serão realizadas 
nos períodos da manhã e da tarde.

A coordenadora do Jardim Bo-
tânico, Suênia Oliveira, informou 
que a partir das 9h será iniciada uma 
trilha fotográfica, na qual fotógrafos 
profissionais e amadores poderão 
inscrever suas fotos para uma expo-
sição virtual, divulgada por meio das 
redes sociais do Governo do Estado e 
no Site da Sudema.

Atividades realizadas nas escolas
SEMAnA do MEio AMBiEntE



Novo presidente do 
Peru quer governo 
formado por técnicos
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Dilma defende consulta sobre eleições

A presidente afastada 
Dilma Rousseff defendeu 
nessa quinta-feira (9), em en-
trevista especial concedida à 
TV Brasil, uma consulta po-
pular caso o Senado não de-
cida pelo seu impedimento. 
Ao apresentador Luís Nassif, 
Dilma disse que é a popu-
lação que tem que dizer se 
quer a continuidade de seu 
governo ou a realização de 
novas eleições. “O pacto que 
vinha desde a Constituição 
de 1988 foi rompido e não 
acredito que se recomponha 
esse pacto dentro de gabine-
te. Acredito que a população 
seja consultada”, disse.

Para ela, o País não con-
seguirá superar a crise com 
o governo interino. Dilma 
acredita que o povo não terá 
confiança no comando de 
Temer pelo fato de ele não 
ter passado pelo crivo das 
urnas. “Como você acha que 
alguém vai acreditar que os 
contratos serão mantidos 
se o maior contrato do País, 
que são as eleições, foi rom-
pido?”, indagou. “Não acho 
possível fazer pacto nenhum 
com o governo Temer em 
exercício”, completou.

Dilma criticou uma vez 
mais a admissibilidade do 
processo de afastamento 
usando como o argumento o 
fato de que, embora a Cons-
tituição preveja o impeach-
ment, ela também estipula 
que é preciso haver crime 
para que se categorize o 
impedimento. “Não é possí-
vel dar um jeitinho e forçar 
um pouquinho e tornar esse 
artigo elástico e qualificar 
como crime aquilo que não 
é crime. Os presidentes que 
me antecederam fizeram 
mais decretos do que eu. O 
senhor Fernando Henrique 
[Cardoso] fez entre 23 e 30 
decretos do mesmo tipo”, 
disse, referindo-se aos de-
cretos de suplementação 
orçamentária que embasa-
ram o pedido de impeach-
ment feito pelos advogados 
Hélio Bicudo, Miguel Reale 
Jr. e Janaína Pascoal.

“Não é o meu manda-
to, mas as consequências 
que tem sobre a democracia 
brasileira tirar um mandato. 
Isso não afeta só a Presidên-
cia da República, afeta todos 
os Poderes”, disse ela.

Dilma disse que rei-
vindica voltar ao posto 
por compreender que não 
cometeu crime. Ela criti-
cou os que defendem um 
semiparlamentarismo, ou 
eleição indireta, por con-
siderar que isso traria um 

CRISE POLÍTICA

Presidente afastada apoia 
consulta popular se não for 
aprovado o impeachment

Ivan Richard
Da Agência Brasil 

FOTO: Wilson Dias-Agência Brasil

A presidente afastada Dilma Rousseff criticou mais uma vez o processo de impeachment, justificando que não cometeu crime

grande risco ao País. A pre-
sidente afastada defendeu 
que haja uma reforma po-
lítica que discuta o tema. 
“Não temos que acabar 
com o presidencialismo, te-

mos que criar as condições 
pela reforma política”.

Nesse contexto, ela de-
fendeu novamente a consul-
ta popular. “Só a consulta po-
pular para lavar e enxaguar 

essa lambança que está sen-
do o governo Temer”. Segun-
do ela, nos momentos de cri-
se pelo qual o Brasil passou, 
na história da democracia 
recente, foi com o presiden-

cialismo que o País superou 
as crises. “Foi sempre atra-
vés do presidencialismo que 
o País conseguiu dar passos 
em direção à modernidade e 
à inclusão”.

Para Dilma, no final do seu primei-
ro mandato começou a se desenhar, 
especialmente na Câmara dos Deputa-
dos, um movimento político “do cen-
tro para a direita”, com o surgimento 
de pautas conservadoras, processo, se-
gundo ela, comandado pelo então lí-
der do PMDB e hoje presidente afasta-
do da Casa, Eduardo Cunha (RJ). “Ele é 
o líder da direita no centro. O processo 
culmina na eleição dele”, disse.

Com a ascensão de Cunha à pre-
sidência da Câmara, a interlocução do 
governo com a Casa ficou inviabilizada, 
de acordo com ela, porque o peemede-
bista tem “pauta própria”. “O grande 
problema de compor com o Eduardo 
Cunha é que ele tem pauta própria. 
No momento em que o centro passa 
ter pauta própria, uma pauta conser-
vadora, a negociação fica difícil”. Dil-
ma voltou a defender a tese de que o 
peemedebista acatou a denúncia dos 
advogados contra ela em retaliação ao 
fato de o PT não ter se comprometido 
a votar, no Conselho de Ética, contra a 
abertura do processo de cassação do 
mandato de Cunha.

“Atribui-se a mim não querer con-
versar com parlamentares. Agora, não 
tem negociação com certo tipo de prá-
ticas. Quando começa o aumento da 
investigação que a Procuradoria-Geral 
da República faz sobre ele [Cunha], 
qual a reação dele? Ou você me dá 
três votos ou eu aceito a questão do 
impeachment. E a imprensa relata. 
Trata-se de uma chantagem explícita.”

Política externa
A presidente afastada também 

criticou as ações tomadas pelo minis-
tro das Relações Exteriores, José Serra, 
em relação a alguns países vizinhos. 
Ela defendeu a aproximação do Brasil 
com países da região e com a África, 
iniciada no governo Lula e mantida na 
sua gestão. “Fomos capazes de refazer 
nossas relações com a América Latina e 
com a África. Ter uma visão de fechar 

embaixada é ter uma visão minúscula 
da política externa”.

Lava Jato
Perguntada sobre a Operação 

Lava Jato e os casos de corrupção de-
flagrados no País recentemente com a 
ação da Polícia Federal e do Ministério 
Público, Dilma disse que o grande pro-
blema da corrupção é o controle pri-
vado que se faz das verbas do Estado. 
“Não se pode fazer a escandalização 
de investigações sobre o crime de cor-
rupção. O que tem que se fazer é, doa 
a quem doer, investigar e punir. Quan-
do for as empresas é aplicar multas. 
Há uma hipocrisia imensa em relação 
a essa questão das investigações”.

Celso Kamura
Sobre as denúncias de que teve 

despesas com cabeleireiro pagas com 
dinheiro de propina, Dilma disse ter 
comprovantes de todos os gastos que 
teve com o cabeleireiro Celso Kamura 
e a cabeleireira particular que a acom-
panha até hoje.

Dilma contou que conheceu Ka-
mura após o fim do tratamento a 
que se submeteu para combater um 
linfoma, em 2009, por meio da em-
presa responsável por sua campanha 
à Presidência. Kamura, segundo ela, 
a ajudou na fase em que seus cabe-
los voltaram a crescer. Para ela, esse 
tipo de acusação é uma tentativa de 
intimidá-la. “Eles não vão me calar 
porque vão falar do meu cabelo. 

A sorte é que tenho todos os com-
provantes do pagamento, de trans-
porte dele [Kamura] e da minha cabe-
leireira particular. Também disseram 
que comprei um teleprompter. Já viu 
alguém ter um teleprompter pessoal? 
Para que eu quero um teleprompter? 
Essa eu achei fantástica”, ironizou, 
referindo-se ao aparelho usado pelas 
TVs que mostra o texto a ser falado 
por apresentadores de telejornais e 
programas jornalísticos.

Movimento político contra o governo 

A força-tarefa da Opera-
ção Lava Jato já tem a lista das 
contas que receberam juntas 
o valor de propina de US$ 10 
milhões, que teria sido paga 
no negócio de compra de um 
campo de exploração de pe-
tróleo em Benin, na África, 
em 2011 pela Petrobras. O 
negócio teria gerado um re-
passe de US$ 1,5 milhão para 
o presidente afastado da Câ-
mara dos Deputados, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ).

Os valores, repassados 
por João Augusto Henriques, 
operador de propinas do 
PMDB de Cunha, por meio de 
conta em nome da offshore 
Acona International Invest-
ments, aberta em novembro 
de 2010 no Banco BSI, em 
Zurique, na Suíça. A conta foi 
criada pelo lobista para rece-
ber a “comissão”, paga pelo 
grupo português Lusitanea 

Petroleum, do empresário Ida-
lécio de Oliveira. Ele vendeu o 
campo de exploração localiza-
do em Benin para a Petrobras 
em 2011, por US$ 34 milhões, 
em um negócio irregular que 
gerou prejuízos à estatal.

Durante depoimento à 
Polícia Federal, em setem-
bro de 2015, João Henriques 
afirmou que abriu a offsho-
re exclusivamente para re-
ceber a “taxa de sucesso” 
e, logo em seguida, provi-
denciou a distribuição para 
as pessoas que o ajudaram 
nessa transação. Segundo 
relatório da Procuradoria, 
essa não foi a única forma 
utilizada para maquiar a 
operação, que também con-
tou com a “simulação de 
contrato de prestação de 
serviços”, que justificariam 
os pagamentos.

O documento produzido 
foi elaborado com uma rela-
ção de contas de offshores 

que receberam os repasses 
vindos da Acona após o de-
pósito dos US$ 10 milhões da 
Lusitania Petroleum. Teriam 
sido US$ 4,1 milhões para a 
conta da offshore Sandfield 
Consulting SA, aberta no Pa-
namá, US$ 2 milhões para 
a Ample Power Limited, de 
Hong Kong, e US$ 1,7 milhão 
para a Stingdale Holdings 
Inc., entre outras. A Procu-
radoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) busca, agora, em 
acordos de cooperação com 
outros países dados sobre os 
beneficiários dessas empre-
sas e, portanto, dos recursos 
desviados.

Tanto o lobista João 
Henriques como o empresá-
rio português Idalécio de Oli-
veira se tornaram réus nessa 
quinta-feira (9) junto com a 
mulher de Eduardo Cunha, 
a jornalista Cláudia Cruz, em 
ação penal proposta pelo juiz 
Sérgio Moro. 

Lava Jato tem lista de contas 
com propinas pagas a Cunha 

Teori libera denúncia para julgamento no Supremo
O ministro Teori Zavascki, 

relator da Operação Lava 
Jato no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), liberou para jul-
gamento a segunda denúncia 
contra o presidente afastado 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Ele é acusado 
de manter contas secretas 
na Suíça abastecidas por di-
nheiro desviado do esquema 
de corrupção da Petrobras.

Segundo o Broadcast 
apurou, o mais provável é que 
o caso seja levado a plenário 
no dia 23 de junho. Também 
serão julgados recursos que 
pedem para que a mulher de 

Cunha, Cláudia Cruz, e a filha 
Danielle Dytz sejam julgadas 
pelo STF, e não pelo juiz Sér-
gio Moro, responsável pela 
Lava Jato na Justiça de 1ª ins-
tância, em Curitiba.

A liberação para a pauta 
aconteceu na quinta-feira (9) 
no mesmo dia em que Moro 
aceitou a denúncia contra 
Cláudia e a transformou em 
ré - já que uma das contas na 
Suíça está no nome dela.

A denúncia contra Cunha 
foi oferecida ao STF pelo pro-
curador-geral da República, 
Rodrigo Janot, em março. O 
parlamentar é acusado da 

prática dos crimes de cor-
rupção, lavagem de dinheiro 
e evasão de divisas. Também 
em março, o peemedebista se 
tornou réu no processo que 
apura se ele recebeu propina 
por contratos de navios-son-
da da Petrobras.

Cunha ainda responde 
a pelo menos outros quatro 
processos no STF um deles 
sobre a sua participação no 
esquema de corrupção de 
Furnas. A defesa do parla-
mentar tem sustentado que 
não há provas materiais de 
que o peemedebista tenha 
contas no exterior.

Agência Estado
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Geral

O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, 
em seu livro “A economia como ela é...”, publicado em 
2000, dedica um capítulo sobre finanças públicas 
onde trata da fiscalização tributária no Brasil numa 
perspectiva macroeconômica. O referido economista 
brasileiro vai buscar inspiração em Nicholas Kaldor, 
mais precisamente no texto “The Role of Taxation in 
Economic Development”, cuja apresentação primeira 
deu-se em dezembro de 1962, numa conferência da 
OEA, em Santiago do Chile.

Nicholas Kaldor, economista húngaro, é 
considerado como um grande baluarte da economia 
do desenvolvimento. A economia do desenvolvimento 
guarda estreita relação com a macroeconomia, que por 
sua vez estabelece vínculos profundos com as finanças 
públicas e, em especial, com a tributação.

Para este economista nascido em Budapeste (1902) 
e falecido em Londres (1986), o potencial de tributação 
de um país está na razão direta da sua renda per capita. 
Contudo, tal fato nunca foi considerado no Brasil. A 
carga tributária brasileira sempre foi composta, em 
grande parte, por tributos indiretos ou sobre o consumo 
que penaliza as famílias de menor poder aquisitivo.

Aproximadamente 50% da Carga Tributária 
Bruta, no Brasil, compõem-se de impostos sobre o 
consumo. O imposto de renda, um imposto tipicamente 
econômico, só representa 20% da CTB. Em relação ao 
PIB, o IRPF não chega a representar 2%, enquanto na 
média dos países da OCDE representa quase 20% do 
PIB. Em Portugal, o IRS (Imposto de Renda das Pessoas 
Singulares) representa 16% do PIB. 

Quem paga imposto de renda no Brasil é a classe 
média (pelos rendimentos do trabalho) com alíquota 
de 27,5%, enquanto as empresas pagam 15% sobre 
os lucros, sem contar que boa parte dos profissionais 
liberais (com alto poder aquisitivo) se cadastra como 
pessoa jurídica com regime de tributação simplificada 
(Simples Nacional) com alíquotas muito reduzidas sobre 
o faturamento destes profissionais. Ainda a base de 
incidência sobre a propriedade é muito pouco tributada, 
basta ainda atentar que a tributação sobre os bancos 
é de muita benevolência. Inexiste esforço fiscal na 
tributação da riqueza (grandes fortunas) no Brasil.

Contudo, Paulo Nogueira Batista Júnior apresenta 
na introdução de seu texto sobre a questão da 
fiscalização tributária no Brasil, escrito em 2000 e 
ainda atualíssimo, o paradoxo tributário brasileiro. De 
um lado, a pressão tributária do Estado é vista como 
crescente e exagerada, refletindo a sua incapacidade 
de controlar despesas. De outro, há uma convicção 
exagerada de que a evasão campeia no país, o que é 
atribuído, em grande parte, às deficiências e limitações 
da administração tributária, em especial do sistema de 
fiscalização.

Parece que o sucateamento das administrações 
tributárias no Brasil é algo orquestrado de forma 
disciplinar. Em âmbito federal a situação é pública e 
notória, haja vista os escândalos do mensalão, petróleo 
e outros que denotam a incapacidade da fiscalização de 
tributos para conter a evasão e a sonegação fiscal.

A lavagem de dinheiro rola solta e coadunada 
com as práticas de corrupção entranhadas tanto na 
administração pública direta como no setor público 
empresarial. Não obstante, do montante levantado 
(crédito tributário) dos contribuintes, ou seja, dos 
impostos levantados e não efetivamente pagos e, por 
conseguinte, transformados em dívida ativa deriva um 
acumulado estoque trilionário. 

No ano passado, numa ação cívica merecedora 
de atenção e destaque, o Sindicato Nacional dos 
Procuradores da Fazenda Nacional (SINPROFAZ) 
entende que a defesa dos interesses da categoria 
(Procuradores da Fazenda Nacional) se confunde com 
a defesa da Justiça Fiscal. Na ocasião, seguiu em frente 
promovendo campanhas de conscientização tributária, 
apresentando o painel Sonegômetro e a Lavanderia 
Brasil, denunciando, criticando e ampliando o debate 
por um sistema tributário mais justo para todos.

Vale ressaltar, por último, a afirmação de Paulo 
Nogueira Batista Júnior de que o paradoxo tributário 
brasileiro é mais aparente do que real. A arrecadação 
tem aumentado expressivamente em relação ao PIB nos 
últimos anos. Mas também é verdade que as restrições 
financeiras e políticas das administrações tributárias 
estimulam a prática da evasão e da sonegação fiscal.

Sonegômetro Brasil 
e loucura fiscal

alberto.madeira@hotmail.com

Madeira
Acilino

Paralisação começa a afetar as 
unidades de produção da Petrobras

A paralisação de 24 ho-
ras que os petroleiros pro-
moveram ontem afetou as 
atividades da empresa em 
vários estados da federação, 
informou a Federação Úni-
ca dos Petroleiros (FUP). O 
movimento, aprovado por 
12 dos 13 sindicatos filia-
dos à entidade, teve início 
na noite de anteontem nos 
campos de produção terres-
tre do Ativo Norte da Bahia, 
que foram colocados à ven-
da pela Petrobras.

“A greve da categoria é 
em defesa da soberania e da 
democracia e contra o des-
monte da empresa, a entrega 
do pré-sal e os ataques aos 
direitos dos trabalhadores, 
que estão na agenda do go-
verno de Michel Temer [pre-
sidente interino] e do presi-
dente da Petrobras, Pedro 
Parente”, afirmou a federa-
ção, em nota.

Segundo o comunicado, 
no início da madrugada de 
ontem, os petroleiros inicia-
ram cortes de rendição dos 
turnos em várias unidades 
operacionais, incluindo as 
bases da empresa no Paraná, 
Rio Grande do Sul, Pernam-
buco, São Paulo, Manaus, Du-
que de Caxias e Norte Flumi-
nense, os dois últimos no Rio 
de Janeiro. Na manhã de on-

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

tem, as paralisações avança-
ram para as bases do Espírito 
Santo, Rio Grande do Norte, 
Amazonas e áreas adminis-
trativas de alguns estados.

No Rio de Janeiro, os 
petroleiros montaram um 
acampamento na entrada da 
Refinaria Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, onde 
foram feitas diversas ativi-
dades e atos políticos “com 
participação dos movimen-
tos sociais”. Segundo a FUP, 
a paralisação teve a adesão 
dos petroleiros do Termi-
nal de Campos Elíseos e da 
Termoelétrica Governador 

Leonel Brizola. Já na Bacia 
de Campos, no Norte Flumi-
nense, a federação disse que 
o movimento contou com a 
adesão de dez plataformas 
que pararam as atividades a 
zero hora de ontem.

Houve cortes nas rendi-
ções de turnos no Terminal 
Aquaviário de Suape e na Re-
finaria Abreu e Lima, onde a 
adesão dos operadores segun-
do a federação, foi de 100%. A 
nota informou que os petro-
leiros paralisaram no Espírito 
Santo, onde foram suspensas 
as atividades nos Terminais 
da Transpetro, em Vitória, e o 

de Barra do Riacho, nas plata-
formas P-57 e P-58 e na sede 
administrativa da companhia 
naquele Estado.

“No Unificado de São 
Paulo, oito bases começaram 
o movimento a zero hora, 
que prosseguiu ao longo do 
dia nas refinarias de Campi-
nas (Replan) e Mauá (Recap). 
Nos terminais da Transpetro 
e nas usinas termoelétricas”, 
dizia a nota.

Procurada pela Agência 
Brasil, a Petrobras emitiu uma 
nota onde afirma apenas que 
“as atividades da companhia 
estão dentro da normalidade”.

O movimento foi aprovado por 12 dos 13 sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros

O agente federal Newton 
Ishii, o “Japonês da Federal”, 
vai cumprir pena de tornoze-
leira eletrônica. Condenado 
a 4 anos e dois meses por 
facilitação de contrabando 
na fronteira de Foz do Igua-
çu, ele colocou a tornozeleira 
ainda ontem. 

O “Japonês da Federal” 
está preso desde a terça-feira 
(7), em Curitiba. Ishii foi con-
denado em 2009 pela Justiça 
Federal no Paraná por corrup-
ção e descaminho, ao supos-
tamente facilitar a entrada no 
Brasil de produtos contraban-
deados do Paraguai.

A condenação foi mantida 
pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça em março deste ano. A Cor-
te determinou pena de quatro 
anos e dois meses de prisão.

Como não existe casa de 
albergado no Estado do Paraná 
para o cumprimento de pena 
em regime semiaberto, o que 
é comum em caso de conde-
nações de menos de seis anos, 
o juiz Matheus Gaspar, da Vara 
de Execuções Penais, determi-

nou que o agente da PF fi-
que custodiado no Centro de 
Operações Especiais (Cope).

Newton Ishii ficou conhe-
cido como “Japonês da Fede-
ral” ao escoltar presos e in-
vestigados da Operação Lava 
Jato. Atualmente no cargo de 
chefe substituto de Operações 
Especiais da Polícia Federal 
em Curitiba, ele fica lotado 
na sede da PF na capital pa-
ranaense e é responsável pela 
logística e escolta de presos.

Ele estava trabalhando 
na terça-feira (7) quando foi 
notificado da decisão e se en-
tregou espontaneamente.

Japonês da Federal 
vai usar tornozeleira

CONdeNAdO A 4 ANOS de prISãO

Ishii foi condenado 

em 2009 pela 

Justiça Federal

no Paraná 

por corrupção 

e descaminho

Terminou por volta 
do meio-dia de ontem 
o sepultamento, em São 
Sebastião (SP), dos estu-
dantes mortos no aciden-
te da rodovia Mogi-Ber-
tioga, ocorrido na noite 
da última quarta-feira.

Onze das dezoito ví-
timas foram enterradas 
em São Sebastião ontem 
pela manhã: Gabriela Sil-
va Oliveira dos Santos, 
Lucas Inácio Alves Perei-
ra, Damião Nunes Braz, 
Maria Wdirlania Maceno 
de Sousa, Daniela Apare-
cida Mota Dias, Daniel de 
Oliveira Damazio, Rafael 
Santos do Carmo, Natália 
Rodrigues Teixeira, Ana 
Carolina Cruz Veloso, Rita 
de Cássia Alves de Lima, 
Camila dos Santos Alves.

O motorista do ôni-
bus, Antônio Carlos da 
Silva, foi sepultado em 
São Luiz do Paraitinga 
(SP), e Sônia Pinheiros 
de Jesus, em São Paulo. 
O corpo de Aldo Sousa 
Carvalho foi levado para 
o Piauí; de Guilherme 
Mendonça de Oliveira, 
para Itaquaquecetuba 
(SP); de Janaína Olivei-
ra Pinto, para Bituruna 
(PR); e de Carolina Mar-
reca Benetti, para Ribei-
rão Claro (PR). O corpo 
de Daniel Bertoldo ain-
da aguarda liberação no 

Instituto Médico Legal 
do Guarujá para ser cre-
mado.

Os sepultamentos 
em São Sebastião foram 
marcados pela comoção 
dos familiares e amigos 
das vítimas. Parte dos 
presentes estava revolta-
da e inconformada com 
o acidente ocorrido com 
o ônibus da viação União 
do Litoral. Ainda sem 
informações conclusi-
vas, muitos especulavam 
o que teria sido a causa 
dos acidentes.

“A cidade toda está 
muito triste com o que 
ocorreu. Ninguém sabe 
ao certo o que fez com 
que o ônibus tombas-
se. Nessa hora, acaba 
sobrando para o moto-
rista, para a empresa de 
ônibus. Mas nada disso 
vai trazer os meninos de 
volta”, disse uma mulher, 
identificada apenas como 
Mercedes. Ela acompa-
nhou os sepultamentos.

Em São Sebastião, 
o maior velório ocorreu 
em Barra do Una, onde 
as vítimas foram veladas 
no ginásio de esportes. 
Por volta das 9h30, fami-
liares começaram a levar 
a pé, em cortejo, os cai-
xões em direção à capela 
Nossa Senhora do Carmo 
e Senhor Bom Jesus, vizi-
nha do cemitério munici-
pal. Os enterros ocorre-
ram um por vez.

Comoção na cidade 
marca sepultamentos

ACIdeNte NA MOgI-BertIOgA

Da Agência Estado

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

FOtO: Rovena Rosa/Agência Brasil

Alerta foi feita pela 
Federação Única dos 
Petroleiros (FUP)
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Mundo

Novo presidente do Peru promete
um governo formado por técnicos
Pedro Kuczynsk começou
a formar equipe e anunciou 
novo ministro da Economia

Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

O gabinete ministerial 
que vai trabalhar desde os 
primeiros dias do gover-
no do presidente eleito do 
Peru, Pedro Paulo Kuczyns-
ki, será formado por técni-
cos de diversos partidos, in-
cluindo a Força Popular, da 
candidata derrotada, Keiko 
Fujimori, e da Frente Am-
pla, partido da terceira colo-
cada no primeiro turno das 
eleições Veronika Mendoza. 
O anúncio foi feito ontem 
por Kuczynski.

Na primeira entrevista 
depois de confirmada sua vi-
tória, nessa quinta-feira (9), 
Kuczynski anunciou ao Canal 
2 que o chefe da equipe técni-
ca de sua coligação partidária, 
o Peruanos por el Kambio 
(PPK), Alfredo Thorne será o 
novo ministro de Economia e 
Finanças, como havia adian-
tado previamente.

“Absolutamente [tere-
mos técnicos de outros par-
tidos), vamos buscar as pes-

soas mais indicadas de todo 
Peru. Eu sou um tecnocrata 
e vou buscar técnicos. Vamos 
levar em conta a Força Popu-
lar e a Frente Ampla”, disse.

Neste sentido, conside-
rou necessário convencer a 
coligação de Keiko Fujimori – 

Força Popular –,  assim como 
técnicos que estão mais à es-
querda, sobre temas que, se-
gundo ele, nenhum peruano 
pode ser contrário.

“A maioria dos empregos 
hoje vêm de pequenas e mé-
dias empresas. Se não as ajuda-

mos, não seguiremos adiante. 
Não com subsídios, mas vamos 
apoiá-las com crédito”, disse. 
Kuczynski adiantou que inves-
tirá também esforços e recur-
sos em educação, saúde e água.

O economista de 77 
anos, que hoje alcançou o 

maior número de votos, após 
100% da apuração, disse que 
já tem outros nomes de sua 
equipe em mente, mas que, 
por enquanto, esses nomes 
ficam “guardados no bolso”.

“O caso de [que continue 
como ministro da Educação] 

Jaime Saavedra, seria uma 
ideia magnífica, mas preci-
saríamos convencê-lo. Seria 
ótimo se ele fizesse esse sa-
crifício”, disse.

Ele disse ainda que es-
pera que, em 2021, quando 
se comemorará o bicentená-
rio da República peruana, o 
país “esteja com o pé fincado 
na modernidade”.

Kuczynski disse ainda 
que vai cumprir os compro-
missos assumidos anterior-
mente, como o reajuste aos 
professores, e descartou que 
vá privatizar a empresa de 
água Sedapal.

Viagem à China
O presidente eleito in-

formou que a primeira via-
gem que fará este ano será 
para a China, antes do encon-
tro anual dos membros da 
Cooperação Econômica Ásia-
Pacífico (Apec, da sigla em 
inglês), previsto para novem-
bro, já que economicamente 
é importante para o país. 

Por último, disse que em 
seus primeiros 100 dias, vai 
enfrentar a questão da segu-
rança pública no país, ofere-
cendo mais oportunidades 
aos jovens.

FOTO: Reprodução/Internet

O economista Pedro Paulo Kuczynski, de 77 anos, venceu a sua concorrente, Keiko Fujimori, numa eleição bastante disputada no Peru

Washington (AE) - Próximos 
do fim da disputa da escolha do 
candidato Democrata à Casa Bran-
ca, representantes do partido ten-
tam agora aglutinar as forças em 
torno de Hillary Clinton.

O movimento, uma onda de 
apoio declarado aos poucos, foi 
cuidadosamente concebido para 
pressionar o rival de Hillary na dis-
puta, Bernie Sanders, a anunciar 
sua desistência da corrida.

Na quinta-feira (9), o presi-
dente Barack Obama declarou seu 
apoio à sua ex-secretária de Esta-
do. Sanders, em um comício rea-
lizado em Washington no mesmo 
dia, reiterou sua intenção em bus-
car apoio dos chamados superde-
legados e pressionar por uma con-
venção contestada em julho, onde 
poderia tirar a nomeação do colo 
de Hillary.

“Seria extraordinário se o 
povo de Washington, nossa ca-
pital, se levantasse e dissesse ao 
mundo que estão prontos para li-

derar o país a uma revolução polí-
tica”, disse ao final do evento.

Entre os dirigentes do partido, 
no entanto, teme-se que o prolon-
gamento da disputa entre os dois 
até a convenção possa ser explora-
da pelo virtual candidato Republi-
cano, Donald Trump. A unificação 
do partido, portanto, virou para 
muitos a tarefa número 1.

Na noite de quinta-feira (9), 
a senadora por Massachusetts 
Elizabeth Warren se juntou ao 
esforço. Ela declarou seu apoio a 
Hillary e sinalizou a muitos apoia-
dores de Sanders que é hora de o 
partido se unir em torno de seu 
nome. As duas se encontraram 
ontem, segundo um integrante 
da campanha de Clinton.

Embora Sanders não tenha 
declarado seu apoio a Clinton, 
ele disse a repórteres que preten-
de pressionar por seus ideais - e 
não uma vitória - na convenção 
do mês que vem. Ele deve se en-
contrar com Clinton “num futuro 
próximo” para discutir formas de 
derrotar Trump.

Obama gravou seu vídeo de 

apoio a Hillary, divulgado ontem, 
na terça-feira, antes de a ex-se-
cretária de Estado declarar ter 
amealhado os delegados necessá-
rios para assegurar sua nomeação. 
Ele também avisou Sanders, com 
quem se encontrou ontem, sobre 
esse fato.

Líderes do partido em Washin-
gton seguiram o exemplo de Oba-
ma e demonstraram deferência ao 
senador de Vermont. Após deixar 
a Casa Branca, Sanders se encon-
trou com o líder da minoria no Se-
nado, Harry Reid, e também com 
o vice-presidente, Joe Biden.

O cuidado no tratamento refle-
te a forte desconfiança dos eleito-
res de Sanders com o establishment 
Democrata. Obama, por exemplo, 
se manteve neutro durante toda 
esta primeira parte da corrida, cons-
ciente de que seu envolvimento po-
deria gerar descontentamento em 
sua própria base de apoio, formada 
por jovens e progressistas.

Por sua parte, Clinton conta 
agora com a ajuda do presidente 
para trazer de volta esses eleitores 
para perto de sua candidatura.

Democratas vão reunir partido
AGLUTINAÇÃO DE FORÇAS
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Após conquistar os votos para ser candidata do Partido Democrata, Hillary tenta buscar apoio para vencer as eleições nos EUA

Washington (AE) - Após 
meses de discussões, a Casa 
Branca aprovou o plano de 
expandir a capacidade da For-
ça Aérea norte-americana em 
conduzir ataques contra o Ta-
leban, afirmaram autoridades.

 O expediente será usado 
para dar maior apoio às forças 
do Afeganistão em operações 
críticas. Os Estados Unidos 
mantém 9,8 mil soldados no 
Afeganistão, ainda que não 
diretamente envolvidos em 
combate, e há forte desejo do 
governo Barack Obama para 

dar o apoio considerado ne-
cessário às tropas locais para 
vencer o conflito. 

No entanto, esta é uma 
questão é politicamente 
sensível dentro dos Estados 
Unidos. Todos os entrevista-
dos pediram para não serem 
identificados.

Recentemente, tem cres-
cido as preocupações com o 
Taleban, particularmente no 
sul do país. Os resultados têm 
sido catastróficos. De acordo 
com a Organização das Nações 
Unidas (ONU), 3.545 civis afe-
gãos morreram e 7.457 foram 
feridos em 2015, a maior par-
te em ataques da guerrilha.

Israel proibiu tempo-
rariamente a entrada de 
palestinos no país, em uma 
decisão criticada pela ONU 
mas descrita pelas auto-
ridades israelenses como 
uma resposta necessária 
ao ataque realizado em Tel 
Aviv nesta semana.

Milhares de palestinos 
do território ocupado da 
Cisjordânia, no entanto, fo-
ram autorizados a participar 
das orações muçulmanas na 
mesquita de Al-Aqsa, em Je-
rusalém Oriental.

Uma oficial do Exército 
israelense revelou, em en-
trevista à Agência France 
Presse, que, até a meia-noite 
de domingo, as fronteiras só 
serão abertas para os pales-

tinos em casos de emergên-
cia médica ou humanitária.

A medida entrou em 
vigor nessa primeira sex-
ta-feira do Ramadã, quan-
do dezenas de milhares de 
muçulmanos visitam a mes-
quita de Al-Aqsa para rezar. 
Aqueles que, apesar das 
restrições, conseguirem en-
trar em Israel para visitar a 
mesquita deverão retornar 
imediatamente após o fim 
das orações.

A polícia informou que 
a entrada no templo será 
liberada para mulheres e 
para homens com mais de 
45 anos, e parcialmente li-
berada para os que tiverem 
entre 35 e 45, desde que re-
cebam uma licença das auto-
ridades. Homens com idade 
entre 12 e 35 anos não po-
derão entrar no local.

Obama quer expandir 
ataques contra Taliban

Israel fecha fronteira à 
entrada de palestinos

EUA APROVAM PLANO 

APÓS ATENTADO
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Banco Mundial faz mapeamento de “tecnologias verdes” na PB

Sustentabilidade
A Paraíba e Santa Ca-

tarina estão sendo alvo de 
mapeamento e diagnóstico 
pelo Banco Mundial para 
saber a oferta e demanda de 
tecnologias verdes voltadas 
à redução da vulnerabilida-
de agroclimática da popula-
ção rural e convivência com 
a estiagem. Para isso, foi 
encerrada nessa sexta-feira 
(10) uma missão explorató-
ria na sede do Cooperar, que 
poderá viabilizar mais essa 
ação do banco na Paraíba 
em parceria com outras en-
tidades convidadas. 

Os dois estados foram 
convidados pelo Banco 
Mundial por terem perfis 
parecidos em seus projetos 
voltados para a redução da 
vulnerabilidade agroclimá-
tica dos seus públicos-alvos, 
que são os produtores da 
agricultura familiar.

Segundo a economista 
agrícola do Banco Mundial, 
Barbara Farinelli, o objeti-
vo da iniciativa é promover 
a comercialização dessas 
tecnologias verdes que se-
rão destinadas ao público 
da agricultura familiar por 
meio de pequenas e médias 
empresas (cooperativas, 
associações e Organiza-
ções Não Governamentais 
- ONGs). Essas tecnologias 
precisam ter comprovação 
de eficiência econômica e 
sustentabilidade.

Segundo ainda a execu-
tiva do banco, essa inicia-
tiva será desenvolvida, em 
virtude da falta de acesso 
às tecnologias de ponta dis-
poníveis no mercado pe-
los agricultores familiares. 
“Há muitos desafios para a 
transferência e adoção des-
sas tecnologias”, comentou.

A ideia da iniciativa é 
começar conhecendo toda a 
problemática local, a fim de 
apresentar um mapeamen-

to e diagnósticos das solu-
ções, quando será discutido 
o potencial de se criar uma 
plataforma para incentivar 
o fomento dessas tecnolo-
gias. “Serão soluções tecno-
lógicas para os desafios na 
agricultura”, disse Bárbara.

A programação da mis-
são exploratória sobre tecno-
logias verdes também contou 
com atividades no interior da 
Paraíba, por meio de visitas 
técnicas de campo a proje-
tos de agricultura orgânica, 
apicultura e horticultura em 
Patos, reuniões em Campina 
Grande com representantes 
da Embrapa Algodão, Insti-
tuto Nacional do Semiárido 
(Insa), Empresa Estadual 
de Pesquisa Agropecuá-
ria do Estado da Paraíba 
(Emepa-PB), Universidade 
Estadual da Paraíba e Uni-
versidade Federal de Cam-
pina Grande.

Em Campina Grande 
também aconteceram reu-
niões com representantes 
do Instituto de Assessoria 
a Cidadania e ao Desenvol-
vimento Local Sustentável 
(IDS) e extensionistas da 
Emater. 

A agenda de reuniões 
em João Pessoa contou ain-
da com a participação de 
representantes da Secre-
taria Executiva de Econo-
mia Solidária, Secretaria de 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), Secretaria Execu-
tiva de Tecnologia, Emater, 
Agência Estadual de Gestão 
das Águas (Aesa), Secreta-
ria de Estado da Agricultura 
Familiar e Desenvolvimen-
to do Semiárido (SEAFDS), 
Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep), 
associações de produtores, 
ONGs, entre outras.

Com apenas um ano e seis 
meses no mercado de livros, a Pat-
mos Editora já obtém destaque 
nacional ao ser escolhida pela As-
sociação dos Cartunistas do Brasil 
e pelo Instituto Memorial de Artes 
Gráficas do Brasil para concorrer 
ao Troféu HQMix como Editora do 
Ano. Também foi indicada para 
disputar outras cinco categorias 
de premiação: Desenhista Nacio-
nal, Roteirista Nacional, Projeto 
Editorial, Adaptação para Quadri-
nhos e Novo Talento\Roteirista.

A Patmos Editora concorre 
ainda aos prêmios Editora do Ano 
e Projeto Editorial, este referente 
a “Ariano Suassuna em Quadri-
nhos”. E “José Lins do Rego em 
Quadrinhos”.

A empresa paraibana tem pla-
nos para expandir seus trabalhos 
em quadrinhos para outros estados 

do Nordeste, a começar pelo Rio 
Grande do Norte e Pernambuco. 
Considerado o Oscar das Histórias 
em Quadrinhos no País, o Troféu 
HQMix foi criado em 1988 pelos 
cartunistas Jal e Gual para premiar 
e divulgar a produção de histórias 
em quadrinhos, cartuns, charges 
e obras de artes gráficas em ge-
ral. Um dos parceiros do evento 
é o apresentador de TV Serginho 
Groisman. A cada ano, por meio 
de votação, são escolhidos os tra-
balhos que mais se destacaram 
entre janeiro e dezembro, segun-
do levantamento feito pela comis-
são organizadora.

Em 2015, houve um recorde 
lançamentos de quadrinhos no 
Brasil, com marca superior a dois 
mil, entre impressão de livros e re-
vistas e a produção virtual. O nú-
mero de eventos nessa área vem 

igualmente crescendo a cada ano 
no País, de forma que a 28ª edição 
do Troféu HQMix, com entrega 
dos prêmios programada para se-
tembro, deverá ser uma das mais 
concorridas e importantes dos úl-
timos anos.

Patmos disputa prêmios no País
lIvroS, quadrInhoS, cartunS E charGES

IluStraÇÃo: Divulgação

Concorrentes

l Os nomes que concorrem pela Patmos Editora ao troféu 2016 são, por categorias:

dESEnhISta nacIonal: Américo Filho (“João Pessoa em Quadrinhos”), Megaron Xavier (“Ariano Suassuna”) e Val Fonseca 
(“José Américo de Almeida”). Val também concorrerá pela Funesc com “Árvores”.

rotEIrISta nacIonal: Bruno Gaudêncio (“Ariano Suassuna em Quadrinhos”), Iranilson Buriti (“José Lins do Rego”), Lourdinha 
Luna (“José Américo de Almeida”) e Jairo Cézar (“João Pessoa”).

novo talEnto - rotEIrISta: Bruno Gaudêncio (“Ariano Suassuna em Quadrinhos”) e Iranilson Buriti (“José Lins do Rego”).

Editora paraibana 

vem se destacando 

em nível nacional e 

já faz planos para 

expandir os trabalhos 

para outros estados 

nordestinos

Além da palestra de lan-
çamento do catálogo, tam-
bém serão realizadas uma 
série de qualificações para 
fortalecer os negócios do 
segmento da moda. Nos pró-
ximos dias 15, 16 e 17 serão 
realizadas as oficinas de cria-
tividade e desenvolvimento 
de produto, das 9h às 18h, 
também no Unipê. Na sema-
na seguinte, nos dias 21 e 22, 
mesmo local e horário, serão 
realizadas as oficinas de mo-
delagem e ficha técnica.

O designer do Senai res-
ponsável pelo evento, Fábio 
Morais, gestor do programa 
Inova Moda, falou do objeti-
vo do catálogo e das qualifi-
cações a serem realizadas. “A 
ideia é estimular a criticida-
de e a busca pela identidade 
do empreendimento, fazen-
do com que ele mostre o seu 
‘DNA’ ao consumidor. 

O evento busca mostrar 
novas tecnologias, compor-
tamentos de consumo e ma-
teriais”, disse, enfatizando: “A 

cada ciclo temos a preocupa-
ção com a sustentabilidade. 
Pensar recursos naturais e im-
pactos de consumo. Neste ci-
clo o tema que é mostrado é o 
‘upcicling’, que visa o reapro-
veitamento da matéria-prima 
ou mesmo a transformação 
de produtos já desenvolvi-
dos em coleções anteriores, 
permitindo, assim, menor 
descarte, estímulo da criati-
vidade e menor consumo de 
matéria-prima, impactando 
até na economia da empresa”, 
destacou Fábio Morais.

A analista técnica do Se-
brae Paraíba, Maísa Melo, afir-
mou que “acompanhar a evo-
lução e as novas tecnologias 
é importante para que os ne-
gócios sigam fortes. Conhecer 
novas técnicas, tecnologias e 
materiais, procurando, assim, 
acompanhar mudanças do 
seu público que constante-
mente está em mutação, seja 
pela idade, novas tecnolo-
gias, por novos ideais com-
portamentais.”, destacou.

Catálogo é lançado para 
empreendedores em JP

MErcado dE Moda
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Candidatos poderão fazer 
as suas inscrições a 
partir do dia 21 deste mês

Ana Rachel Almeida 
Especial para A União

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou no Diário 

pm é preso 
suspeito de chacina 

A Polícia Civil de Porto Alegre 
prendeu ontem um policial militar da 
reserva suspeito de matar cinco pes-
soas da mesma família na capital. O 
homem, cujo nome não foi divulgado, 
tem laços com duas vítimas da chaci-
na: é pai do bebê e marido da mulher 
mortos. O crime aconteceu na semana 
passada no bairro Jardim Itú-Sabará, 
na Zona Norte do município. De acor-
do com o diretor do Departamento 
de Homicídios, delegado Paulo Grilo, 
o suspeito foi detido em Tubarão, em 
Santa Catarina Em entrevista coletiva, 
o diretor reforçou que a prisão é tem-
porária e não significa que ele seja 
o autor dos disparos. O nome do 
suspeito não foi divulgado.

Frio mata morador 
de rua em são paulo

Na madrugada mais fria dos 
últimos cinco anos, um morador 
de rua morreu de frio na rampa de 
acesso à estação Metrô Belém, na 
Zona Leste de São Paulo, na ma-
drugada dessa sexta-feira, 10. 
João Carlos Rodrigues, que não 
teve a idade informada, não tinha 
sinais de violência pelo corpo e 
foi encontrado pelos seguranças 
do metrô. Na madrugada dessa 
sexta-feira, a temperatura média 
na cidade foi de 5ºC. A Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimen-
to Social do município informou 
que Rodrigues não teve nenhuma 
passagem pelos centros de aco-
lhida de São Paulo. 

samarco fraudou 
e ocultou dados 

A Samarco fraudou docu-
mentação e ocultou informações 
para conseguir junto a órgãos 
ambientais de Minas Gerais au-
torização para manter o funcio-
namento da barragem de Fundão, 
em Mariana, estrutura que se 
rompeu em 5 de novembro do ano 
passado matando 18 pessoas e 
deixando uma desaparecida. A 
informação é do promotor Mauro 
Ellovitch, que integra a força-
-tarefa montada pelo Ministério 
Público para apurar as causas 
do desastre. As investigações 
apontaram ainda que não havia 
licença ambiental para o depósi-
to de rejeitos de minério de ferro 
da Vale, controladora da Samarco 
juntamente com a BHP Billiton, 
em Fundão.

magal assume os 
cabelos grisalhos

O cantor e ator Sidney Magal 
admitiu ter parado de pintar seu 
cabelo e assumiu o tom grisalho 
durante um bate-papo com Ana Ma-
ria Braga, no Programa Mais Você da 
TV Globo, nessa sexta-feira, 10.”Eu 
cansei de pintar. As pessoas encon-
travam comigo e perguntavam se 
meus cabelos eram naturais, eu fa-
lava ‘Não, não’. Eu pintava há anos”, 
revelou Magal. O ídolo dos anos 
1980 decidiu adotar o look natu-
ral quando chegou à conclusão de 
que precisava assumir a sua idade, 
fazendo com o que o cabelo combi-
nasse com o resto de seu corpo.

Justiça condena Del 
nero a indenizar juiz 

O presidente da Confede-
ração Brasileira de Futebol (CBF), 
Marco Pólo Del Nero, foi condena-
do a pagar R$ 300 mil ao árbitro 
de futebol Wagner Tardelli, que 
entrou com uma ação contra a 
falsa acusação de que teria ma-
nipulado o resultado de jogos e 
de corrupção. Depois de acusado 
Tardelli, foi afastado da partida 
final do Campeonato Brasileiro 
de 2008.

Oficial da União o edital do 
Processo Seletivo Simplifica-
do, que será organizado pela 
Fundação Cesgranrio. O con-
curso garante 203 vagas na 
Paraíba, com153 para ampla 
concorrência, 38 direciona-
das para os negros, e 12 para 
portadores de deficiência. 
De acordo com o edital, em 
todo o País serão 7.500 va-

gas temporárias de Agente 
de Pesquisas e Mapeamento, 
tendo o contrato com dura-
ção de até um ano, podendo 
ser prorrogado, desde que 
não exceda três anos. As ins-
crições estarão abertas no 
site da Fundação Cesgranrio, 
a partir do dia 21 deste mês, 
finalizando no dia 19 de ju-
lho. O edital informou que as 

vagas são para pessoas que 
possuam nível médio, além 
de oferecer uma remunera-
ção de R$ 1.250,00 (mil du-
zentos e cinquenta reais), e o 
auxílio – alimentação e auxí-
lio – transporte. 

A taxa de inscrição é de 
R$ 30 reais e o edital também 
pode ser consultado no por-
tal do IBGE. O edital informou 

ainda que os 7.500 Agentes 
de Pesquisas e Mapeamentos 
vão atuar em 550 (quinhen-
tos e cinquenta) municípios, 
distribuídos nos 26 estados 
e no Distrito Federal. A pro-
va será unicamente objetiva, 
tendo sua aplicação prevista 
para o dia 4 de setembro com 
o resultado sendo divulgado 
no dia 30 de outubro. 

A Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) realiza 
até terça-feira, 14, o cadastramen-
to dos candidatos selecionados na 
chamada regular do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu 2016.2). O 
cadastramento acontece na coor-
denação do curso para o qual o 
candidato foi classificado, das 8h 
às 11h30 e das 14h às 17h.

Serão exigidos os seguintes 
documentos: cópias do certificado 
de conclusão do Ensino Médio ou 
curso equivalente, ou diploma de 
graduação em curso superior, de-
vidamente assinado pelo candida-
to e pela escola; Identidade; CPF; 
título de eleitor para os brasileiros 
maiores de 18 anos, com compro-
vante de presença na última elei-
ção (1º e ou 2º turno da eleição de 
2014); prova de quitação com o 
Serviço Militar, para os brasileiros 
do sexo masculino e maiores de 18 
anos; certidão de nascimento ou 
de casamento e comprovante de 
residência.

 Os candidatos aprovados nas 
vagas reservadas devem apresen-
tar documentação comprovando 
ter cursado o Ensino Médio na 
rede pública de ensino e apre-
sentar renda familiar per capita. 
O não comparecimento ou não 
apresentação da documentação 
exigida implica na perda da vaga. 
A matrícula no dia 26 de outubro 
e as aulas começam no dia 31 de 
outubro. Quem não for convo-
cado na chamada regular devem 
manifestar interesse em participar 
da Lista de Espera, em junho, no 
site do Sisu. A convocação desses, 
na UFCG, começa a partir do dia 
4 de julho. Caso haja vagas rema-
nescentes, ocasionadas pelo não 
comparecimento dos aprovados 
ou não apresentação da documen-
tação, estão previstas 8 chamadas. 

Cadastramento dos selecionados 
termina na terça-feira na UFCG

sisu 2016.2

UEPB realiza as inscrições de estudantes, das 8h às 16h, graduados em processo seletivo no periodo de 15 a 17 deste mês; oito campus oferecem vagas de cursos

A Pró-Reitoria de Gradua-
ção (Prograd) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) esta-
rá com inscrições abertas no pe-
ríodo de 15 a 17 de junho para 
o processo seletivo de ingresso 
de graduados no período letivo 
2016/1. Estão sendo ofertadas 
vagas em cursos nos campus de 
Campina Grande, Lagoa Seca, 
Guarabira, Catolé do Rocha, 
João Pessoa, Monteiro, Patos 
e Araruna. A inscrição deve 
ser efetuada das 8h às 16h, na 
Prograd, localizada na Rua das 
Baraúnas, 351, Térreo do Prédio 
Administrativo, no Campus de 
Bodocongó, em Campina Gran-

de. Poderão se inscrever candi-
datos que concluíram curso de 
Graduação reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC), 
que têm interesse em realizar 
outro curso de Graduação na 
UEPB, de acordo com o quadro 
de vagas. 

Os documentos necessários 
para fins de inscrição são: reque-
rimento preenchido (disponível 
no site http://cpcon.uepb.edu.
br/); cópia simples do Diploma 
de Graduação ou da Certidão de 
Conclusão de Curso (esta última 
dentro do período de validade  
de até seis meses a contar da 
data de expedição e não ultra-

passando igual período da data 
da colação de grau); Histórico 
Escolar de Graduado, constando 
as notas do Vestibular ou Sisu; 
comprovante do pagamento 
da taxa de inscrição; programas 
das disciplinas cursadas; cópia de 
RG, entre outros documentos. 
A divulgação do resultado está 
prevista para o dia 4 de julho, 
enquanto que a matrícula dos 
aprovados irá acontecer no dia 
5 do mesmo mês. O edital com-
pleto, com quadro de vagas e 
programa da prova de Língua 
Portuguesa está disponível no 
site www.uepb.edu.br. Outras 
informações: (83) 3315-3350.

UEPB abre inscrições para os graduados

Os estudantes selecionados no 
Sistema de Seleção Unificada podem 
fazer a matrícula nas instituições de 
ensino  até o dia 14. Ele deve verificar, 
na instituição de ensino em que foi 
aprovado, o local, horário e os proce-
dimentos para a matrícula. O resulta-
do está disponível para consulta na 
página do programa, na internet. Para 

acessar o resultado, o estudante preci-
sa do número de inscrição no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
de 2015 e da senha. O Sisu seleciona 
candidatos às vagas em universidades 
federais e institutos federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia com base 
na nota do Enem. Puderam participar 
do Sisu os estudantes que fizeram o 

Enem de 2015 e não tiraram 0 na re-
dação. Nesta edição foram ofertadas 
56.422 vagas, em 65 universidades 
federais e estaduais e institutos fede-
rais. Está aberto o prazo para aqueles 
que não foram selecionados se inscre-
verem na lista de espera até o dia 17 
de junho. A convocação começa a par-
tir do dia 23 de junho.

Já está está disponível o aplica-
tivo voltado para os participantes 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). A ferramenta possibilita o 
acompanhamento das informações 
sobre as etapas do exame por meio 
de smartphones e tablets, manten-
do o estudante sempre atualizado. 
Pode ser instalada nas plataformas 

Android, iOS e Windows Phone. O 
aplicativo foi desenvolvido pelo Mi-
nistério da Educação (MEC), em 
parceria com Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). Além de faci-
litar o contato com os participantes, 
ele vai auxiliar a organização pessoal 
e o cumprimento de prazos, dispo-

nibilizando dados como situação 
da inscrição, cronograma, locais de 
provas, cartão de confirmação, gaba-
ritos e resultados das provas. Entre 
as funcionalidades oferecidas, está a 
função Alerta, que permite ao usuá-
rio selecionar quais informações ele 
deseja ser notificado quando forem 
atualizadas dentro do cronograma. 

Instituições cadastram selecionados até dia 14

Enem: candidato já pode baixar aplicativo

Foto: Reprodução/Internet
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Salão abre as portas dia 17 durante o São João de Campina

Artesanato paraibano
Adrizzia Silva
Especial para A união

Korean Air e Air France 
desistem do Brasil

Londres - A recessão e o dó-
lar alto, que têm esvaziado aviões, 
levaram mais duas companhias aé-
reas internacionais a anunciar o fim 
de voos para o Brasil. Nesta sexta-
feira, 10, a Korean Air anunciou que 
deixará de voar entre São Paulo e 
Seul a partir do fim de setembro. A 
francesa Air France também reduzi-
rá a oferta e anunciou nos últimos 
dias a desistência da rota entre 
Brasília e Paris.

Desemprego atinge 
mais os jovens

Números referentes ao mer-
cado de trabalho, divulgados on-
tem (10) pelo Instituto de Pesquisa  
Econômica Aplicada (Ipea), indicam 
que os jovens entre 14 anos e 24 
anos constituem a população mais 
afetada pelo desemprego no país 
no primeiro trimestre deste ano. 
O desemprego nesse grupo, que 
era de 15,25% no quarto trimes-
tre de 2014, subiu no acumulado 
de janeiro a março deste ano para 
26,36%, segundo o Grupo de Con-
juntura do Ipea.

Investimento das 
indústrias sobe

O Indicador de Investimento 
da Indústria, elaborado pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV), subiu 0,6 
ponto no segundo trimestre deste 
ano, em relação ao trimestre imedia-
tamente anterior. Com o resultado, o 
índice atingiu 82,5 pontos, após al-
cançar o menor nível da série histórica 
(81,9 pontos) no primeiro trimestre 
deste ano. “Embora discreta, essa foi 
a primeira alta do indicador desde o 
terceiro trimestre de 2013, o que é 
uma boa notícia. O resultado sugere 
que as taxas de crescimento do in-
vestimento já passaram por seu pior 
momento.

Projeto financia 
manejos na AM

Produtores e técnicos rurais 
de 70 municípios da Amazônia e da 
Mata Atlântica que tenham interesse 
em reduzir as emissões de carbono e 
aumentar a sustentabilidade de suas 
propriedades podem se inscrever no 
projeto Rural Sustentável até o dia 19 
de agosto. O projeto vai selecionar 3,5 
mil pequenas e médias propriedades 
nos Estados de Mato Grosso, do Pará, 
de Rondônia, da Bahia, de Minas Ge-
rais, do Paraná e do Rio Grande do Sul 
e financiar a transformação dessas 
áreas em unidades demonstrativas 
de agricultura de baixo carbono, com 
tecnologias como a integração lavou-
ra-pecuária-floresta, a recuperação de 
áreas degradadas, entre outras ações.

OMC elogia país em 
acordos comerciais

O diretor-geral da Organi-
zação Mundial do Comércio (OMC), 
Roberto Azevêdo, avaliou que é “po-
sitivo” e “faz todo o sentido” que 
o Brasil esteja discutindo políticas 
comerciais e avaliando todos os im-
pactos, para o País, de acordos co-
merciais. Tal postura refletiria uma 
estratégia de inserção internacio-
nal brasileira, assim como acontece 
com diversas outras nações. “O 
Brasil precisa buscar acordos co-
merciais de forma bem pragmática 
em várias frentes: multilateral, bila-
teral, na OMC, enfim, onde quer que 
existam oportunidades interessan-
tes”, comentou.

A arte manual será o 
centro da fonte de renda para 
os microempreendedores in-
dividuais da Paraíba, durante 
a 24° edição do Salão de Arte-
sanato Paraibano, realizado a 
partir do dia 17 desse mês 
até três de julho, em Campi-
na Grande. O evento aconte-
ce durante o Maior São João 
do Mundo e a expectativa da 
organização é que, este ano, a 
feira receba cerca de 80 mil 
pessoas e que a movimenta-
ção financeira seja de, pelo 
menos, 20% maior que o ano 
passado, quando registrou 
um giro de R$1,3 milhão para 
os artesãos.

A feira de arte irá contar 
com 250 boxes de exposição 
para 308 artesãos seleciona-
dos, de diversas tipologias, 
como brinquedo, arte indí-
gena, fuxico, barro, bordado, 
fibra, algodão colorido, cou-
ro, cerâmica, madeira, fios 
macramê, fios labirinto, te-
celagem, osso e metal, crochê 
e tricô. Na gastronomia o mel, 
cachaça, licores, rapaduras, 
doces, cocadas e muitos ou-
tros. Além do aperfeiçoamento 
e do conhecimento garanti-
dos na feira, o empreendedor 
consegue aproveitar de ou-
tras formas a oportunidade 
de buscar inovações.

Com o tema “Cada peça 
uma história de vida, viva o 
artesão empreendedor, viva 

o trabalho”, o foco do Salão 
do Artesanato deste ano, se-
gundo a gestora do Progra-
ma do Artesanato da Paraíba 
(PAP), Lu Maia, será voltado 
para os microempreendedo-
res individuais (MEI’s), que 
vivem exclusivamente do ar-
tesanato, e, com esse foco, a 
organização do evento está 
profissionalizando ainda 
mais a logística do evento. 

“Um dos critérios para a 
inscrição deste ano foi a exi-
gência do expositor de ser 
MEI, para que o artesão pos-
sa emitir notas fiscais dentro 
da normalidade, e ser asso-
ciados a cooperativas. Entre 
as vantagens de ser formali-
zado está a abertura de conta 
bancária, pedido de emprés-
timos e isenção dos tributos 
federais como o Imposto de 
Renda, PIS e COFINS”, afir-
mou.

Para garantir uma maior 
movimentação financeira, 
este ano os artesãos passa-
rão a aceitar outras moda-
lidades de pagamento, com 
uso de maquinetas de car-
tão de crédito e débito. “Até 
o ano passado a organização 
do evento fornecia esse meio, 
em forma de assistência, mas 
agora cada artesão terá sua 
maquineta”, frisou Lu. Outra 
novidade na edição deste ano 
é que a praça de alimentação 
vai comercializar apenas ali-
mentos tradicionais da culi-
nária paraibana, como as co-
midas feitas à base de milho.

PROGRAMAÇÃO

Forró Pé de Serra, Os Fulano, Chagas Fernandes, Cacá do 
Forró, Jeito Nordestino, Expressão nordestina, Forró Campina, 
Baixinho do Pandeiro, João dos Ramos, Forró Chá Preto, Triân-
gulo de Ouro, entre outros artistas da terra.

Endereço do Evento: Antiga sede da Ourovel, na Avenida 
Severino Cabral, próximo ao Parque da Criança.

Horário: A abertura do evento será no dia 17 de junho, 
a partir das 19h. Os visitantes poderão conferir o Salão de 
Artesanato das 13h às 21h.

SERviÇO

Já de acordo com a analis-
ta técnica do Sebrae em Cam-
pina Grande, Fabíola Vieira, 
os artesãos que participarem 
do evento terão a oportuni-
dade de receber atendimento 
do órgão. “Teremos palestras 
e oficinas no ambiente do Sa-
lão, com temas voltados ao 
empreendedorismo, formali-
zação, oportunidades e vanta-
gens de ser MEI, entre outros”, 
disse. Fabíola informou que as 
oportunidades de negócios no 
evento podem ser ampliadas 
com a participação constante 
do empreendedor.

O Salão de Artesanato é 
realizado pelo Governo do Es-
tado e o Sebrae Paraíba, com a 
proposta de divulgar produtos 
artísticos e artesanais de di-
ferentes técnicas e promover 
o intercâmbio entre artesãos 
dos vários municípios. Além 
do desenvolvimento cultural, 
social e, sobretudo, econômico 
dos artesãos paraibanos. Neste 
ano, o Governo Estadual ainda 
hospedará 100 artesãos que 
não podem custear a sua es-
tada em Campina Grande, em 
um hotel próximo ao salão do 

evento, e ônibus, como forma 
de apoio. Anualmente, cerca 
de 400 artesãos comercializam 
os trabalhos, representando 
mais de três mil envolvidos na 
produção de 62 municípios pa-
raibanos. Para acomodar bem 
os visitantes e expositores, o 
espaço será novamente dotado 
de estandes, depósitos, hall de 
entrada, salas de coordenação, 
gestão, cadastro, enfermaria, 
brigada de incêndio, caixa de 
autoatendimento e banheiros, 
além de uma praça de alimen-
tação com palco onde aconte-
cem as apresentações artísti-
cas juninas. 

De acordo com a coor-
denadora administrativa do 
Programa de Artesanato da 
Paraíba, Alía Nasim, um levan-
tamento feito pelo PAP junto 
a agências de viagens, devido 
à situação financeira atual do 
País, neste ano os brasileiros 
estão explorando mais o tu-
rismo nacional. “A principal 
vantagem disso é que meta-
de do salão acontece ainda 
durante o Maior São João do 
Mundo, quando a cidade fica 
cheia de turistas”, disse.

Sebrae oferece palestras e oficinas

Pescado, com aumento de 18,64%, foi um dos alimentos que mais apresentou alta de preços

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), mais co-
nhecido por custo de vida, da 
cidade de João Pessoa subiu 
em média 1,30% no mês de 
maio em relação ao mês de 
abril. Com isso, o percentu-
al acumulado no ano é de 
7,30% e 14,64% nos últimos 
doze meses. A informação é 
do Instituto de Desenvolvi-
mento Municipal e Estadual 
(Ideme), que identificou alta 
de preços em quase todos os 
grupos que compõem o es-
tudo, exceto no Transporte e 
Comunicação – que teve que-
da de 0,27%.

Segundo a pesquisa 
do Ideme, o grupo Alimen-
tação apresentou acrésci-
mo de 1,93% neste mês de 
maio/16. Os maiores aumen-
tos de preços médios ocor-
reram nos seguintes itens: 
pescado (18,64%), tubér-
culos e raízes leguminosas 
(5,11%), cereais (4,50%), 
farinhas, féculas e massas 
(4,43%), açúcares e deri-
vados (3,51%), hortaliças e 

verduras (2,43%), bebidas 
não alcoólicas e infusões 
(2,08%), frutas (1,63%), en-
latados e conservas (1,47%) 
e óleos e gorduras (1,43%). 
Já a queda de preços médios 
ocorreu no preço do: frango 
e ovos (1,58%), carnes e pei-
xes industrializados (1,51%) 
e sal e condimentos (1,17%).

O grupo Artigos de Re-
sidência registrou aumentou 
médio de 2,48%. Este grupo 
foi influenciado principal-
mente pelos acréscimos de 
preços médios nos itens: TV 
e som (10,57%) e eletrodo-
mésticos e equipamentos 
(1,70%). Já Serviços Pesso-
ais, apresentou aumento de 
1,74% devido aos acrésci-
mos de preços médios nos 
itens: recreação (5,22%), 
serviços pessoais (3,27%) e 
fumo e álcool (2,74%).

No grupo Saúde e Cuida-
dos Pessoais, o Ideme iden-
tificou que houve aumento 
de 1,54% devido aos acrés-
cimos de preços registrados 
nos itens: produtos farma-

cêuticos (2,85%), óculos e 
lentes (1,63%) e serviços 
médicos (1,03%).  Enquanto 
que o grupo Habitação regis-
trou aumento de 1,08% com 
elevação de preços médios 
nos itens: reparos (5,56%), 
artigos de limpeza (1,20%) 
e aluguel, condomínio e im-
postos (0,85%). Vestuário 
também sofreu acréscimo de 
preços médios de 0,46%, que 
foram verificados nos itens: 
calçados e bolsas (9,13%), 
joias e tecidos (6,57%), rou-
pa de mulher (2,46%) e rou-
pa de homem (0,68%).  

De acordo com o insti-
tuto, apenas o grupo forma-
do por produtos e serviços 
referentes à Transporte e 
Comunicação apresentou 
índice inflacionário negati-
vo no mês de maio: 0,27%. 
A queda, segundo a pesqui-
sa, se deve a deflação verifi-
cada nos preços médios do 
item veículo próprio, que foi 
de 0,36%. Confira o estudo 
completo no site do Ideme: 
www.ideme.pb.gov.br.

Ideme registra aumento de 
1,30% em maio em João Pessoa 

Mais da metade das empresas 
do País têm débitos em atraso

CUSTO DE VIDA

O número de empresas 
inadimplentes no Brasil bateu 
recorde em abril, mostra le-
vantamento feito pela Serasa 
Experian. Segundo a pesquisa, 
4,4 milhões de companhias 
estão com dívidas em atraso, 
mais da metade das cerca de 
8 milhões de empresas em 
operação no País. O recorde 
anterior era de junho do ano 
passado, quando 3,8 milhões 
de empresas estavam negati-
vadas. O volume atual de dívi-
das atrasadas soma R$ 105,6 
bilhões.

Do total de companhias 
inadimplentes, 45,2% são co-
merciais (lojas de vestuário, 
concessionárias, lojas de ele-
trônicos, entre outros), 45% 
são do segmento de serviços 
(bar, restaurante, salões de be-

leza, turismo, entre outros) e 
8,9% são indústrias. O Sudes-
te é a região que concentra a 
maioria das empresas com dí-
vidas em atraso do País: 51%. 
Em segundo lugar aparece o 
Nordeste, com 17,9%, seguido 
do Sul (16,6%), Centro-Oeste 
(8,9%) e Norte (5,7%).

Quase metade das em-
presas inadimplentes conta 
com quatro dívidas ou mais 
(48,5%). Depois estão aque-
las com uma dívida em atraso 
(29,9%) e as empresas com 
duas pendências financeiras 
(13,3%). As companhias com 
três dívidas atrasadas são mi-
noria (8,3%). A maioria das 
empresas está inadimplen-
te com apenas um credor 
(57,1%). Do total, 22,4% têm 
conta em atraso com mais de 

três credores e 20,5% apre-
sentam pagamentos penden-
tes para dois credores. Para 
economistas da Serasa, a 
inadimplência das empresas 
preocupa mais do que a do 
consumidor. “O quadro reces-
sivo que se instalou na eco-
nomia brasileira desde o ano 
passado afeta diretamente o 
ritmo dos negócios e, por con-
sequência, a geração de caixa 
por parte das empresas”, di-
zem os analistas em nota.

Eles alertam também 
para o fato de que a maior 
parte das empresas negativa-
das são de pequeno ou médio 
porte. Estas, que concentram a 
geração de emprego no Brasil, 
podem não conseguir honrar 
suas dívidas e acabar atrasan-
do o pagamento de salários.

FOTO: Reprodução/internet



Pessoas 
estimadas 
e da melhor 
qualidade: 
Gonzaga 
Rodrigues, 
Ângela 
Bezerra de 
Castro, Evaldo 
Gonçalves e 
José Marques 
Mariz. Lá atrás, 
Joacil de Brito 
e Juarez Farias. 
O ano era 
2005 numa 
solenidade de 
lançamento do 
livro de Evaldo.

Velhos tempos, belos dias
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Administrador de empresas 
Jander Cunha Neves, médico 
José Maria de França, imu-
niologista Jória Guerreiro, 
empresários Luiz Francisco 
de Albuquerque e Mércia de 
Souza Gouveia, Sra. Rita 
Magda Tabosa Uchôa.

ParabénsDois Pontos

Zum Zum Zum
   Começa hoje a primeira das nove edições da Locomotiva do Forró em Campina 
Grande. A partida será às 10h da Estação Velha com destino a Galante.

FOTOS: Goretti Zenaide

A atriz Bárbara Reis foi recepcionada no restaurante Canoa dos Camarões pelos proprietários Sylvia 
e José Lira e a presidente da PBTur, Ruth Avelino

 A  Iconix Brand Group, sediada em 
New York e maior empresa no segmento 
de moda mundial está abrindo suas 
operações no Brasil.
 Para isto está trazendo para o 
País a “Material Girl”, marca de roupas 
e acessórios fast fashion, da cantora 
Madonna e de sua filha Lola, tendo a atriz 
Pia Mia como sua garota propaganda.

Foto: PbturFOTO: Galva

   O McDonald´s está com novidades que é o Mushroom Dijon, sofisticado 
sanduíche com pão brioche, dois hamúrgueres e a refinada Mostarda tipo Dijon.  O 
acompanhamento também é chique: cogumelos, tomate, cebola caramelizada, queijo 
Emental e fatias de Bacon Rústico.

O aniversariante setentão de hoje Jander Neves, Aléssio Toni e Deo Braga

   O professor Normando Perazzo, presidente do Centro Cultural Dante Alighieri 
convidando para a tradicional Serata que acontece hoje às 19h naquele Centro. Será com 
projeção de vídeo e palestra do professor Luca Fiorini sobre o Dia da República Italiana, 
seguida de confraternização festiva.

“Nós vivemos a temer o 
futuro, mas é o passado 
que nos atropela e mata”

“Quando o passado te 
chamar, não atenda. Ele não 
tem nada a te dizer”

MÁRIO QUINTANA ANA MARIA BRAGA

Turismo

A CONVITE da 
PbTur, em parceria 
com a Operadora 
MGM, a Revista Caras 
e o resort Mussulo by 
Mantra, a atriz bárbara 
Reis está visitando o 
Destino Paraíba.

Acompanhada de 
um fotógrafo, uma 
produtora e sua mãe, 
ela está realizando 
um ensaio fotográfico 
para a Revista 
Caras com os principais 
atrativos turísticos do 
nosso Estado. Hoje ela 
vai conhecer o Maior 
São João do Mundo e a 
Casa de Cumpade.

Setentão

O ESTIMADO  e 
leal amigo de muitas 
horas, Jander Neves 
chega hoje aos seus 
gloriosos setenta 
anos e, para marcar 
a data reúne, ao 
lado de Deo braga, 
familiares e pes-
soas queridas numa 
supimpa feijoada.

Será na sua 
residência em 
Manaíra, com direito 
a bons bate-papos e 
reencontro de velhos 
amigos.

Convite

O PRESIDENTE do 
TCE, Arthur Cunha Lima 
foi convidado pelo 
secretário de Controle 
Externo do Tribunal 
de Contas da União na 
Paraíba, João Germa-
no, para participar do 
Seminário “Nordes-
te 2030 - Desafios 
e Caminhos para o 
Desenvolvimento 
Sustentável”. O encon-
tro será dias 21 e 22 
em Fortaleza-CE, com 
governadores do NE.

Os escritos de Rubens

O BOM Café, no térreo do Mag Shopping vai estar 
mais agitado às 17h de hoje com o lançamento do livro 
“Conjuntura Social e Política”, do professor e cientista 
político Rubens Pinto Lyra.

A obra leva o selo da Ideia Editora, cuja contracapa 
é assinada pelo governador Ricardo Coutinho e reúne 
40 artigos publicados no jornal Contraponto, além do 
artigo de cunho acadêmico “Reacionarismo e Xenofobia: 
o caso da UFPb”, publicado há 35 anos.
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Ivete, ano 80

NO SONHO Doce serão comemorados hoje, em 
grande estilo, os bem vividos 80 anos da estimada 
Maria Ivete barros Esteves, uma das diretoras da 
Amem.

Uma Missa de Ação de Graças, no dia do seu 
aniversário, 6, foi realizada no Santuário da Imaculada 
Conceição, em Tambauzinho e hoje acontece a festa 
que está sendo organizada por seus filhos.

Quarteto Venecia

OS INTEGRANTES do Projeto de Inclusão Social 
através da Música e das Artes (Prima) vão ser qualificados 
pelo Quarteto Pequeña Venecia, da Venezuela durante o 
período de um ano e também para troca de experiências 
de funcionamento do El Sistema, que atingiu a marca de 
um milhão de alunos de comunidades carentes daquele país.

No próximo dia 1 de julho o Quarteto se apresenta na 
Sala de Concertos Maestro José Siqueira.

   A gloriosa equipe de Futsal Sub-20 do Esporte Clube Cabo Branco joga 
amanhã  na cidade de Campina Grande contra o ACF. A torcida entre os associados 
do Colosso do Miramar é grande, capitaneada pelo presidente Gilberto Giba Ruy!

MPE Brasil

OS INTERESSADOS 
em participar do Prêmio 
MPE brasil 2016, podem 
se inscrever gratuita-
mente até o dia 31 de 
julho pelo site www.
premiompe.sebrae.com.br 
ou em uma das agências 
do Sebrae na Paraíba.

O prêmio tem como 
foco reconhecer empre-
sas que estão em busca 
da excelência em gestão.

Em noite elegante, Jória Guerreiro que é a aniversariante de hoje e 
sua linda filha Clarice

Cultura do Estupro

O GOVERNO do Estado, através da Secretaria da 
Mulher e da Diversidade Humana vai lançar na próxima 
quarta-feira, 15, uma campanha publicitária contra a 
Cultura do Estupro, com outdoos espalhados por várias 
cidades. A campanha pedagógica “Não é Não! Intervenção 
Urbana Contra a Cultura do Estupro” será lançada na 
Praça Antenor Navarro e conta com o apoio da Funesc, 
da Sejel e do gabinete da deputada Estela bezerra.



BRASILEIRO SÉRIE C

Botafogo tenta se manter no G4
Belo enfrenta o Remo do 
Pará em partida hoje no 
Estádio Mangueirão
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O Botafogo tenta hoje 
se manter na vice-liderança 
do Grupo A do Campeonato 
Brasileiro da Série C, enfren-
tando o Remo, em Belém do 
Pará. O jogo está programa-
do para as 18 horas, no Es-
tádio Mangueirão, e é válido 
pela quarta rodada da com-
petição. O árbitro central do 
jogo será de Tocantins, Alis-
son Sidnei Furtado. Ele será 
auxiliado por Samuel Smith 
Nóbrega Silva, também de 
Tocantins, e Renan Aguiar da 
Costa, do Ceará.

O Botafogo tem pro-
blemas para esta partida. O 
atacante Muller sentiu uma 
contusão na coxa e foi vetado 
pelo Departamento Médico. 
Um provável substituto dele, 
Rodrigo Silva, ainda não po-
derá estrear, porque não está 
ainda em condições físicas 
ideais. Sendo assim, o ataque 
do Botafogo deverá ser Da-
nielzinho e Warley, ou Carli-
nhos. Outro que não viajou 
com o grupo para o Pará foi 
o lateral esquerdo Jean, que 
foi contratado esta semana, 
e ainda não foi regularizado 
junto à CBF.

Nas demais posições, a 
expectativa é pela estreia do 
meia Assis. O jogador chegou 
recentemente ao clube, mas já 
está pronto para jogar, o mes-
mo acontecendo com o volan-

te Sapé e o zagueiro, André 
Paulino. Ontem, o time fez um 
treino recreativo em Belém, 
mas o técnico Itamar Schulle 
não divulgou o time titular. 

A provável escalação do 
Belo, para começar a partida 
contra o Remo é a seguinte: 
Michel Alves, Ângelo, Marce-
lo Xavier, Plínio e Jefferson 
Recife; Djavan, João Paulo 
(Pedro Castro), Val e Marci-
nho (Assis), Danielzinho e 
Warley (Carlinhos)

No Remo, o objetivo é 
conseguir a primeira vitória 
dentro de casa. Com 4 pontos 
e na sexta colocação, o clube 
precisa de uma vitória para 
chegar ao G4. O técnico Mar-
celo Veiga treinou muito esta 
semana, uma marcação forte 
na saída de bola do Botafogo, 
como forma de pressionar o 

time paraibano, desde o iní-
cio da partida.

O único problema para 
o treinador é a ausência do 
lateral esquerdo Jussandro. 
Ele se contundiu durante a 
última partida, contra o Ri-
ver, quando o leão Azul do 
Pará venceu por 2 a 1, em 
Teresina. Para o  lugar de Jus-
sandro, quem deverá ser im-
provisado é o lateral direito, 
Camilo. O técnico chegou até 
a tentar Fabiano na posição, 
mas não gostou do rendi-
mento do atleta, que deverá 
ficar como opção no banco.

A provável escalação do 
Remo para esta partida con-
tra o Belo é a seguinte: Fer-
nando Henrique, Levi, Max, 
Brinner e Murilo, Michel, 
Yuri, Alan Dias e Eduardo Ra-
mos; Fernandinho e Edno.

O atacante Rafael 
Freitas foi o último 
atleta do Sousa a ser 
regularizado junto à 
CBF, e portanto garan-
tido na escalação da 
equipe para o jogo de 
amanhã, às 16 horas, 
no Estádio Marizão, 
contra o Globo do Rio 
Grande do Norte, na 
estreia do Dinossauro 
no Campeonato Bra-
sileiro da Série D. O 
nome do atleta saiu 
na última quinta-fei-
ra, no BID da CBF, e 
agora o técnico Tazi-
nho poderá usar sua 
força máxima neste 
domingo.

A partida de es-
treia do time serta-
nejo no Campeonato 
Brasileiro está sendo 
aguardada com gran-
de expectativa em 
Sousa. A diretoria es-
pera um grande pú-
blico, algo em torno 
de 5 mil pessoas. Para 
tanto, definiu a venda 
de ingressos ao preço 
único de R$ 20,00.

A partida é es-
pecial para o Sousa, 
já que marca a volta 
do time sertanejo ao 
Campeonato Brasilei-

ro após quatro anos. 
Por isso mesmo, o cli-
ma na cidade é de an-
siedade para o con-
fronto. De acordo com 
o presidente do Sou-
sa, Aldeone Abrantes, 
muitos torcedores es-
tão eufóricos com a 
possibilidade de ver o 
time sertanejo dispu-
tar novamente uma 
competição de nível 
nacional.

“Tem sido um cli-
ma muito especial. A 
cidade já está respi-
rando o jogo, e nós te-
mos plena certeza de 
que o Estádio estará 
lotado. É uma opor-
tunidade única ver o 
nosso time disputar 
uma competição dessa 
importância”, disse Al-
deone Abrantes.

As vendas dos in-
gressos começam na 
manhã de hoje, e vão 
até momentos antes 
da partida, nas bi-
lheterias do Marizão. 
Além do time poti-
guar, o Dinossauro 
ainda tem pela frente, 
na primeira fase do 
Campeonato Brasilei-
ro, as equipes do Amé-
rica-PE e Galícia-BA.

Rafael Freitas é o último 
regularizado pelo Sousa

PARA ESTREIA

Time do Sousa pronto para estreiar no Brasileiro da Série D

Campinense faz estreia amanhã no Brasileirão contra o Murici-AL

No último treino realizado antes de 
embarcar para o Pará, os jogadores do 
Botafogo foram bastante exigidos
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Campeonato Paraibano 
de Natação Master agita 
a Vila Olímpica hoje

O último reforço do 
campinense para as dispu-
tas do Campeonato Brasi-
leiro da Série D, não seguiu 
com a equipe para Murici, 
onde o clube joga amanhã, 
na estreia da competição. 
O zagueiro Zé Antônio, que 
chegou à Campina Grande, 
na última quinta-feira, trei-
nou normalmente com o 
elenco, mas ainda não foi re-
gularizado junto à CBF e por 
isso, não poderá estrear em 
Alagoas. Ele disse que, do 
ponto de vista físico e técni-
co, está pronto para jogar.

“Eu vinha treinando 
normalmente lá no América 
de Natal, e estou muito bem, 
pronto para jogar. O profes-
sor Diá fez o convite a mim, 
eu aceitei, e ele entrou em 
contato com a diretoria do 
América, que me liberou. Es-
tou motivado, quero come-
çar do zero aqui, conquistar 
meu espaço, e ajudar o clube 
a subir para Série C, que é 
o grande objetivo de todos 
aqui”, disse o zagueiro.

Além do América, o 
zagueiro Zé Antônio tinha 
jogado no Remo, do Pará. 
“Até hoje só joguei Série B 
e Série C. Agora será uma 

Reforço da Raposa não viaja para Alagoas
SÉRIE D

nova experiência na Série D, 
com viagens longas, campos 
ruins etc, mas estou prepa-
rado. Espero que a torcida 
tenha paciência comigo, e 
me apóie para eu poder aju-

dar o clube”, disse.
Sobre as suas caracterís-

ticas, o zagueiro afirmou que 
prefere que o torcedor veja no 
dia a dia, mas se acha um bom 
profissional. “Eu tenho um bom 

cabeceio, tanto na defesa como 
no ataque, uma boa saída de 
bola, um bom passe, e gosto 
de cobrar faltas. Alguns atletas 
aqui já me conhecem como o 
goleiro Dida, o lateral Everaldo, 
e o meia Chapinha”, concluiu o 
zagueiro.

Viagem antecipada
O Campinense já está 

em Murici, desde a madru-
gada de hoje. A delegação 
deixou Campina Grande no 
início da noite de ontem, 
após o último treino para a 
estreia na Série D. A princí-
pio, a viagem estava marca-
da para hoje de manhã, mas 
o técnico resolveu ir mais 
cedo, para dar um maior 
descanso aos atletas.

Para o jogo contra o Mu-
rici, Francisco Diá optou por 
escalar um time misto. Atle-
tas como Negretti, Joécio, 
Gledson, Adalgiso Pitbull e 
Fernando Pires, não segui-
ram com a delegação. Eles 
ficaram treinando e descan-
sando em Campina Grande, 
se preparando para a gran-
de final do Campeonato pa-
raibano, programada para 
a próxima quarta-feira, no 
Amigão, contra o Botafogo.

FOTOS: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Corrida dos Namorados reúne 
dezenas de casais amanhã em CG
Em sua 12a edição, a 
corrida a cada ano bate 
recorde de participantes

Será realizada, neste do-
mingo, a 12ª edição da Corri-
da dos Namorados de Campi-
na Grande, evento que já virou 
tradição na programação do 
Maior São João do Mundo. A 
prova terá uma volta na pis-
ta de corrida do Parque da 
Criança, e está prevista para 
acontecer, a partir das 8h.

As inscrições para a com-
petição podem ser realizadas 
no Parque da Criança, até ins-
tantes antes da corrida, todos 
os participantes receberão  
medalhas. Os três primeiros 
colocados em cada categoria 
terão premiação em dinheiro 
que será de R$ 100; R$ 80; e 
R$ 50 respectivamente. As ca-
tegorias foram divididas por 
faixa etária de 15 a 19 anos; 
de 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 
40 a 49 anos; e acima de 50 
anos.

A novidade nesta edição 
é a participação de casais do 
mesmo sexo, esta inclusão 
acontece, devido a reivindi-
cação feita por associação 
que representa os casais ho-
moafetivos.

A programação prepara-
da pela Secretaria de Espor-
te, Juventude e Lazer (Sejel) 
da Prefeitura de Campina 
Grande, para os namorados 
começa cedo, com a Trilha 
dos Namorados que em seu 
segundo ano acontece  na 
Pedra de Santo Antônio, em 
Fagundes. A concentração 
ocorre no Parque da Crian-
ça, logo em seguida às 6h, os 
casais partem em ônibus e 
também em veículos particu-
lares, rumo à vizinha cidade, 
onde iniciam a trilha.

O professor Bruno 
Mendes, coordenador dos 
programas esportivos da 
Sejel, afirmou que o objeti-
vo do evento é estimular a 
prática de atividades físi-
cas, favorecendo a interação 
esportiva, social e cultural 
entre os casais competido-
res e também para que eles 
comemorem o Dia dos Na-
morados com um ato de 
promoção à saúde.

“Na Corrida dos Namo-
rados os casais correm junti-
nhos, presos por um elástico. 
É um dia festivo e por isso 
nós temos a preocupação de 
distribuir brindes, kits de be-
leza, medalhas, troféus, além 
da premiação em dinheiro”, 
destacou, Bruno. 

FOTOS: Reprodução/Internet

A exemplo de anos anteriores, a Corrida dos Namoradores tem padre e vários casais em homenagem ao santo casamenteiro

 O Circuito Mare Nostrum 2016 foi 
especial. A competição que terminou 
na última quinta-feira, assim como em 
outras edições, testou os atletas brasi-
leiros pouco antes da principal compe-
tição da temporada. A diferença é que 
este ano o evento é a Olimpíada, em 
casa. E o Brasil saiu-se bem. Foram 7 
medalhas (3 de ouro, 2 de prata e 2 de 
bronze). Neste segundo e último dia, 
Felipe França – ouro nos 100m peito 
no dia anterior – e Jhennifer Concei-
ção venceram as provas de 50m peito.

Felipe, mais uma vez chegou na 
frente do campeão olímpico e mun-
dial, Cameron Van der Burgh, da Áfri-
ca do Sul. Ele marcou 27s18 e bateu 
o recorde da competição, 27s19, que 
o inglês Adam Peaty fez em 2014. Ca-
meron fez 27s44 e João Gomes Júnior, 
27s53. Nas eliminatórias, João havia 
sido o primeiro e Felipe, o quinto.

Jhennifer, de apenas 19 anos, está 
em sua estreia em Canet e nos Jogos 
Olímpicos. Ela venceu os 50m peito 

Brasileiros são testados no Circuito Mare Nostrum
NATAÇÃO

com 31s34, sua segunda melhor mar-
ca. No entanto, a vitória na concorri-
da competição francesa, apesar de ter 
sido em uma prova que não consta 
no programa olímpico, tem o poder 
motivador que é um dos objetivos 
almejados. Em segundo no pódio de 
Jhennifer ficou a japonesa Kanako 

Watanabe (31s76) e em terceiro, a di-
namarquesa Moller Pedersen (31s77). 
Nos 100m peito, no dia anterior, Mol-
ler foi ouro, Kanako prata e Jhennifer 
terminara na sétima posição.

Henrique Martins faturou a pri-
meira medalha de prata da competi-
ção para o Brasil. Ele nadou os 50m 

borboleta em 23s68 e ficou atrás 
apenas do ucraniano Andriy Govorov 
(22s94), que bateu o próprio recorde 
da etapa de Canet (23s18), superado 
durante as eliminatórias. No degrau 
de bronze, o russo Aleksander Popkov 
(23s72).

Guilherme Guido veio em segui-
da para também faturar a prata, nos 
100m costas. O brasileiro empatou com 
54s69 com o alemão Christian Diener. 
No pódio de ouro, outro alemão: Jan 
Philip Glania (54s40). Na quarta-feira, 
Guido foi bronze nos 50m costas.

Nas demais provas do dia, Day-
nara de Paula foi finalista A e sexta 
colocada nos 50m borboleta (26s91), 
assim como Henrique Rodrigues, nos 
200m medley (2m0240). Joanna Ma-
ranhão também ficou em sexto nos 
400m medley (4m43s92) e foi a sétima 
nos 200m do mesmo estilo (2m10s65), 
mesma colocação de Manuella Lyrio 
nos 400m livre (4m15s34) e Larissa Oli-
veira nos 100m livre (55s34).

As seleções masculi-
na e feminina do Brasil,  de 
Handebol Beach (handebol 
de areia), estarão em João 
Pessoa no próximo dia 20, 
onde ficarão até o dia 5 de 
julho, para a fase de treina-
mento em preparação para 
o campeonato mundial, que 
acontecerá em Budapeste, 
na Hungria entre os dias 12 e 
17 de julho. No total virão 34 
atletas (17 da equipe mascu-
lina e 17 da equipe femini-
na), mas só serão escolhidos 
dez atletas de cada equipe 

para embarcar para o evento 
internacional.

A paraibana Rossana Mar-
ques, técnica da seleção femini-
na, está confiante para o cam-
peonato mundial e diz que João 
Pessoa é um ótimo lugar para 
treinar devido as condições da 
praia que tem uma areia fofa, 
excelente para o esporte, já que 
não machuca as atletas. “O lo-
cal em que ficam hospedadas, é 
próximo a praia, e, juntamente 
com o clima, que mesmo no in-
verno, ainda fica em condições 
agradáveis, são aperitivos a 
mais para os treinamentos”, 
afirmou ela, acrescentando 
que a seleção feminina conta 

com 9 atletas da Paraíba, den-
tre as quais, Camila Ramo, um 
dos destaques, eleita a melhor 
do campeonato e a melhor na 
posição em que joga nas últi-
mas temporadas.

A rotina de treinos du-
rante este período será bem 
intensa a fim de conseguir o 
melhor rendimento possível 
da seleção. Com treinos três 
vezes ao dia, sendo um treino 
físico às 7h, variando entre 
academia e praia, um técni-
co/tático por volta das 11h 
e 12h e, geralmente, um jogo 
às 17h, Rossana Marques pre-
tende dar preparação eficaz 
ao grupo. A seleção feminina 

já vem em preparo e essa fase 
de treinamento é a continua-
ção de um trabalho que está 
sendo realizado há bastante 
tempo.

De acordo com Rossana, 
no grupo em que o Brasil está, 
a Noruega é uma das equipes 
que podem dar trabalho para 
a seleção neste campeonato, 
havendo ainda como fortes 
concorrentes a Polônia e o 
Uruguai. O time da casa, a 
Hungria, que disputou a final 
do último mundial contra o 
Brasil, se encontra no outro 
grupo e é um dos grandes 
adversários do Brasil neste 
campeonato. 

Seleções chegam dia 20 a capital
HANDEBOL BEACH

Treinos serão realizados até 5 de julho na orla de João Pessoa

Davison Eliziario
Especial Jornal A União

Nadadores brasileiros tiveram desempenho muito bom e elogiados por membros da confederação



Flu, sem Fred, recebe o Grêmio
CAMPEONATO BRASILEIRO

Richarlison é escalado 
por Levir Culpi em 
substituição ao atacante
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Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG

170 América-MG 5 6 1 2 3 5 8 -3 
180 Cruzeiro 5 6 1 2 3 5 9 -4 
190 Coritiba 4 6 1 1 4 7 11 -4 
200 Botafogo 4 6 1 1 4 3 8 -5

50 Flamengo 10 6 3 3 1 2 7 6

60 São Paulo 10 6 3 1 2 5 4 1

70 Chapecoense 10 6 2 4 0 10 7 3

80 Fluminense 9 6 2 3 1 5 5 0

90 Santa Cruz 8 6 2 2 2 11 7 4

100 Vitória 8 6 2 2 2 7 9 -2

110 Santos 7 6 2 1 3 7 6 1

120 Ponte Preta 7 6 2 1 3 5 8 -3

130 Atlético-PR 7 6 2 1 3 5 9 -4

140 Atlético-MG 7 6 2 1 3 5 9 -4

150 Figueirense 6 6 1 3 2 6 7 -1

160 Sport 5 6 4 2 3 6 9 -3

10 Corinthians - SP 13 6 4 1 1 10 4 6 
20 Grêmio 13 6 4 1 1 10 4 6 
30 Internacional 13 5 4 1 1 5 2 3 
40 Palmeiras 12 6 4 0 2 13 7 6
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Jogos de hoje

Brasileirão

16h
Internacional x América-MG 
Ponte Preta x Chapecoense

18h30
Fluminense x Grêmio

21h
São Paulo x Atlético-PR

Série B

16h
Náutico x Paraná 
Brasil-RS x Tupi 
Londrina-PR x Vila Nova-GO 
Avaí x Joinville

16h30
Atlético-GO x Vasco

21h
Bragantino x Paysandu 
Luverdense x Ceará

Série C

15h30
Mogi Mirim x Tombense-MG

18h
Remo x Botafogo-PB

19h
ABC x Confiança

Copa América 

20h
Estados Unidos x Paraguai

22h
Colômbia x Costa Rica

Eurocopa 

10h
Albânia X Suíça

13h
País de Gales X Eslováquia

16h
Inglaterra x Rússia

O Fluminense já está 
praticamente escalado para 
enfrentar o Grêmio pela sé-
tima rodada do Campeonato 
Brasileiro, hoje, no Raulino 
de Oliveira, às 18h30. Sem 
Fred, liberado para acertar 
sua transferência para o Atlé-
tico-MG, Levir manteve Ri-
charlison no time titular no 
último treino. Em uma ma-
nhã de frio nas Laranjeiras, o 
comandante deu atenção às 
jogadas de bola parada.

Os titulares treinaram 
com Diego Cavalieri, Jo-
nathan, Gum, Henrique e 
Wellington Silva; Douglas, 
Edson, Cícero e Gustavo 
Scarpa; Maranhão e Richar-
lison. A partida vai marcar a 
estreia de Maranhão com a 
camisa do Fluminense. Outra 
novidade será o retorno de 
Wellington Silva, recuperado 
de dores musculares.

Ao fim da atividade, al-
guns jogadores como Scarpa, 
Cícero, Richarlison e Mara-
nhão ainda treinaram co-
branças de falta e pênaltis. 
Em fase de transição para a 
preparação física após pro-
blema muscular, o volante 
Pierre realizou trabalho físi-
co na beira do gramado.  O 
Fluminense ocupa a 8ª posi-
ção com nove pontos ganhos. 
O clube gaúcho é o vice-líder 
com 13.

Já o Grêmio não poderá 
contar com Luan, suspenso 
pelo terceiro amarelo recebi-
do na vitória por 1 a 0 sobre 
a Ponte Preta, no domingo. 
Sem o camisa 7, Bobô figu-
rará na referência do ataque, 
ainda que Roger tenha evita-
do indicar a equipe no traba-
lho da manhã. Até porque o 
treinador fechou a parte final 
do treino, após comandar um 
trabalho tático de movimen-
tação em campo.

O provável Grêmio está 
encaminhado com: Bruno 
Grassi; Edílson, Pedro Gero-
mel, Wallace e Marcelo Her-
mes; Ramiro, Maicon, Giulia-
no, Douglas e Everton; Bobô.

O Atlético-PR encara um 
longo tabu para buscar seus 
primeiros pontos fora de casa 
no Campeonato Brasileiro de 
2016. Ele não vence o São Pau-
lo como visitante desde a edi-
ção 1983 - na ocasião, vitória 
rubro-negra por 1 a 0, com gol 
do ex-meia Assis. De lá para cá, 
já são 18 jogos entre os clubes 
na capital paulista, com cinco 
empates e 13 derrotas.

O momento do Furacão 
longe de seus domínios tam-
bém não anima. Ele tem três 
derrotas em três jogos no Bra-
sileirão: 4 a 0 para o Palmeiras 
na capital paulista, 2 a 1 para 
o Botafogo em Juiz de Fora e 
1 a 0 para o Inter no Beira-Rio. 
O time vai tentar quebrar es-
sas duas sequências negativas 
no sábado, às 21h (horário de 
Brasília), no Morumbi, pela 
sétima rodada.

Para quebrar o tabu e 
buscar seus primeiros pontos, 
o Atlético-PR tenta repetir, 
fora, suas atuações em casa. 

O zagueiro Wanderson, que 
pode ganhar mais uma chan-
ce no time, destaca a impor-
tância deste padrão de jogo, 
que valoriza a posse de bola e 
a organização:

- Dentro ou fora de casa, 
temos que manter o nosso 
padrão de jogo, com posse de 
bola e organização. Eu vim do 
futebol paulista. O São Paulo 
vive um bom momento. Te-
mos que impor o nosso ritmo 
de jogo e procurar sair de lá 
com os três pontos - falou 
Wanderson ao site oficial.

Para esta partida, o Atlé-
tico-PR deve contar com We-
verton; Léo (Eduardo), Thiago 
Heleno, Wanderson (Paulo 
André) e Sidcley; Otávio, Dei-
vid e Vinícius; Ewandro, Nikão 
e André Lima (Walter). Con-
firmado entre os 11, o lateral 
esquerdo Sidcley projeta o 
duelo no Morumbi:

- Acredito que este jogo 
com o São Paulo será difícil, 
assim como foi o que tivemos 

Atlético tenta quebrar tabu diante do São Paulo
33 ANOS SEM VITÓRIAS

A última vitória da equipe paranaense contra os tricolores foi no ano de 1983, quando venceu pelo placar de 1 a 0

contra o Santa Cruz. Imagino 
que os primeiros 15 minutos 
serão um pouco mais compli-
cados, em que teremos que 
tomar cuidado. Em casa, o 
time deles deve vir para cima. 
Temos que ter essa consciên-
cia. Também precisamos fazer 

o que já temos feito: tocar 
a bola bem e fazer uma boa 
marcação. Desta forma, con-
seguiremos chegar ao resul-
tado positivo - comentou o 
camisa 8.

Se conquistar seu objeti-
vo, o Atlético-PR pode entrar 

na parte de cima da tabela do 
Brasileirão. Caso contrário, ele 
corre o risco de voltar à zona 
de rebaixamento. Após seis 
rodadas, o Furacão é o 13º co-
locado, com sete pontos. Já o 
São Paulo ocupa o sexto lugar, 
com 10.

FOTOS: Divulgação

O Fluminense encara o 
time do Rio Grande do 
Sul sem sua principal 
estrela, o atacante 
Fred que foi liberado 
para assinar com o 
Atlético Mineiro

A derrota de 1 a 0 para o 
Vitória, no último domingo, 
deixou outros problemas ao 
técnico Argel Fucks, do Interna-
cional. Além da queda na tabela 
(o Colorado, agora, é terceiro 
colocado). O treinador tem três 
desfalques certos para o jogo 
contra o América-MG, hoje, às 
16h, todos por suspensão. Pau-
lão, Sasha e Anselmo levaram o 
terceiro cartão amarelo no Bar-
radão.

O Colorado, aliás, é líder 
no ranking de cartões no Bra-
sileirão. Foram, até agora, 24 
advertências e uma expulsão. 
A média é de quatro amarelos 
por partida.

Na zaga, é provável que Ré-
ver seja o substituto. Alan Cos-
ta também é opção. No meio, a 

tendência é que o volante Fabi-
nho, que viajou a Salvador mas 
ficou de fora da partida devido 
a dores na região do tornozelo 
direito, esteja recuperado. As-
sim, volta à posição ocupada 
por Anselmo contra o Vitória. 
Para o lugar de Sasha, o substi-
tuto deve ser Aylon. 

Outra modificação pode 
ser a presença de Alex. O meia, 
que esteve próximo de deixar o 
Colorado, foi elogiado por Argel 
em entrevista coletiva após a 
partida. Entraria, então, no lu-
gar de Andrigo. “O Alex entrou 
muito bem, colaborando com a 
bola parada”,  disse o treinador. 
“Tivemos um chute de fora da 
área do Alex muito perigoso, 
em que ele poderia ter feito o 
gol de empate”, alegou.

Inter com três desfalques 
contra o América-MG

SUSPENSÃO



Campeonato Paraibano 
será realizado hoje em 
piscina de 25 metros

Natação Master na Vila Olímpica
107 atletas

FotoS: Divulgação
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Peladas de outrora
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di lorenzo serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Mesmo extremamente desorganizado e dirigido 
- salvo raras exceções - por pessoas de conduta não 
exemplares, o futebol brasileiro sempre possuiu uma 
infinidade de grandes jogadores que surgem todos os 
dias, em todas as cidades, do Litoral ao Sertão.  Um 
verdadeiro celeiro

Hoje, como é sabido os craques diminuíram sig-
nificativamente em nosso futebol, o que preocupa os 
comentaristas, dirigentes, torcida e todos aqueles que 
acompanham o nosso esporte rei. Os debates são ca-
lorosos e pertinentes, envolvendo várias gerações de 
técnicos, ex- jogadores, cronistas e demais partícipes. 
A preocupação aumentou sobremaneira em decorrên-
cia da humilhante derrota para os alemães, em casa, 
em jogo de Copa do Mundo, por sete tentos a um.

Muito se discute. O debate é atual e necessaria-
mente urgente. Dentre vários itens que são levantados 
pelos especialistas eu queria aqui acrescentar um que 
a meu ver contribuiu para o declínio do nosso futebol: 
A ausência dos tradicionais campos de bairros. Era 
neles que diariamente dezenas de jovens se encon-
travam para disputar a tradicional pelada. Sei que as 
cidades cresceram, a urbanização chegou e trouxe os 
arranhas céu em forma de concreto armado.

Onde havia um terreno plano com dimensões 

apropriadas nascia um campo de pelada, mesmo 
que não comportasse um time com onze atletas se 
improvisava com nove, ou mesmo os campinhos que 
jogavam apenas cinco contra cinco, sem goleiro e 
com uma trave pequena. Era diversão, aprimoramen-
to do físico, integração social e acima de tudo compa-
nheirismo. E não faltava o olheiro que aparecia como 
quem não queria nada e observava os meninos que 
poderiam ser aproveitados nos times da redondeza.

Faltou planejamento do poder público em 
preservar reservando essas áreas destinadas aos 
campos de peladas, local onde os jovens iniciavam as 
suas experiências com a bola de plástico, de borracha 
e principalmente a de couro.

Eu fui um privilegiado, pois residia no Bairro 
dos Expedicionários e ali próximo existiam vários 
campos de futebol, de todas as dimensões, como o 
campo do Agave, onde hoje funciona uma agência 
do Banco do Brasil; o campo de Pedro Gondim, onde 
hoje está instalado o Espaço Cultural; O campinho 
de Inaldo, ocupado por vistosas clínicas; o campo da 
Portuguesa  também deu lugar a residências e em 
especial o campinho de “Seu Chico”.

Este último estava localizado em uma con-
vergência de cinco ruas, tinha suas dimensões 

Cento e sete atletas, nas 
categorias masculina e femi-
nina, disputam hoje, a partir 
das 9h, no Parque Aquáti-
co da Vila Olímpica Parah-
yba, no Bairro dos Estados, 
em João Pessoa, a II Etapa 
do Campeonato Paraibano 
de Natação Master, evento 
promovido pela Federação 
de Esportes Aquáticos da 
Paraíba. “Um evento que 
integra nosso calendário 
de atividades e que é mui-
to aguardado pelos atletas”, 
disse ontem Antônio Meira 
Leal, diretor geral da Vila 
Olímpica e também presi-
dente da federação.

Os 107 atletas são inte-
grantes das equipes do Grê-
mio CIEF, Esporte Cube Cabo 
Branco, Clube dos Oficiais da 

Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros. As provas serão 
disputas em piscina curta 
(de 25 metros), em todos os 
tipos de nado, com provas in-
dividuais e de revezamento.

Participarão do cam-
peonato nadadores masters 
(com idade mínima de 25 
anos) e nadadores pré-mas-
ters (com idade entre 20 e 
24 anos). A premiação será 
feita com medalhas aos três 
primeiros colocados de cada 
categoria individual e os três 
melhores nas provas de reve-
zamento.

Segundo o presidente 
da federação, Antônio Meira 
Leal, o evento faz parte do ca-
lendário de atividades da en-
tidade e é realizado todo ano. 
Finalizando, Antônio Meira 
disse que os participantes se 
preparam o ano inteiro para 
a competição, que além de 
muito disputada é uma óti-
ma oportunidade de lazer. A 
competição estará aberta ao 
público de forma gratuita.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Seis jogos movimentam 
hoje a segunda rodada da se-
gunda fase da Copa Paraíba 
de Futebol Raimundo Braga 
2016. Em Mangabeira, o Spar-
tax vai enfrentar o Femar, e 
no Campo do Jardim Oceania, 
o Atlético Pessoense jogará 
contra o Força Comunitária. 
Já em Pitimbu, a Escolinha 
de Pitimbu terá pela frente 
o Clube Alhandra; no Jardim 
Planalto, se enfrentarão São 
Paulo Cristal e Escolinha Jar-
dim Planalto e fechando a ro-
dada, em Bayeux, jogarão Pa-
raíba Futebol Arte e Meninos 
de Cristo.

“É bom lembrar aos 
técnicos que todos os jogos 
começarão pontualmente 
às 9h, tendo apenas poucos 
minutos de tolerância, caso 
alguma das equipes não che-
gue a tempo no local da par-
tida. A Copa está já na fase in-
termediária e já se tem uma 
ideia, pelo índice até agora 
quais as que estão se dando 
melhor em termos de resul-
tados”, disse o coordenador 
geral da competição, profes-
sor Mineiro.

Para o secretário de 
juventude, esporte e lazer, 
José Marco, a Copa Paraíba 

de Futebol Raimundo Braga 
já é a maior descobridora de 
talentos na faixa etária até 15 
anos. “Não se tem mais dú-
vida de que esse evento é o 
que mais se revela atletas de 
base no futebol. De 2013 pra 
cá, período que ela vem sen-
do realizada pelo Governo do 
Estado, mais de 150 garotos 
já foram para outros centros 
do futebol brasileiro”, frisou.

A Copa Paraíba de Fute-
bol Raimundo Braga é organi-
zada e realizada pelo Governo 
do Estado por meio da Secre-
taria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel).

Seis partidas movimentam 
hoje a Copa Paraíba Sub-15

FUteBOl De Base Quarenta e cinco conjuntos (cava-
los/cavaleiros), devem participar ama-
nhã, no Centro Hípico da Paraíba, na 
Avenida Hilton Souto Maior, em Man-
gabeira, na capital, a 3ª Etapa do Cir-
cuito Paraibano de Hipismo, evento 
promovido pela Federação Equestre 
Paraibana. Uma competição onde os 
participantes se dizem afinados e que 
ao longo dos meses muito se prepara-
ram para a conquista de um lugar no 
pódio.

As inscrições se encerram minutos 
antes da competição, no entanto, a 
previsão de 45 participantes já é con-
firmada. Atletas destaques em nível 
nacional e sul-americano como Henry 
Hardman, líder no ranking paraibano;  
Marina Gusmão, Luiz Carlos Vargas, 
entre outros, estarão participando da 
competição. Os primeiros quatro colo-
cados serão premiados com medalhas 
e troféus.

Esse evento é o terceiro de um to-
tal de sete etapas, e servirá para for-

Paraibano de Hipismo será 
realizado amanhã na capital

eM MaNGaBeIRa

mação de equipes para disputar o 
campeonato nacional que acontece-
rá no mês de julho. As quatro etapas 
restantes do circuito serão realiza-
das no segundo semestre de 2016.

De acordo com o presidente da 
federação, Jorge Luíz Passamani, a 
competição contará com um grande 
número de atletas que vêm se pre-
parando bastante para se destacar e 
conseguir uma oportunidade de re-
presentar a Paraíba no campeonato 
brasileiro.

A Vila Olímpica, no Bairro dos Estados, em João Pessoa, receberá os atletas de quatro clubes para as disputas do Estadual 2016

Os atletas prometem disputa acirrada

A competição, em sua segunda rodada, realiza hoje os jogos de volta e vai apontar classificados

bastante reduzidas e a sua trave era pequena e não 
comportava goleiros. A bola era de futebol de salão 
ou de borracha chamada dente de leite. Eram quatro 
jogadores contra quatro. Todos os dias havia pelada, 
mas quando o sábado chegava à frequência era 
intensa, com mais de seis times jogando entre si, e as 
partidas eram decididas em um único gol, quem ga-
nhava permanecia em campo e enfrentava o próximo 
adversário. 

  A última partida encerrava com a chegada 
da noite, onde a visibilidade já não era boa. Ao final 
sentávamos na calçada da venda de “Seu Chico” e 
tomávamos um refresco aguardando o suor sair.

Ali passaram vários garotos que poderiam se-
guir carreira no futebol. O domínio da bola, a visão de 
jogo, a malícia e acima de tudo a espontaneidade rei-

navam naquelas saudosas peladas. Tinha gente que 
comparecia exclusivamente para assisti-las. Outros 
sabiam jogar e gostavam, mas não conseguiam entrar 
naquele seleto e disputado grupo. Aquela pelada do 
campinho de “Seu Chico” era especial, disputada pal-
mo a palmo, ombro a ombro e sempre decidida por 
um lance individual, de craque. De tanto jogarmos 
juntos, quase todos os dias, não precisávamos olhar 
ou pedir a bola ao companheiro, pois ela chegava aos 
nossos pés, milimetricamente, por cima ou por baixo, 
com a precisão necessária.

Até mesmo aqueles peladeiros denominados 
de caceteiros, que priorizavam a força física, dando 
carrinhos, escorões, imprensadas, e solados eram 
aplaudidos por suas espetaculares jogadas tentando 
desarmar os habilidosos craques

Davison Eliziario
Especial para a União



Musical que recria grandes 
momentos da história de 
Elis Regina acontece hoje 
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Casais de namorados
visitam a Pedra de Santo 
Antônio, em Fagundes
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O cantor José Antônio de 
Freitas Mucci ou sim-
plesmente Tunai, vem 
à capital na véspera 
do dia dos namorados 
para mais uma apre-
sentação especial. Com 
show intutulado “Tunai 

Canta Elis”, o compositor preparou 
para o público grandes interpretações 
de sucessos da cantora brasileira Elis 
Regina. Além do artista, sobe ao palco 
como participação especial a artista 
paraibana nathalia Bellar. O show 
acontece no Café Empório, às 20h, e 
os ingressos podem ser adquiridos na 
bilheteria do evento por R$ 30. 

O público que comparecer a 
apresentação verá que o artista 
trará releituras de alguns dos suces-
sos que emplacou nos últimos 35 
anos de carreira. Após uma grande 
seleção, foram escolhidas canções 
gravadas principalmente por Elis 
Regina, passando por “As aparências 
enganam”, “Frisson”, “Eternamente”, 
“Certas canções”, “Olhos do coração” 
e “Blues afins”, relidas com sensibili-
dade pelo intérprete.

Segundo Tunai, suas grandes 
referências musicais fluem de vários 
artistas a exemplo de  Milton nasci-

mento e The Beatles, mas  a primeira 
vez que ouvi Milton, Edu Lobo, Gil-
berto Gil, Baden Powell, Tom Jobim, 
Ivan Lins, entre outros grandes artis-
tas, foi na voz de Elis. 

Em entrevista, o compositor 
relembrou que conheceu Elis Regina 
nos anos 70 em um show da artista. 
“Lembro-me de ter a conhecido em 
1972, no show ‘É Elis’ com direção 
de Miele e Bôscoli, no Teatro da 
Praia, no Rio de Janeiro, tendo então 
sido apresentado a ela pelo meu ir-
mão João Bosco, que emplacou, junto 
com Aldir Blanc, 28 músicas na voz 
dela, ficando atrás somente de Tom 
Jobim, com 30 músicas”, completou. 

Em sua bagagem musical, o 
artista traz consigo mais de dez 
trabalhos já realizados no decorrer 
de sua carreira, podendo nomear al-
guns como Trovoada - As aparências 
enganam (1980), Festival da nova 
Música Popular Brasileira - Adeus 
à dor (1981), Todos os tons (1981), 
Olhos do coração (1983), Em cartaz 
(1984), Tunai (1985), Sobrou pra 
mim (1988), dom (1993). Seu traba-
lho mais recente é o álbum Eterna-
mente lançado em 2011. 

dos intérpretes de suas com-
posições, o artista incorporando 
literalmente outros grandes nomes 
da MPB, como Simone, Milton nas-
cimento, Gal Costa, Elba Ramalho, 

Fagner, Jane duboc, Emílio Santia-
go, Fafá de Belém, Zizi Possi, Beto 
Guedes, Joanna, Sandra de Sá, Sérgio 
Mendes, Belchior, Ivete Sangalo e 
Roupa nova, só para citar alguns 
exemplos.

de certa forma, o show que o 
artista apresenta na capital faz uma 
ponte com “Eternamente Elis”, show 
realizado em 2002. O artista relem-
bra mais uma vez que não foi fácil 
chegar ao repertório, afinal ele foi 
realizado há 10 anos atrás.  

“33 anos se passaram e eu sinto 
que ela está com a gente, maravilho-
sa como sempre, influenciando as 
novas cantoras com sua voz belíssi-
ma, num repertório eclético e certei-
ro”, concluiu Tunai.

Quem é Tunai? Cantor e compo-
sitor. Neto de árabes e filho de Daniel 
Mucci e dona Lilá, com quem apren-
deu as primeiras noções de música, 
Tunai aos 11 anos, chamou atenção 
em um festival da Escola nossa Senho-
ra Auxiliadora, cantando bossa nova.

Em 1968, antes de ir para Ouro 
Preto/MG, estudar na Escola Técnica 
Federal (Metalurgia) e depois na Es-
cola de Minas (Engenharia), o cantor 
participou de mais dois festivais, 
um em Ouro Preto e outro em Ponte 
nova, onde ganhou o 1º lugar com 
uma toada em parceria com Tim, seu 
conterrâneo poeta, e contou com 

as participações de Margareth (sua 
irmã caçula) cantando, João Bosco 
e seu quarteto de Ouro Preto (Pau-
linho, Zé Andrade e nilberto, assim 
como o João, todos estudantes de 
Engenharia).

neste festival o artista tocou bai-
xo, instrumento que adotou quando 
tocava no Conjunto Mafra Filho, que 
animava as domingueiras dançan-
tes no Pontenovense Futebol Clube, 
substituindo o então baixista titular, 
Jair, que trabalhava no Banco do Bra-
sil e fora transferido da cidade.

“nunca mais me esqueci do case 
preto com forração na cor azul cinti-
lante de um veludo macio e cheiroso, 
guardando o Giannini vermelho e 
branco (as cores do clube), um lindo 
baixo elétrico que o PFC comprou, 
exigência minha, pois não conseguia 
nem segurar direito o baixo acústico 
do Jair (muito maior do que eu), ain-
da mais tocar”, recorda-se o artista.

Lucas Silva
Especial para A união

tunai canta elis

Natural de Ponte Nova, 
Minas Gerais, Tunai 
conviveu desde cedo 
com a música, junto 
com o irmão, João 
Bosco, e, adiante, com 
outros amigos que 
cursavam engenharia 
com ele na cidade de 
Ouro Preto. No detalhe, 
a cantora paraibana 
Nathalia Bellar, que faz 
participação especial

serviço

O show terá releituras de alguns dos sucessos dos últimos 35 anos de carreira

n evento: Show “Tunai Canta Elis”
n Quando: hoje
n onde: Café Empório
n horário: 20h
n entrada: R$ 30
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Crime em 
Alagoa 
Nova

Ramalho
LeiteNamoros de antigamente

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
Antes de mais nada, é preciso dizer que naqueles 

tempos namoro era coisa simples e séria. Namorar não 
tem o sentido que, de uns anos pra cá, acharam de dar 
– ficar, passar a noite, ficar juntos no fim de semana, ou 
coisa que o valha. Dizia-se de namorados um casal (sim, 
um casal de homem e mulher!) que, depois de alguns 
acenos, resolvia dividir segredos, compartilhar assuntos 
e, o melhor, juntar-se em abraços, beijos e outras carícias 
– essas nem sempre à vista de todos.

Pois bem, depois de feitos os 14 anos, os adolescen-
tes daquela época, começavam os primeiros arroubos e 
saíam a catar os namo-
ros possíveis. Ora na 
missa das sete na Igreja 
do Rosário, sob o olhar 
severo de Frei Jorge, ora 
nas aulas de catecismo 
com a figura veneranda 
de Dona Durvalina a ad-
moestar quando algum 
ato mais ousado era 
cometido, às vezes na la-
pinha da Conceição, mas 
principalmente na Festa 
do Rosário – tudo isso 
em Jaguaribe, é claro.

Já lhes disse noutro 
escrito, o aceirar à moça vinha em forma de galanteio e, 
nas mais das vezes, com o horrível (que nem sempre dava 
certo) “posso lhe acompanhar?”. Quando essa frase quase 
mágica era bem ouvida e aceita, aí sim começava o namoro 
propriamente dito e se iniciava um dos períodos mais inte-
ressantes de quem já passou pela experiência – hoje em dia 
quase em desuso.

Pegar na mão, aos pouquinhos, era o passo inicial e 

devia ser feito com o cuidado necessário, a fim de que o 
gesto não fosse entendido como avanço de sinal. De mãos 
dadas, os jovens adolescentes, depois das primeiras se-
manas, já se admitiam a mão no ombro, a mão na cintura 
– e, epa, para por ai, que ainda não era tempo para outras 
ousadias.

O abraço de corpo inteiro, dois coladinhos sentindo 
o arfar dos peitos, o calor das faces encostadas uma na 
outra, coradas e olhos bem abertos pra evitar surpre-
sas desagradáveis – e assim seguiam os namorados no 
caminho que tanto poderiam levá-los ao noivado e até ao 

casamento, ou que os 
transformariam, em 
pouco tempo, apenas 
em ex-namorados.

O primeiro 
beijo na boca, esse 
era inesquecível. 
Eu, mesmo, lembro 
por inteiro como me 
aconteceu, quando 
e com quem. Mas, 
isso é segredo que 
guardo comigo e que, 
quem sabe, um dia, 
eu resolva descobrir 

em outra crônica.
Era (e deve ser ainda) bem gostoso namorar. Prin-

cipalmente naqueles tempos em que namorar era coisa 
séria e simples...

Por isso tudo é que ainda hoje fico feliz em saber 
que no dia 12 de junho, amanhã, um domingo diferente, 
se festeja o Dia dos Namorados. Parabéns para eles e que 
curtam com muito amor essa data tão especial!

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Cunhão botou a mulher 
numa fria. Disse, na delação 
premiada, que era dependente 
da mulher, que vivia às custas 
dela. Por sua vez, Madame disse 
que não sabia de onde vinha o 
dinheiro de sua conta, só sabia 
que era Cunhão quem abastecia 
e depositava. Ficou um jogo do 
empurra, cada qual botando 
para o outro a origem do di-
nheiro farto, fácil. Eram lhões e 
lhões, haja lhões. Uma dessa não 
aparece lá em casa.

Cunhão disse 
que era sustentado 
pela mulher. A mada-
ma até que é bonita, 
tem um olhar pene-
trante, vai lá dentro. 
Mas não disse quem 
era o cabeça do ca-
sal, quem mandava 
no endereço. Será 
que é a dona? Será 
ela quem manda 
naqueles deputados 
todos? Quem distri-
bui a grana para as 
campanhas de suas excelências? 
É muito dinheiro, uma Petrobras 
só não dá. Por isso ela não sabe 
de onde a verba vem. Mas disse, 
no depoimento, que era Cunhão 
quem depositava.

Madama gastou lhões nas 
butiques e lojas de Paris, com-
prando joias e roupas caríssimas. 
Disse que fazia essas despesas 
com autorização de Cunhão. 
Ainda bem que ela avisava ao 
marido que ia comprar, para ele 
abastecer a conta corrente, não 
pegar a Petrobras desprevenida. 
Quanto foi que o cara ganhou 
com a negociata de Pasadena? 
Eles pronunciam “Pasadina”, 
mas esse “e”, em espanhol, tem 
som de “ê” fechado. A refinaria 
fica nos Estados Unidos, mas em 

Gigolô

“Em dias da semana 
passada cometteo-se bárbaro 
crime em Alagoa Nova. Bento 
de Moura, proprietário da fazen-
da S. José, a uma légua distante da villa, em legítima defesa, 
matou Valdevino de Tal que o provocara em sua própria 
residência, e preparava-se para entregar-se ás justiças locáes, 
quando, dous dias após o facto, foi a sua casa cercada por 
um  bando de scelerados que o assassinaram barbaramente, 
acutilando e ferindo a dous dos seus filhos de nomes José e 
Francisco de Moura que se acham em estado desesperador. 
Os assassinos foram a casa da victima, a pretexto de diligência 
policial determinada pelo Delegado do Termo e levaram, in-
formão-nos, um mandado summario, assinado pelo respec-
tivo Delegado Municipal, recomendando a prisão do referido 
Bento Moura vivo ou morto. Esse mandado não chegou a ser 
intimado por quanto logo á chegada na residência do assas-
sinado da força legal composta, de inimigos figadáes, esta con-
sumou o atentado, o que deixa ver que o intuito da diligência 
não era a prisão e sim a eliminação do infeliz homem. José e 
Francisco foram victimas de sua dedicação, do seo amor filial, 
que os levou á defesa heroica do seo pai, sendo esfaqueados 
deshumanamente. A residência do inditoso Bento, trans-
formou-se em local sinistro, onde, poucas horas depois do 
luctuoso crime, os cachorros alimentava-se com o sangue coa-
gulado das victimas! Referimos o facto ao público como nos 
foi comunicado por pessoa fidedigna e não acrescentamos o 
menor commentário ao modo terrível por que, no interior do 
estado a lei vae sendo desagravada”. 

A notícia acima foi publicada na primeira página do 
Jornal O Commercio, de 10 de maio de 1900. O  diário era um 
Órgão das Classes Conservadoras do Estado da Parahyba, 
propriedade de uma Sociedade Anônima, como consta abaixo 
do título. Seu diretor e responsável chama-se Arthur Achilles 
e marcou época com seu jornalismo independente e corajo-
so. No governo do desembargador José Peregrino de Araújo 
as oficinas de “O Commercio” foram depredadas. Achilles 
valeu-se de tipografia no Recife e continuou a publicar sua 
folha. Enfrentou cara a cara o então Chefe de Polícia, Simeão 
Leal, a quem responsabilizou pelos prejuízos materiais e pelo 
crime à liberdade de imprensa. À época, seu jornal encetava 
campanha contra uma emenda constitucional que pretendia 
diminuir a idade exigida para se exercer o cargo de governa-
dor, justamente para beneficiar Simeão Leal, o preferido do 
Chefe do Executivo.

Uma ação policial disfarçada como a narrada acima, 
só mesmo um jornal de oposição teria coragem de noticiar. 
Estranha que, sendo um órgão das classes conservadoras, ou-
sasse criticar o governo. Quem paga imposto não costuma se 
afastar do poder, tão pouco, enfrentá-lo. Talvez por isso, mais 
adiante, desaparece a referência à propriedade de uma socie-
dade anônima. No alto da primeira página aparece, apenas: 
“Editor responsável Arthur Achilles”. Sem proximidade com 
o governo, em todos os tempos, o principal mantenedor dos 
jornais em circulação, “a cotovia madrugadora dos interessas 
da Paraíba” como foi chamado por Castro Pinto, procurou 
sua sustentação financeira na iniciativa privada. Os fármacos 
eram os principais responsáveis pelo caixa do jornal. E como 
eram interessantes os reclames de então:

“Regulador da Madre Beirão- O Regulador da Ma-
dre Beirão é de efeitos certos e seguros no tratamento das 
doenças das senhoras. É “poderoso”  tonico “antepasmódico” 
e sedativo, para vigorar os “órgãos gestativos” da mulher. O 
Regulador da Madre Beirão previne e cura os incommodos de 
dores que aparecem quando o fluxo menstrual é escasso ou 
excessivo e regulariza os períodos menstruais. Não falha, é efi-
caz. À venda nas principais pharmacias e drograrias de todos 
os Estados. Depositário na Parahyba do Norte, J. Rabelo”.

Magnésia Fluida Perini – Especifico de absoluta pureza 
contra as febres epidemicas, moléstias do fígado, intestinos 
e estomago. Fabrica, Rua da Misericordia 82, Rio de Janei-
ro”

Café Beirão – Celebre remédio contra sezões e todas 
as classes de febres. Pílulas ante dyspepticas do Dr,. Hein-
zelman. Pilulas Ferruginosas e Pilulas Expectorantes do dr. 
Heinzelman, encontram-se estes afamosos medicamentos na 
Pharmacia Londres.

Interessante notar que já no início do século passado, 
havia preocupação com os problemas de disfunção erétil. Um 
remédio era recomendado para minorar esse padecimento 
que atinge a muitos dos meus leitores e já preocupava os 
de Arthur Achilles. O viagra da época chamava-se Epecifico 
Áureo de Harvey, e dizia sua propaganda em O Commercio: 
Serve para debilidade nervosa, espermatorréa, prostração 
nervosa, moléstias dos rins, emissões involuntárias e fraqueza 
dos órgãos genitais. Cura infalível.

O custo desses reclames daria para se manter, com suor 
e lágrimas, a compra da tinta e do papel indispensável à pu-
blicação da folha. O jornalista morreu pobre e, seu único bem 
durável, um relógio de algibeira em ouro, foi levado por um 
visitante noturno. Os tempos eram outros! (nas transcrições 
mantive a grafia da época)

território colonizado por 
espanhóis. “Pasadina” é 
para os gringos.

Conheço um fulano 
que vendeu um posto de 
combustíveis, uma bomba 
de gasolina como se dizia 
antigamente. Foi uma nota. 
Imagino quanto custou 
mesmo essa tal de Pasade-
na, lhões e lhões. E quanto 
foi sua propina. Ninguém 
sabe quanto é realmente o 
valor de uma propina, pois 

é coisa que não tem 
registro contábil. Sabe-
se, apenas, que é de 
lhões. Às vezes milhões, 
outras vezes bilhões, ou 
mesmo trilhões. A dife-
rença vai por conta de 
dólares ou reais.

Essa gente ganha 
muito dinheiro, tanto 
que não se sabe de onde 
vêm e para onde vão 
as cifras astronômicas, 
quem depositou, se foi 
o marido ou a madama. 

Olho para a cara daquele políti-
co, homem rico, dono de várias 
empresas, e me lembro do cano. O 
coordenador da campanha do seu 
partido, homem sério e meu ami-
go, pediu-me para que eu “tirasse” 
da fita de gravação uma entrevis-
ta do cara (ou foi um discurso?). 
Já faz tempo. “Ele te paga”, disse-
me o amigo.

 O cara tinha um português 
muito ruim, deu um trabalho 
danado. Tanto dei retorno no gra-
vador que a máquina se quebrou. 
Nunca me pagou. O homem rico, 
dono de concessionárias, deu cano 
no pobre jornalista. Não boto no 
jornal porque não posso provar, 
mas digo a todo mundo sua ve-
lhacaria. Não foi do tamanho de 
Pasadena, mas fez falta. E o grava-

 
Eles 
pronunciam 
“Pasadina”, 
mas esse 
“e”, em 
espanhol, 
tem som de 
“ê” fechado

dor nunca mais funcionou; era um 
“três em um” – rádio, toca discos, 
gravador. 

Um é velhaco, outro é gigolô. 
Aqueloutro é as duas coisas. É 
difícil e perigoso lidar com essa 
gente. Cano. Nem a mulher sabe 
de onde vem o dinheiro. Nem 
ele mesmo sabe, faz que é Dona 
Encrenca quem ganha os tubos, 
os lhões que o sustentam. E as 
campanhas eleitorais? Quem sabe 
quanto custa uma campanha? 
Lhões e lhões, Douto Leitor. Cifras 
escandalosas. Pasadenas, Passadi-
nas, Pasadenas – com “e” ou com 
“i”, ao gosto do freguês, em dóla-
res ou reais.

Agora me lembrei de Millôr 
Fernandes traduzindo Shakespe-
are. Ele usou a expressão “dólar”, 
e um crítico chiou, dizendo que 
naquele tempo não havia dólar. 
Millôr disse que já era moeda na 
época, que não ia bater boca com 
o crítico. Dólar já era moeda no 
tempo de Shakespeare. E assim 
devia ser o real. Quem vai receber 
a propina pode escolher a moeda 
da bola. São lhões. E o bom é que 
ninguém sabe de onde vêm, nem a 
madama, nem seu marido, o gigo-
lô todo poderoso.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)

Cronicartigo
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Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Evento

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

Após passar por cidades como 
Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto 
Alegre, o espetáculo “Elis, A musical”, com 
direção de Dennis Carvalho e da atriz 
Lilian Menezes, assumindo belamente 
o papel da cantora Elis Regina, chega 
hoje a capital paraibana. Com encenação 
marcada o Teatro Pedra do Reino, às 21h, 
o espetáculo recria momentos da vida e 
trajetória da artista. Os interessados em 
contemplar o musical podem adquirir 
seus ingressos online através do site in-
gressorapido.com.br ou na bilheteria. Os 
valores vão de R$ 25 até R$ 170.

Quem presenciar a performance irá 
se deparar com um repertório exuberante 
que passeia por diversos momentos da 
carreira musical de Elis. A exemplo disso, a 
apresentação traz canções como “Arras-
tão”, “Casa no campo”, “Águas de março”, 
“Dois pra lá, dois pra cá”, “Como Nossos 
Pais”, “Aos nossos Filhos”, “Fascinação”, “O 
Bêbado e o Equilibrista”, “Madalena”, O 
Trem Azul” e “Redescobrir”. 

“Um dos momentos mais marcantes 
pra mim é quando as músicas Arrastão e 
Aos nossos Filhos são cantadas, porque 
me emociono muito. Então posso dizer 
que esse, entre outros momentos, são 
alguns dos ápices para mim”, relatou o 
ator Cláudio Lins que interpreta um dos 
maridos de Elis. 

No total, são mais de 40 obras que 
integram o repertório do espetáculo, entre 
músicas, medleys e vinhetas que emocio-
nam ao serem apresentadas e reviverem 

 

Oficina de lambe-lambe para 
mulheres acontece na capital

Hoje, a artista e grafiteira Priscila Witch promove a oficina “Lambe, Amor”, 
voltada exclusivamente para mulheres. A atividade tem como proposta a criação 
de cartazes de lambe-lambe fundamentados pela discussão de temas relacio-
nados ao universo feminino. O evento será realizado no Centro Cultural Espaço 
Mundo, a partir das 14h, e tem inscrições gratuitas.

“Lambe, Amor”, é uma proposta de oficina de intervenção artística urbana, 
a partir de lambe-lambes, voltada para mulheres (trans ou não). Lambe-lambes 
são pôsters de tamanhos variados com conteúdo artístico, político, ou decorativo 
que são colados em espaços públicos. Esta oficina visa transformar as experiên-
cias das mulheres participantes da atividade em cartazes. 

Capacitação

De política & polícia 

Dois incidentes envolvendo as áreas de política e polícia, 
que ocuparam generosos espaços nos jornais do momento, 
aconteceram envolvendo simultaneamente ambas as abordagens 
jornalísticas. Um de âmbito nacional, ganhando justificadamente 
repercussão internacional por ter acontecido no plenário do 
Senado Federal e que resultou em morte de um senador; o outro, 
sem vítima fatal, teve cenário e atores aqui mesmo na Paraíba.

No Senado Federal, a ocorrência político-policial foi em 4 
de dezembro de 1963, quando o senador Arnon de Melo (pai 
do ex-presidente e atual senador Collor de Melo) disparou 
três tiros contra o seu colega Silvestre Péricles, seu inimigo 
político, que, mesmo estando a cinco metros do seu algoz, não 
foi atingido. Com o começo do tiroteio, os senadores Kairala 
e o paraibano João Agripino (que viria a ser governador da 
Paraíba, 1966 a 1971) se engalfinharam no chão com Péricles 
para lhe tirar a arma das mãos. 

Uma ação heroica dos senadores João Agripino e Kairala, 
mas não foi possível evitar que Arnon disparasse duas vezes 
na tentativa de acertar o seu rival, o que não conseguiu. Kairala 
pagou caro por sua bravura, pois dois tiros atingiram-no aciden-
talmente. Kairala, embora levado com urgência para o Hospital 
Distrital de Brasília, por seu estado gravíssimo, veio a falecer.

Nem por falta de ética ou decoro parlamentar, nem mesmo 
pelo assassinato, nenhum dos dois senadores que provocaram 
o distúrbio no plenário do Senado Federal sofreu qualquer 
punição. O senador Péricles havia chamado Arnon de Melo de 
crápula e ameaçou-o de morte. Desde então Arnon passou a usar 
na cintura uma ‘Smith Wesson 38’, que teve a trágica oportuni-
dade de usá-la quando novamente chamado de crápula e o seu 
arquiinimigo partir, armado, pra cima dele. 

Os senadores Arnon de Mello e Silvestre Péricles foram 
presos em flagrante, o Senado aprovou suas prisões por 44 votos 
a favor e 4 contra, mas cinco meses após o assassinato o Tribunal 
do Júri de Brasília os inocentou .E Arnon de Melo ficou de boa, 
como se diz hoje em dia, sem sofrer cassação nem qualquer puni-
ção imposta pela Mesa do Senado.

A etimologia das palavras ’política” e ‘polícia”, com o mesmo 
radical de origens latina “politia” e do grego “politeia”, ligado ao 
vocábulo pólis, que na Grécia Antiga significava cidade, povo, é 
uma revelação da tênue relação existente entre política e polícia, 
pelo que se vê atualmente no envolvimento de políticos em atos 
de corrupção, assassinatos, envolvimento com o narcotráfico e 
contrabando, e efetiva ação policial. São mais de 200 deputados 
e senadores que respondem a 542 inquéritos e ações penais. Um 
recorde na história da política brasileira.

Quanto ao incidente ocorrido na Paraíba envolvendo polí-
ticos e polícia, basta um pequeno esforço para relembrar a ten-
tativa de assassinato cometida pelo então governador Ronaldo 
Cunha Lima contra a vida do seu antecessor Tarcísio Burity. O fato 
ocorreu no dia 5 de novembro de 1993, no Restaurante Gulliver, 
em João Pessoa, quando Ronaldo Cunha Lima desferiu três tiros 
de revólver contra Tarcísio Burity. 

Agora, a política brasileira mais uma vez toma rumo em di-
reção à polícia, quando o procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do presidente 
do Senado, Renan Calheiros, do ex-presidente da República José 
Sarney, do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, e do 
senador Romero Jucá. Será que não está faltando ninguém mais 
nessa lista?

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.comLucas Silva

Especial para A União

Mídias em destaque
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zé mEioTA

Humor 
Tônio

momentos que ficaram eternizados. 
“O preparo para o musical é intenso. São 

oito horas por dia, às vezes até mais, porque 
nos fazendo aula de canto, interpretação e 
dança pra depois integrar tudo no espetáculo. 
Para cantar uma quantidade grande de músi-
cas e fazer tudo sair certinho é preciso muito 
ensaio”, ressaltou Lins sobre a importância dos 
ensaios quando perguntado sobre o preparo 
dos atores. 

Com texto de Nelson Motta e Patrícia 
Andrade, e o espetáculo conta ainda com 
Dennis Carvalho em sua primeira direção para 
o teatro. Além disso, a equipe também traz 
nomes como Delia Fischer (direção musical e 
arranjos), Alonso Barros (coreografia e direção 
de movimento), Marcos Flaksman (direção de 
arte e cenografia), Maneco Quinderé (dese-
nho de luz), Marília Carneiro (figurino), Beto 
Carramanhos (visagismo) e Marcela Altberg 
(produção de elenco), entre outros.

Interpretando Elis, a atriz Lílian Menezes 
toma conta do palco com seus dois maridos, 

FoTo: Divulgação

Musical que revive momentos da história de 
Elis Regina é apresentado hoje em João Pessoa

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). 

Ronaldo Bôscoli e César Camargo Ma-
riano, sendo incorporados por Marcelo 
Várzea e Cláudio Lins, respectivamente. 
Entretanto, os outros 11 atores se reve-
zam em vários papéis, em uma história 
que leva para o palco diversas figuras 
importantes da cultura nacional como 
Miéle, Jair Rodrigues, Tom Jobim, Ro-
naldo Bôscoli, Cesar Camargo Mariano, 
Nelson Motta, Marília Gabriela e Henfil, 
entre outros.

“Durante a encenação existem 
cenas solos, mas os atores veriam de 
ato para ato tornando dessa forma 
o musical mais dinâmico, afinal são 
2h15 de musical”, comentou ainda em 
entrevista ao jornal A União o ator 
Claúdio Lins. 

“Elis, A musical” surgiu de um 
texto escrito por Nelson Motta e Patrí-
cia Andrade, que ao serem convidados 
pelos produtores do espetáculo, já 
escreviam um roteiro sobre a vida da 
cantora para o cinema. Nelson acom-
panhou de perto a vida e carreira de 
Elis, tendo sido seu amigo e produtor. 
“Trinta anos depois de sua morte, ela 
continua como a maior referência de 
todas as novas gerações de cantoras. 
O convite para escrever o musical me 
deixou imensamente feliz”, confessa 
Nelson Motta. 

Na direção do musical, Dennis 
Carvalho também faz parte do time, 
que pela primeira vez dirige um espe-
táculo teatral. “Eu a conheci através de 
Milton Nascimento e logo me tornei seu 
fã. Ela foi simplesmente a melhor can-
tora do Brasil”, afirma Dennis Carvalho.

Elis Regina é interpretada pela atriz Lílian Menezes
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Paraíba: todos os cantos

teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte

l  Santa Luzia
Em Santa Luzia, a festa que 

tem 74 anos de tradição acontece 
de 23 a 26 de junho. Entre as prin-
cipais atrações estão Cavalo de 
Pau, Netinho Lins e Solteirões do 
Forró. A previsão do prefeito Ade-
mir Morais é que cada noite tenha 
de quatro a cinco bandas, tendo 
já confirmadas a participação de 
Cavalo de Paulo, Netinho Lins, Sol-
teirões do Forró, Espora de Ouro, 
Forró dos Plays, Jurandy da Feira, 
Feras, Geová do Acordeon, João 
André e Forró na Faixa.

Amanhã é Dia dos Namorados e a Pedra 
de Santo Antônio é um ponto turístico e 
religioso localizado na Serra do Bodopitá, no 
município de Fagundes, que atrai centenas 
de casais mantendo a tradição da visitação a 
pedra.  O nome da pedra é uma homenagem 
a Santo António de Lisboa, conhecido como o 
santo casamenteiro, e é famosa pela tradição 
que diz que quem passar por debaixo dela 
consegue pretendente a casamento.

 Reza a lenda, que as moças que conse-
guirem passar por baixo da pedra três vezes, 
irão conseguir o casamento no ano seguin-
te.  O difícil é conseguir passar por baixo da 
pedra porque a fenda é estreita e o caminho 

vai até a outra margem onde se tem uma bela 
visão por conta dos seus 950 metros de altura 
do local, onde foi construída em 1904 uma 
igrejinha com a estátua de Santo Antônio.

Muitos acreditam que visitar e passar 
entre a fenda da pedra no Dia dos Namora-
dos, véspera da data em que Santo Antônio, 
é a solução para os problemas do coração. A 
história contada por moradores da região é 
de que há mais de cem anos, três caçadores 
encontram uma imagem do santo dentro da 
fenda da pedra e a levaram para Igreja Ma-
triz da cidade, porém, no dia seguinte um 
sacristão disse que o santo havia sumido 
misteriosamente.

Quando os mesmos caçadores voltaram 
a Serra, encontram novamente a imagem de 
Santo Antônio novamente dentro da fenda 
da pedra, fato que ocorreu por três vezes. No 
terceiro desaparecimento, a pequena passa-
gem na pedra tornou-se de difícil acesso e a 
imagem nunca mais foi vista. Daí por diante 
começaram as romarias que a cada ano, 
reúne um maior número de fiéis que visitam 
o templo no mês de junho. Além da festa 
religiosa, nos fins de semana os turistas po-
dem contemplar um belo cenário do recanto 
que é rodeado de trilhas ecológicas e outros 
monumentos naturais.

 A área encanta, principalmente, por ser 

um recanto preservado com matas e fontes 
de água doce, um roteiro bastante atraente, 
sobretudo para quem gosta da natureza ou 
mesmo de praticar trilhas ou esportes de 
aventura. É nessa época que a movimenta-
ção no local aumenta, até para os moradores 
que aproveitam para comercializar produ-
tos na pedra já que são esperados milhares 
de romeiros vindos de diversas cidades da 
Paraíba, dos estados vizinhos e até de outros 
países. Todos os anos a prefeitura municipal 
de Fagundes também prepara uma recepção 
para receber os turistas e romeiros, receben-
do eles com uma banda de pífanos que os 
acompanha até a pedra.

l  Galante 
Arraiá de Cumpade, no distrito de Galante, distante apenas 8km 

Campina Grande, tem como convidado do Cumpade João, hoje Tom Oli-
veira, Edglei Miguel, Cris Oliveira e Roninho do Acordeon e amanhã (Dia 
dos Namorados), a animação fica por conta do Cumpade João, Sandra 
Belê, Cris Oliveira e Roninho do Acordeon. O evento que foi considerado 
pela (Idestur) como o 1º Produto Turístico Rural do Brasil, é realizado na 
Divina Vila, que fica na Fazenda Olho D’água, sempre no período das 11h 
às 17h. O passaporte inclui open bar (cerveja, água, refrigerantes, café, 
sucos, cachaça e caipirinhas), apresentação cultural, forró pé de serra e 
visitação na Divina Vila. O Arraiá de Cumpade está inserido nas progra-
mações paralelas do “Maior São João do Mundo”, sendo ele promovido 
pelo Restaurante Rural Casa de Cumpade e a Mais Brasil Turismo, com 
apoio do Governo do Estado, através da Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur). Em João Pessoa você adquire seu passaporte na Mais Brasil 
Turismo, localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 3280, Sala 104, Tam-
bauzinho, telefone (83)3224-3050. Em Campina Grande você compra o 
seu passaporte na AutoCar Turismo, que fica localizada na Rua Dr. Se-
verino Ribeiro Cruz, 625, Centro, telefone (83)3321-3521.
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FotoS: Divulgação

O Santo Casamenteiro

No Dia dos Namorados, centenas de casais prometem manter a tradição de visitar
a Pedra de Santo Antônio, no município de Fagundes, no Agreste paraibano.

 Fagundes fica a 
40km de Campina 

Grande e 120 de João 
Pessoa. O acesso é 

pela rodovia fede-
ral BR-230 e pela 

estrada que leva ao 
distrito campinense 
de Galante. A pedra 

fica na zona rural de 
Fagundes, a 3km do 

Centro da cidade. 

l  Campina Grande

O “Maior São João do Mun-
do”, em Campina Grande, tem 30 
dias de cuja programação, será 
realizada até o dia 3 de julho, com 
o tema “Venha curtir as tradi-
ções”. A programação gratuita da 
festa junina do São João de Cam-
pina Grande tem como atrações 
hoje Capilé, Coroné Grilo, João 
Lima e Gatinha Manhosa. Amanhã 
a animação fica por conta de 
Geovane Jr., Lucas Veloso e Tan e 
Vicente Ner.

l  Patos

Wesley Safadão, Aviões do Forró e 

Bruno e Marrone são algumas das principais 

atrações do São João de Patos. A programa-

ção vai de 21 a 25 de junho e, além dos shows, 

também conta com passeio de carroça, com-

petição de decoração, ônibus do forró, terrei-

rinho do forró, literatura e artesanato, feira 

de gastronomia e feira de calçados.

l  Bananeiras

O São João de Bananeiras 2016 tem 
data confirmada para os dias 22, 23, 24 e 25 
de junho. A festa é tradicional na Paraíba e 
deve atrair milhares de pessoas para festejar 
o período junino. A prefeitura já divulgou as 
atrações confirmadas para esse ano e algu-
mas delas são Nando Cordel, Chapéu de Couro 
e Adriano José. Bananeiras tem entre suas 
atrações Amazan, Nando Cordel, Os Fulano e 
Adriano José. 

l  Monteiro
A programação de Monteiro vai contar com shows de Marília Mendonça, Magníficos, Solteirões do Forró e Luciene Melo. A festa será iniciada amanhã, Dia dos Namorados, e Avaí até o próximo dia 28. Este ano o tema do evento é “O Me-lhor São João de Todos os Tempos”, con-tando com o festival de quadrilhas juninas, vinte shows no palco principal, além de outras apresentações artísticas.

l  Teixeira 

O São João de Teixeira vai ter en-

tre as suas atrações Banda Encantu’s e 

João Lima. Até amanhã serão realizadas 

apresentações das quadrilhas e atrações 

musicais, como forma de antecipar o clima 

junino no município. E a partir do dia 23, 

as festividades juninas vão ser iniciadas 

oficialmente. Elas seguem até o dia 26, 

com atrações no “Cantinho do Forró” e no 

palco da “Praça do Forró”. 



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DO PREGÃO 092/2016
PROCESSO Nº 19.000.023171.2016

Comunicamos, a quem interessar, que o  Procedimento licitatório  nº 092/2016 (Registro de Preços 
para serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças), desti-
nado ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba - CBMPB. Por oportuno, informamos que 
a data marcado para o dia 14/06/2016 as 09h, fica adiado para o dia 28/06/2016 as 09h. solicitamos 
aos licitantes que acesse o site para adquirir um novo Edital.  www.centraldecompras.pb.gov.br

RGE CGE: 16-00413-3
João Pessoa, 10 de junho de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N107/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/06/2016 às 13h e 30mim para:

Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha, destinado ao Hospital da Policia 
Militar General Edson Ramalho - HPMGER , conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00462-0
João Pessoa, 10 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N119/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 29/06/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos excepcionais, destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/CEDMEX, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00461-2
João Pessoa, 10 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N120/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/06/2016 às 13h e 30mim para:

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores, subesta-
ções, abaixadoras, no-break e instalações elétricas internas e externas, destinado a Secretaria de 
Estado da Receita - SER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00452-1
João Pessoa, 10 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N127/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 28/06/2016 às 13h e 30mim para:

Registro de preços para aquisição de feno de capim TIFTON, destinado a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00455-6
João Pessoa, 10 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

Protocolo: 2016 - 032493
Responsavel.: MARCOS ANTONIO AUGUSTO GAL-
DINO
CPF/CNPJ: 019555894/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  238,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031846
Responsavel.: MARIA ESTHER CASTRO DO AMARAL
CPF/CNPJ: 467037054-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  291,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026991
Responsavel.: MARCELO DA SILVA
CPF/CNPJ: 031466784-97
Titulo: CED CRE BAN IND  R$2.484,74
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo: 2016 - 029865
Responsavel.: METALURGICA PORTAL IND E COM D
CPF/CNPJ: 001765336/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.259,73
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032853
Responsavel.: RENATA LIMA DE PAIVA BRITO
CPF/CNPJ: 085527164-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  230,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031941
Responsavel.: WENDELL HANS BRITO DA SILVA
CPF/CNPJ: 045476384-03
Titulo: CED CRE BAN IND  R$2.627,18
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo: 2016 - 032997

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  11/06/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ADALBERTO LUIZ TARGINO  ME
CPF/CNPJ: 007140182/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  247,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033115
Responsavel.: CLINICA DOM RODRIGO LTDA
CPF/CNPJ: 000853492/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.015,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032345
Responsavel.: DANIEL LUIZ DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 022530298/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033035
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE ALIM ALIANCA
CPF/CNPJ: 020392003/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$17.355,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032030
Responsavel.: FRIGORIFICO ALIANCA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 020392003/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.115,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032027
Responsavel.: FRIGORIFICO ALIANCA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 020392003/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.118,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032028
Responsavel.: MARIA BETANIA ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ: 045085694-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  415,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB

Responsavel.: BERLANDIA FERREIRA LIMAME
CPF/CNPJ: 017957748/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031606
Responsavel.: BRUNO ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 021767011/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.220,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031443
Responsavel.: BRUNO ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 021767011/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.220,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031672
Responsavel.: BRUNO ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 021767011/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.220,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031673
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN-
TO EPP
CPF/CNPJ: 035571439/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$892,50
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 - 031820
Responsavel.: DMX ATACADISTA DE PAPE  E UTIL  
DOM
CPF/CNPJ: 009330604/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.849,44
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030647
Responsavel.: ELIAS CESAR DE FREITAS DANTAS
CPF/CNPJ: 012602716/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.349,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031416
Responsavel.: EUNICE CRISTINA AMORIM DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 441606584-15
Titulo: DUP PRES SER IN  R$360,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029417
Responsavel.: FRANCIEUDO FAUSTINO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 027586804-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$138,94
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029415
Responsavel.: HERIBERTO MARCIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 035427749/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031535
Responsavel.: ISAEL VASCONCELOS WANDERLEY
CPF/CNPJ: 010848924-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$675,00
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 - 031502
Responsavel.: JONAS BARBOSA DE BARROS RODRIG
CPF/CNPJ: 024318821/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$382,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031085
Responsavel.: JONAS DE OLIVEIRA DELGADO ME
CPF/CNPJ: 041117458/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 82,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031731
Responsavel.: L K COMERCIO E SERVICO LTDA ME
CPF/CNPJ: 018083645/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.582,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030171
Responsavel.: L K COMERCIO E SERVICO LTDA ME
CPF/CNPJ: 018083645/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.582,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030185
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$713,97
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031098
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.418,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031126
Responsavel.: LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS 
ANDRADE
CPF/CNPJ: 021096687/0001-80
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$399,90
Apresentante: ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO 
LTDA
Protocolo: 2016 - 031618
Responsavel.: MARIA JOSENILDA V. F. EIRELI
CPF/CNPJ: 003258004/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.007,33
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031610
Responsavel.: MARLY LOURDES MATIAS DE ME-
DEIROS ME
CPF/CNPJ: 020087149/0001-67
Titulo: DUP PRES SER IN  R$280,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031168
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.507,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031661
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.658,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031772
Responsavel.: MAYANA ALVES BEZERRA MENDES
CPF/CNPJ: 074060434-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$153,03
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031843
Responsavel.: MOISES ARCANJO TARGINO ME
CPF/CNPJ: 005459218/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.002,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031877
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$725,98
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 - 030855
Responsavel.: SAWANNA RAFAEL MAIA
CPF/CNPJ: 024308866/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$646,00
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 - 030394
Responsavel.: TEXNORD IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO LTD
CPF/CNPJ: 008203722/0001-55
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$241,40
Apresentante: CIA DE INTEGRACAO PORTUARIA 
DO CEAR
Protocolo: 2016 - 031616
Responsavel.: THIAGO LUIZ HONORIO LOPES
CPF/CNPJ: 022158568/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$849,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031743
Responsavel.: VALDENIA FARIAS RODRIGUES  ME
CPF/CNPJ: 019414337/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$165,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031786
Responsavel.: UILDEMAR ALEXANDRE OLIVEIRA 
VIRGINI
CPF/CNPJ: 019771264/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$527,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031721
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  11/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

  - Titular -

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

Edital de Intimação ao Devedor Fiduciante. O Bel. Maria do Socorro Ferreira Braga, Oficial do 
Cartório Único de Alhandra Velton Braga, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 § 4º, da Lei 
9.514/97, bem como pelo credor Banco do Nordeste do Brasil S.A, do Contrato (ou das Disposições 
Gerais aplicáveis ao contrato celebrado) sob os nºs A300234401/001 e A300262901/001, firmado 
em 30 de junho de 2006, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sra. Venho pelo presente 
intimar o Sr. Julio Cesar Ferreira de Araujo, residente na Rua Montesenhor Francisco Coelho, 61, 
Jaguaribe, João Pessoa-PB ou no endereço do Imóvel Rua Projetada, s/nº loteamento Cidade 
Balnearia Novo Mundo, Praia Tabatinga, Distrito de Jacumã, Município de Conde-PB, para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais relativas ao(s) encargo(s) devido(s) que se encontram 
vencidos. Informo ainda, que o valor deste(s) encargo(s), posicionados em 18/11/2015 a 18/05/2016, 
corresponde a R$ 183.537,26, sujeito a atualização monetária, aos juros de mora e das despesas 
de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também, o(s) encargo(s) que vencer(m) 
no prazo desta intimação. Assim procedo a intimação de V. Sra., para que se dirija a este cartório 
de Imóveis, situado na Rua Presidente João Pessoa, 82, centro, Alhandra-PB, onde deverá efetuar 
a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta 
data. Nesta oportunidade, fica V. Sra. Cientificado que o não cumprimento da referida obrigação 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor do 
credor fiduciária - Banco BrazilianMortigages Companhia Hipotecária – nos termos do Art. 26, § 7º, 
da Lei 9.514/97. Alhandra, 01 de junho de 2016.O Oficial do Registro.

Edital de Intimação ao Devedor Fiduciante. Dra. Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas, Oficial 
do Cartório de registro de Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da 
Lei 9.514/97, bem como pela credora do Contrato de Financiamento Imobiliário nº 3757 série 2013, 
datada de 31/10/2013, registrado sob o nº 2/4, na matrícula nº 73.289, com Alienação Fiduciária, 
referente ao imóvel situado na Avenida Pombal, nº 1301, Apartamento nº 902, do Edifício Residencial 
Vermont, Manaíra, João Pessoa/PB, venho intimar os Senhores Márcio Raniery Cruz de Meireles 
e Micheline Braga Carneiro da Costa, para fins de cumprimento das obrigações contratuais que 
se encontram vencidas, sujeitas a atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo 
pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os encargos que vencerem neste 
período. Assim procedo à intimação de Vossas Senhorias, para que se dirijam a este Cartório Eunápio 
Torres, situado à Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
capital, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data desta publicação. Na oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas que o 
não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – Caixa Econômica Federal – nos termos 
do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. João Pessoa (PB), 08 de junho de 2016. Oficial do Registro de 
Imóveis,Eunápio Torres – Serviço Notarial e Registral. 

                         SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
                                                        DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de 
Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seguinte licitação 
do tipo Técnica e Preços:

Modalidade Data Hora Objeto
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16 - CEL
Registro CGE Nº 16-00463-8 27/06/2016 15:00

Contratação de empresa de engenharia especializada para 
execução das Obras de Pavimentação do Acesso a estação 
Ciências no Altiplano Cabo Branco, João Pessoa,PB
Valor Estimado - R$ 668.885,90

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cel@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da 
Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (83) 3216 2885 e pelo referido e-mail.

João pessoa, 10 de junho de 2016
.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação

EMEPA-PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DEADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
REGISTRO CGE N° 16-00294-9, de 04/05/2016.

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 Comissão Especial de Licitação, tendo em vista a apresentação de impugnação ao Edital na 
presente data, torna ao conhecimento público, que a CONCORRÊNCIA Nº 001/2016, do tipo menor 
preço, objetivando a Contratação de Empresa de Engenharia especializada para execução de obras 
referente aos 02 (dois) lotes descrito no Edital, anteriormente prevista para o dia 13 de Junho de 
2016 fica adiada para o dia 20 de junho de 2016 às 09h00min na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, EMATER-PB, 
CEP 58.109-303.INFORMAÇÕES: A Cópia do Edital alterado poderá ser adquirida no site: www.
gestaounificada.pb.gov.br/emepa/editais ou através da Comissão Especial de Licitação-CEL 
localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58.109-303, Estrada de Cabedelo-EMATER-PB, na Sala da 
CPL, de segunda a sexta das 08h00 às 13h00, ou, ainda, pelo telefone (83)3218.8100 – ramal 238.

João Pessoa-PB, 09 de Junho de 2016.
LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS

Presidente da CEL

RESULTADO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
CONVITE Nº 001/2016

Registro CGE Nº. 16-00325-1
Objeto:Elaboração de projeto para obtenção do benefício fiscal de redução em 75% do Imposto 

de Renda por modernização total; bem como assessorar a empresa de todas as providências 
necessárias que antecedem a apresentação dos projetos, até a aprovação final e expedição do 
“Laudo Constitutivo” pela SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, com 
base na Legislação reguladora dos incentivos fiscais da SUDENE, em conformidade com o Anexo 
2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da Comissão Permanente de Licita-
ções, constituídos pela Decisão DE PRE n.º 035/2015, de 30 de dezembro de 2015, torna público 
para conhecimento dos interessados, que o Convitenº 001/2016, marcadopara o dia06/06/2016, 
às 14h30min, foi DESERTO. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente CPL

EXTRATO DE  TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
Origem: Dispensa nº 002/2014

Objeto Execução de Obras de Perfuração e Instalação de 06 Poços Tubulares no Cristalino 
para Implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento D’Água em Comunidades Rurais.

Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 26/10/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
Contratada: CONSERV – CONST. E SERVIÇOS LTDA
Recursos Financeiros: Governo do Federal.
Data da Assinatura: 27 de Maio de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 015/2016, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 30 de Maio de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 015/2016, Processo nº 2016.05.023, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para os Licitantes: JOSÉ RICARDO FERNAN-
DES NUNES CPF: 104.721.374-50 preço unitário R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) total 
de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) Ref. Item 01; AGNALDO FERANDES DA CRUZ 
CPF.: 628.705.647-91 preço unitário R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) total de R$ 13.200,00 (treze 
mil e duzentos reais) Ref. Item 02; DANIEL LUIÍS DA SILVA CPF: 038.601.184-20 preço unitário R$ 
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) Ref. 
Item 03; MARIA INÁCIO DOS SANTOS ANDRADE CPF.: 042.876.324-35 preço unitário R$ 140,00 
(cento e quarenta reais) total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) Ref. Item 04; e  
LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO CPF.: 095.439.134-98 preço unitário R$ 2.100,00 (dois 
mil e cem reais) total de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) Ref. Item 07.

Araçagi - PB, 01 de  Junho de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor dos Licitantes: JOSÉ RICARDO FERNANDES NUNES CPF: 

104.721.374-50  preço unitário R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) total de R$ 28.800,00 (vinte 
e oito mil e oitocentos reais) Ref. Item 01; AGNALDO FERANDES DA CRUZ CPF.: 628.705.647-91 
preço unitário R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) total de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) 
Ref. Item 02; DANIEL LUIÍS DA SILVA CPF: 038.601.184-20 preço unitário R$ 1.600,00 (hum mil e 
seiscentos reais) total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) Ref. Item 03; MARIA INÁCIO 
DOS SANTOS ANDRADE CPF.: 042.876.324-35 preço unitário R$ 140,00 (cento e quarenta reais) 
total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) Ref. Item 04; e  LOURIVAL FERREIRA DE 
ANDRADE NETO CPF.: 095.439.134-98 preço unitário R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) total de R$ 
25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) Ref. Item 07,pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 01 de Junho de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 016/2016, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 30 de Maio de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 016/2016, Processo nº 2016.05.024, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para os Licitantes:  LEONILDO DA GAMA 
PEREIRA CPF: 024.413.944-01 valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Ref. Item 01; JONIELSON 
TARGINO DA SILVA CPF.: 104.022.274-92 valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ref. ao Item 03.

Araçagi - PB, 08 de Junho de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor dos Licitantes: LEONILDO DA GAMA PEREIRA CPF: 024.413.944-01 

valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Ref. Item 01; JONIELSON TARGINO DA SILVA CPF.: 
104.022.274-92 valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ref. ao Item 03 ,pelas razões expostas 
no referido Laudo.

Araçagi - PB, 08 de Junho de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

        
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 017/2016, feito pela 

Comissão Permanente de Licitação em 31 de Maio de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 017/2016, Processo nº 2016.05.025, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a empresa: MILTON VIEGAS – ME CNPJ 
n.° 24.279.655/0001-09 com o valor total de R$ 337.284,07 (Trezentos e trinta e sete mil, duzentos 
e oitenta e quatro reias  e sete centavos).

Araçagi - PB, 08 de Junho de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: MILTON VIEGAS – ME CNPJ n.° 24.279.655/0001-09  

com o valor total de R$ 337.284,07 (Trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reias  
e sete centavos),pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 08 de Junho de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  061/2016

Araçagi-PB, 02 de Junho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 015/2016
OBJETO:  A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: JOSÉ RICARDO FERNANDES NUNES
CPF: 104.721.374-50
PRAZO: 02/06/2016
VALOR TOTAL:  R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02.140-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;– COOR-

DENACAO E MANUT.DOS SERV. PUBLICOS DE SAUDE;;– 3390.36.9900 OUTROS SERVIÇOS.
JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO

PREFEITO                                                                                            
CONTRATANTE

JOSÉ RICARDO FERNANDES NUNES
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  062/2016

Araçagi-PB, 02 de Junho de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 015/2016
OBJETO:  A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
          
CONTRATADO: AGNALDO FERNANDES DA CRUZ
CPF: 628.705.647-91
PRAZO: 02/06/2016
VALOR TOTAL:  R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02.140-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.302.0210.2042 – COORDENACAO E MANUT.DOS SERV. PUBLICOS DE SAUDE; – 
3390.36.9900 OUTROS SERVIÇOS.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
AGNALDO FERNANDES DA CRUZ

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  063/2016

Araçagi-PB, 02 de Junho de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 015/2016
OBJETO:  A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
          CONTRATADO: DANIEL LUIS DA SILVA
CPF: 038.601.184-20
PRAZO: 02/06/2016
VALOR TOTAL:  R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02.140-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.302.0210.2042 – COORDENACAO E MANUT.DOS SERV. PUBLICOS DE SAUDE; – 
3390.36.9900 OUTROS SERVIÇOS.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
DANIEL LUÍS DA SILVA 

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  064/2016

Araçagi-PB, 02 de Junho de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 015/2016
OBJETO:  A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: MARIA INÁCIO DOS SANTOS ANDRADE
CPF: 025.310.444-00
PRAZO: 02/06/2016
VALOR TOTAL:  R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02.140-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.302.0210.2042 – COORDENACAO E MANUT.DOS SERV. PUBLICOS DE SAUDE; – 
3390.36.9900 OUTROS SERVIÇOS.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO                                                                                            

CONTRATANTE
MARIA INÁCIO DOS SANTOS ANDRADE

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  065/2016

Araçagi-PB, 02 de Junho de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 015/2016
OBJETO:  A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO
CPF: 095.439.134-98
PRAZO: 02/06/2016
VALOR TOTAL:  R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.040 – Secretaria de Finanças; 

02040.04.123.0055.2007 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS – 
3390.36.9900 OUTROS SERVIÇOS.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO                                                                                                        

CONTRATANTE
LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  066/2016

Araçagi-PB,  09  de Junho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 016/2016
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS 

NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
CONTRATADO: LEONILDO DA GAMA PEREIRA
CPF: 024.413.944-01
PRAZO: 09/06/2017.
VALOR TOTAL:  R$  30.000,00 (trinta mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02.070 – SEC. EDUC.CULT.DESPORTOS E 

TURISMO – 02070.12.361.0403.2022 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-
-MDE – 0270.12.361.0403.2024 – MANUT. ATIV. D/PROG. NAC. DE APOIO AO TRASNP. ESCO-
LAR– 339036.000 OUTROS SERVIÇOS.

Município: ARAÇAGI
José Alexandrino Primo

PREFEITO
CONTRATANTE

LEONILDO DA GAMA PEREIRA
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  067/2016

Araçagi-PB, 09  de Junho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 016/2016
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS 

NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
CONTRATADO: JONIELSON TARGINO DA SILVA
CPF: 104.022.274-92
PRAZO: 09/06/2017.
VALOR TOTAL:  R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02.070 – SEC. EDUC.CULT.DESPORTOS E 

TURISMO – 02070.12.361.0403.2022 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-
-MDE – 0270.12.361.0403.2024 – MANUT. ATIV. D/PROG. NAC. DE APOIO AO TRASNP. ESCO-
LAR– 339036.000 OUTROS SERVIÇOS.

Município: ARAÇAGI
José Alexandrino Primo

PREFEITO
CONTRATANTE

JONIELSON TARGINO DA SILVA
CONTRATADO
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  068/2016

Araçagi-PB, 09 de Junho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 017/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE.  .

CONTRATADO: MILTON VIEGAS – ME
CNPJ : 24.279.655/0001-09.
PRAZO:31/12/2016
VALOR TOTAL:  R$ 150.300,68 (Cento e cinquenta mil trezentos reais e sessenta e oito centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02.020 – GABINETE DO PREFEITO – 

02020.04.122.0052.2004-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
– 02.030 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – 02030.04.122.0052.2006 
– COORD. E MANUT. D/ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO – 02.040 – SECRETARIA 
DE FINANÇAS – 02040.04.123.0055.2007 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FI-
NANÇAS – 02.050 – SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – 02050.08.122.0052.2011 
– MANUT. ATIV. FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIAL SOCIAL – 02.080 – SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA – 02080.04.122.0052.2030 – MANUT. ATIV. OBRAS E URBANISMO – 02.090 
– SECRETARIA DE AGRICULTURA – 02090.20.122.0052.2032 – MANUT. ATIV. DA SEC. AGRI-
CULTURA – 02.100 – COMUNICAÇÃO SOCIAL – 021100.24.131.0052.2034 – MANUT. ATIV. DA 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – 02.110 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – 
02110.18.542.0052.2035 – MANUT. ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE – 3390.30.9900– OUTROS 
MATERIAIS DE CONSUMO.

Município: ARAÇAGI
José Alexandrino Primo

PREFEITO
CONTRATANTE

MILTON VIEGAS – ME
CNPJ : 24.279.655/0001-09

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  069/2016

Araçagi-PB, 09 de Junho  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 017/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE.  .

CONTRATADO: MILTON VIEGAS – ME
CNPJ : 24.279.655/0001-09.
PRAZO:31/12/2016
VALOR TOTAL:  R$ 40.628,80 (Quarenta mil seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos). 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02.140-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

– 02140.10.301.0211.2039 – COORD. E MANUT.  D/ PROGR. DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF - 
02140.10.302.0210.2042 – MANUT. DOS SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE – 3390.30.9900– OUTROS 
MATERIAIS DE CONSUMO.

Município: Araçagi
BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO

SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

MILTON VIEGAS – ME
CNPJ : 24.279.655/0001-09

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 017/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 017/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objeti-
vando a contratação de empresa especializada, para realização de Exames de Ultrassonografia, 
para atender os pacientes do Município de Mogeiro, no dia 28/06/2016 às 13:30 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 22/06/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 9 de junho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.005/2016
SEGUNDA CHAMADA

A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - 
PB, às 14:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, licitação modalidade, MENOR PREÇO POR ITEM, 
EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, para Aquisição de Computadores, Estabilizadores, Impressoras Multifuncional, Tanque de 
Tinta, Notebook, Scanner de Mesa, Nobreaks, Tablets, Projetores, Mini Projetor, Microfone, Caixa 
de Som, Telefone e Máquina de Plastificar Documentos, para atender as necessidades do Centro 
Público de Emprego, Trabalho e Renda, conforme CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT/128/2012 
- CONVÊNIO NO SICONV 776784/2012Recursos: previstos no orçamento vigente, Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 08h às 12h e das 14h ás 18hs dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3310-6652. Email: licitação.semascg@gmail.com

Campina Grande - PB, 07 de Junho de 2016.
João Alfredo Agra de Medeiros Nápolis

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.041/2015. PARTES: FMAS/
SEMAS E FERNANDO JORDÃO DA SILVA - ME OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES 
DO MUNICÍPIO.OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 12/06/2016, 
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 244 1018 2197. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 000. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA 
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E FERNANDO JORDÃO DA SILVA. 
DATA DE ASSINATURA: 10/06/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o Serviço de Monitoramento de Sistemas de Segurança 

Eletrônica através da Central de Monitoração Eletrônica 24 horas na sede da Superintendência 
de Transito e Transportes Públicos - STTP...FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00014/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 
Ações Administrativas da STTP 3390.39.99.000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.PARTES CONTRATANTES: Superintendência 
de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00048/2016 - 03.06.16 - ATTENTO 
TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - R$ 2.820,00

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa jurídica para prestação de serviços de serviços técnicos de 

manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos telefônicos, central e rede telefônica da STTP - 
(Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos).

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2016.DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154 Ações Administrativas da STTP 
3390.39.99.000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016.PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00047/2016 - 03.06.16 - Fonetel Telecomunicações Inf. Comercio e 
Serv. Ltda - R$ 2.550,00.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000024/2016

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 00024/2016 com o seu objeto aquisição de pneus e câmara de ar 
para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes ao município, aos locados ou a disposição do 
município de Ibiara. Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame, as empresas 
vencedoras, FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME, CNPJ Nº 03.517.351/0001-62 vencedora com 
o valor global de R$ 92.638,00 (noventa e dois mil e seiscentos e trinta e oito reais) e TACIANO 
TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME – CNPJ 11.228.215/0001-80, vencedora com o valor global de R$  
144.416,00  (cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e dezesseis reais).

Ibiara - PB, 10 de junho de 2016
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento dos 

interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 004/2016. Cujo objeto é execução 
de serviços para a construção de drenagem da rua Eunice Nazário de Lima, no município, marcada 
para o último dia 07/06/2016 às 11:00h, foi declarada DESERTA. 

Caaporã, 10 de Junho de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -   DISPENSA Nº DV00014/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA  
a Dispensa de Licitação nº DV00014/2016, que objetiva: Contratação de empresa para o Serviço de 
Monitoramento de Sistemas de Segurança Eletrônica através da Central de Monitoração Eletrônica 
24 horas na sede da Superintendência de Transito e Transportes Públicos - STTP; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente a: ATTENTO TECNOLOGIA ELETRÔNICA 
LTDA - R$ 2.820,00.Campina Grande - PB, 03 de Junho de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor 
Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -   DISPENSA Nº DV00013/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA  a 
Dispensa de Licitação nº DV00013/2016, que objetiva: Contratação de Pessoa jurídica para prestação 
de serviços de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos telefônicos, 
central e rede telefônica da STTP - (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos ); com 
base nos elementos constantes do processo correspondente a: Fonetel Telecomunicações Inf. 
Comercio e Serv. Ltda - R$ 2.550,00.Campina Grande - PB, 03 de Junho de 2016.FELIX ARAUJO 
NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00014/2016
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 DV00014/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa para o Serviço de Monitoramento de Sistemas de Segurança 
Eletrônica através da Central de Monitoração Eletrônica 24 horas na sede da Superintendência de 
Transito e Transportes Públicos - STTP..; RATIFICO o correspondente procedimento do seu objeto 
a: ATTENTO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - R$ 2.820,00.Campina Grande - PB, 03 de Junho 
de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00013/2016
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 DV00013/2016, 
que objetiva: Contratação de Pessoa jurídica para prestação de serviços de serviços técnicos de 
manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos telefônicos, central e rede telefônica da STTP - 
(Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos ); RATIFICO o correspondente procedimento 
do seu objeto a: Fonetel Telecomunicações Inf. Comercio e Serv. Ltda - R$ 2.550,00.Campina 
Grande - PB, 03 de Junho de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
Origem:Tomada de Preço nº 004/2014
Objeto Executar Obra Civil Pública de Construção de Uma (UBS PORTE I) Unidade Básica 

de Saúde.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 15/07/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
Contratada: POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 
Recursos Financeiros: Ministério da Saúde/Governo Federal.
Data da Assinatura: 15 de Abril de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
Nos termos do relatório final  e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 

Presencial nº 00041/2016, que objetiva: Aquisição de Pães e Bolos destinados a Merenda dos alunos 
da rede de Escolas Públicas do Município e para os Programas da Secretaria de Ação Social, do 
município de Água Branca PB; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
KLEBER LEITE DA SILVA 08656144405 - R$ 31.970,00.

Água Branca - PB, 09 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016
Nos termos do relatório final e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 

Presencial nº 00042/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada para os serviços de 
vigilância noturna dos prédios públicos deste município; ADJUDICO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GILVAN BERNARDO DA SILVA 09954879790 - R$ 10.500,00.

Água Branca - PB, 09 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 015/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 30 de Maio 
de 2016 as 9:15 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e 
suas alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por 
item, foram  declarados vencedores os Licitantes: JOSÉ RICARDO FERNANDES NUNES CPF: 
104.721.374-50 preço total de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) Ref. Item 01; 
AGNALDO FERANDES DA CRUZ CPF.: 628.705.647-91 preço total de  R$ 13.200,00 (treze mil 
e duzentos reais) Ref. Item 02; DANIEL LUIÍS DA SILVA CPF: 038.601.184-20 preço total de R$ 
19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) Ref. Item 03; MARIA INÁCIO DOS SANTOS ANDRADE 
CPF.: 042.876.324-35 preço total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) Ref. Item 04; 
e  LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO CPF.: 095.439.134-98  preço total de R$ 25.200,00 
(vinte e cinco mil e duzentos reais) Ref. Item 07. Com relação aos itens 05 e 06, não houveram 
interessados sendo considerados os mesmos FRACASSADOS.

Araçagi-PB, 31 de Maio de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 016/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 30 de Maio de 
2016 as 11:10 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item, 
foram  declarados vencedores os Licitantes: LEONILDO DA GAMA PEREIRA CPF: 024.413.944-01 
valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Ref. Item 01; JONIELSON TARGINO DA SILVA CPF.: 
104.022.274-92 valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ref. ao Item 03. Com relação ao Item 
02, não houve interessados sendo considerado como ITEM FRACASSADO.

Araçagi-PB, 31 de Maio de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 017/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 31 de Maio de 
2016 as 9:10 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item, 
foram  declarados vencedores as empresas: MILTON VIEGAS – ME  CNPJ: 24.279.655/0001-09  
com o valor total de R$ 337.284,07 (Trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reias  
e sete centavos) referente aos Itens de 01 a 533.

Araçagi-PB, 01 de Junho de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016

PROCESSO ADM. Nº 2016.05.023
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR TOTAL REGISTRADO:
JOSÉ RICARDO FERNANDES NUNES CPF: 104.721.374-50  preço total de R$ 28.800,00 (vinte 

e oito mil e oitocentos reais) Ref. Item 01
AGNALDO FERANDES DA CRUZ CPF.: 628.705.647-91 preço total de  R$ 13.200,00 (treze 

mil e duzentos reais) Ref. Item 02
DANIEL LUIÍS DA SILVA CPF: 038.601.184-20 preço total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e 

duzentos reais) Ref. Item 03
MARIA INÁCIO DOS SANTOS ANDRADE CPF.: 042.876.324-35 preço total de R$ 16.800,00 

(dezesseis mil e oitocentos reais) Ref. Item 04 
LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO CPF.: 095.439.134-98  preço total de R$ 25.200,00 

(vinte e cinco mil e duzentos reais) Ref. Item 07.
VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no 

Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  : Será permitida a adesão à ata de re-

gistro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, 
desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Araçagi e aceito pelo fornecedor, até o dobro do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Araçagi - PB,  02 de Junho  de  2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

JOSÉ RICARDO FERNANDES NUNES 
CPF: 104.721.374-50

MARIA INÁCIO DOS SANTOS ANDRADE 
CPF.: 042.876.324-35 

Luiz Eduardo de Andrade 
CPF.: 025.310.444-00

DANIEL LUÍS DA SILVA 
CPF.: 038.601.184-20 

AGNALDO FERANDES DA CRUZ 
CPF.: 628.705.647-91

LOURIVAL FERREIRA DE ANDRADE NETO 
CPF.: 095.439.134-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR
EDITAL DE CHAMAMENTO nº. 002/2016

A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa CONVOCA os servidores abaixo 
relacionados a fim de apresentar JUSTIFICATIVA e DEFESA, querendo,
sobre faltas ao trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
publicação, consoante o disposto no inc.LV do art.5º da Constituição 
Federal, c/c §2° do Art. 248, da Lei Municipal nº. 2.380/79:

QUANT MATRICULA SERVIDOR LOTAÇÃO
01 63.338-1 ALESSANDRA ESTEVAM DOS SANTOS SMS
02 72.643-5 ALINE LIRA XAVIER SMS
03 64.227-4 ENILSON GERSON VIEIRA JUNIOR SMS
04 65.141-9 FERNANDA DE MEDEIROS FERNANDES SMS

05 63.293-7
GISLAYNE AZEVEDO DE CAMPOS 
ALVES SMS

06 33.436-7 GLAUCIANA FERRAZ VIANA SMS
07 65.148-6 JOANA ANGELICA SILVA RODRIGUES SMS
08 68.912-2 LUCIMARA MARIANO DE ANDRADE SMS
09 65.122-2 MICHELINE BARROS COSTA SMS
10 66.594-1 RACHEL DANTAS LUCENA CASTELO SMS
11 64.418-8 VIVIANE DE FREITAS SANTIAGO SMS
12 15.781-3 OTACILIO DUARTE SOARES SEDEC
13 76.876-6 THAIS MARTINS SOUTO SMS

João Pessoa, 08 de junho de 2016.

Maria do Rosário Soares da Costa
Presidente em Exercício

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2016

PROCESSO ADM. Nº 2016.05.024
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS 

NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
VALOR TOTAL REGISTRADO:
LEONILDO DA GAMA PEREIRA CPF: 024.413.944-01 valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) Ref. Item 01
JONIELSON TARGINO DA SILVA CPF.: 104.022.274-92 valor total de R$ 9.000,00 (nove mil 

reais) Ref. Item 03.
VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no 

Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  :
Será permitida a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração 

Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de 
Araçagi e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preço.

Araçagi - PB,  09  de Junho  de  2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA- Pregoeiro

José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

LEONILDO DA GAMA PEREIRA
CPF: 024.413.944-01

JONIELSON TARGINO DA SILVA
CPF.: 104.022.274-92

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016

PROCESSO ADM. Nº 2016.05.025
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

VALOR TOTAL REGISTRADO:
Empresa: MILTON VIEGAS – ME  CNPJ: 24.279.655/0001-09 
VALOR TOTAL :R$ 337.284,07 (Trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reias  

e sete centavos) referente aos Itens de 01 a 533 
VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no 

Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  :
Será permitida a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração 

Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de 
Araçagi e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preço.

Araçagi - PB,  09 de Junho  de  2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA- Pregoeiro

José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional
MILTON VIEGAS – ME

CNPJ 24.279.655/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2016.
OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços na execução na construção de uma 

Creche Pro Infância – Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto Alto da Boa Vista – Guarabira/PB, 
conforme Termo de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE. Após análise e julgamento pela 
Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do Município, com decisão da autoridade 
superior do recurso administrativo interposto pela empresa POLIGONAL PROJETOS E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI, obteve-se o seguinte resultado: Negar provimento ao recurso interposto pela referida 
empresa.  A CPL comunica a todos os licitantes participantes, que o envelope Proposta de Preços 
será aberto no dia 13.06.2016, as 17h00min, na Rua Solon de Lucena, 26 – 1° andar – Centro 
– Guarabira/PB. Os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes INABILITADAS serão 
devolvidos totalmente intactos e devidamente lacrados às empresas de origens oportunamente. 
Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados na Sala da CPL, no 
endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se.

Guarabira, 10 de Junho de 2016.
JOSEILTON SANTOS FIDELES JÚNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 00064/2015-CPL

TOMADA DE PREÇOSnº 0006/2015
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA CONTRTADO: Construtora 

EdfficarLtda-ME - Cnpj: 17.440.965/0001-06
OBJETO DO ADITIVO CONTRATUAL: Constitui objeto do presente termo Aditivo prorrogar por 

mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo previsto na cláusula sétima do Contrato nº 0064/2015, que 
tem como objeto a Revitalização do Parque da Lagoa no Município de Caiçara-PB, de acordo com 
o Contrato de Repasse nº 1009.537-40/2013 MTUR/TURISMO/PMC, iniciando em 10 de junho de 
2016 até o dia 07 de dezembro de 2016.

Caiçara-PB, 10 de junho de 2016.
Cícero Francisco da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016

A Prefeitura de Bayeux comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 050/2016, 
Objeto:Aquisição parcelada de livros didaticos para atender aos alunos da Educação Infantil de 
acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil-RECNEI, publicado no D.O.E. 
01/06/16 - Fl. 41, Jornal A União de 01/06/16 - Fl. 28, teve a data de sua abertura adiada para 
o dia 27/06/2014, às 14:00 horas, em virtude de avaliar a pertinência de algumas alteraçõesno 
Termo de Referência. Local: Sala da CPL - Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 
58.305-006. Edital estará 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, 10 de junho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 10.233/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.040/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS 

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

Hercilia C. Cavalcanti, vem por meio deste, tornar público, o adiamento do referido Pregão, com 
data a ser designada posteriormente, considerando Impugnação interposta tempestivamente por 
empresa interessada e acatada pelo setor solicitante. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de 
apoio, na sala da CSL, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, no fone: (83) 3214-7937 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 10 de Junho de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2016

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor de JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA CPF 057.749.394-99 
no valor total de R$ 20.608,00. Demais informações 83-3372-2481.

Cuité – PB, em 08 de junho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor deJOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA CPF 057.749.394-99 no valor total de R$ 
20.608,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481.

Cuité – PB, em 08 de junho de 2016.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que ad-

judicou o objeto desta licitação em favor da empresa CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA CNPJ 
11.579.868/0001-04 no valor total de R$ 48.000,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 10 de junho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA CNPJ 11.579.868/0001-04 no 
valor total de R$ 48.000,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 10 de junho de 2016.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2016
ObjetoSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 

PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Nova data 
parainício da Sessão:10:30 (hora local) do dia 27/06/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da Prorrogação:Reformulação do 
edital e/ou seus anexos. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 10 de junho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2016
ObjetoSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS 

E PROTETORES DE ARO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA. Tipo: 
Menor Preço. Nova data parainício da Sessão:8:00 (hora local) do dia 27/06/2016. Local:Sala 
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da 
Prorrogação:Reformulação do edital e/ou seus anexos. Informações e Retirada de Edital:Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou 
www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 10 de junho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS 

E GENÉRICOS. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:14:00(hora local) do dia 27/06/2016. Local:Sala 
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e 
Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.
pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 10 de junho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor da empresa ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME 
CNPJ 10.554.404/0001-80 no valor total de R$ 22.500,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 10 de junho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 11 de junho de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem 
de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Muni-
cípio, como também destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, 
CAPS’S, SAMU e a Farmácia Básica, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
e Federais do Município de Itapororoca: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Fundo Municipal de 
Saude de Itapororoca 10 301 0210 2.029 | Manut do Programa de Doações de Medicam 10 301 0210 
2.030 | Manutenção do Fundo Municipal de Saude VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e:

CT Nº 00173/2016 - 10.06.16 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 180.000,00
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de 

Itapororoca
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2016.
OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem 

de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Muni-
cípio, como também destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, 
CAPS’S, SAMU e a Farmácia Básica, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca, em 09/06/2016.
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de 

Itapororoca 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 10010/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCU-

LOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, 0KM, MODELO 2016, COR BRANCA, MOTOR MÍNIMO 
DE 140CV, CÂMBIO MANUAL, ACESSÓRIOS (FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, PROTETOR DE 
CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA, ESTRIBOS LATERAIS), COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE 
DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRIO ELÉTRICO 
(TRAVA, VIDRO, ALARME) E DEMAIS ITENS DE SÉRIE E SEGURANÇA CONFORME A LEGIS-
LAÇÃO VIGENTE. ABERTURA: 12/05/2016 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. 
DATA: 09/06/2016. SIMONE MARIA SILVA – Secretária.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10010/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 03 
(TRÊS) VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, 0KM, MODELO 2016, COR BRANCA, 
MOTOR MÍNIMO DE 140CV, CÂMBIO MANUAL, ACESSÓRIOS (FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, 
PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA, ESTRIBOS LATERAIS), COMBUSTÍVEL DIESEL, 
CAPACIDADE DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) E DEMAIS ITENS DE SÉRIE E SEGURANÇA 
CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Fracassada.

Alagoa Grande - PB, 09 de Junho de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus destinados 
aos veículos da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB, para o 
exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 09 de Junho de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Médicos 
Especializados destinados a Policlínica Municipal de Alagoa Grande/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 09 de Junho de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10014/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos destina-
dos a atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 09 de Junho de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 15:00 horas do dia 28 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) 
VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, 0KM, MODELO 2016, COR BRANCA, MOTOR 
MÍNIMO DE 140CV, CÂMBIO MANUAL, ACESSÓRIOS (FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, PRO-
TETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA, ESTRIBOS LATERAIS), COMBUSTÍVEL DIESEL, 
CAPACIDADE DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRIO 
ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) E DEMAIS ITENS DE SÉRIE E SEGURANÇA CONFORME A 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 09 de Junho de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - INDEFERIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 10010/2016  – Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO 
PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, 0KM, MODELO 2016, COR BRANCA, MOTOR MÍNIMO DE 140CV, 
CÂMBIO MANUAL, ACESSÓRIOS (FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO, PROTETOR DE CAÇAMBA, 
CAPOTA MARÍTIMA, ESTRIBOS LATERAIS), COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE DE 05 LU-
GARES, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, 
VIDRO, ALARME) E DEMAIS ITENS DE SÉRIE E SEGURANÇA CONFORME A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: (IX - CAIANA DOS 
CRIOULOS); (III - CONJUNTO VERA CRUZ) E (IV - ZUMBI) - ALAGOA GRANDE/PB. A Comis-
são Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande, através da sua 
presidente, Sra. FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES, em face dos Recursos 
Administrativos ofertados pela Empresas EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA e FIORI VEÍCULO 
LTDA, RESOLVE: NEGAR PROVIMENTO quanto a primeira RECORRENTE e DAR PROVIMEN-
TO quanto a segunda RECORRENTE, ficando, desta feita MANTIDA A DECISÃO anteriormente 
TOMADA pela Pregoeira Oficial. 

Alagoa Grande, 30 de Maio de 2016
Flávia Meirelles Alves de Araújo Gonçalves

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2016, que objetiva: Aquisição de Pães e Bolos 
destinados a Merenda dos alunos da rede de Escolas Públicas do Município e para os Programas 
da Secretaria de Ação Social, do município de Água Branca PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: KLEBER LEITE DA SILVA 08656144405 - R$ 31.970,00.

Água Branca - PB, 09 de Junho de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para os serviços de vigilância noturna dos prédios públicos deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GILVAN BERNARDO DA SILVA 
09954879790 - R$ 10.500,00.

Água Branca - PB, 09 de Junho de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Origem:Tomada de Preço nº 005/2015
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL 

DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 23/08/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
Contratada: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME 
Recursos Financeiros: 04.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 26.782.3005.1006 - CONS-

TRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA E MATA-BURROS - 4490-51 - RECURSOS PROPRIOS.
Data da Assinatura: 23 de Maio de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
Origem:Tomada de Preço nº 001/2015
Objeto: Execução de Obras de Engenharia de Continuação de Pavimentação nas Ruas Joventino 

Josia de Araújo e na Rua Nossa Senhora de Fátima.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 25/08/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
Contratada: PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP 
Recursos Financeiros: Recursos Próprios.
Data da Assinatura: 24 de Maio de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas para 
o fornecimento de postes de concreto, no sistema menor preço por item, destinados ao atendimento 
das demandas ds rede de iluminação pública deste município. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112.

Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 10 de Junho de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Rita Alves, Bairro do SESI em Bayeux. LICITANTE DECLARA-
DO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: EDCOL ED Construção Ltda - Valor: R$ 
43.929,76. A integra dos atos da sessão encontra-se disponível no site: http://www.bayeux.pb.gov.
br/sist_licitacao. 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 CPL, Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 3253-4080. 

Bayeux - PB, 10 de junho de 2016
MagaywerAntoniny Soares Freire 

Presidente da CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de conclusão 
doPosto de Saúde da Família (PSF), localizado na Zona Rural, Sítio Salvador, deste Município. 
Recursos: Ministério da Saúde, nº NP 11307940000110004 e recursos previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08h00min às 12h:00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 08 de Junho de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de conclusão do 
Posto de Saúde da Família (PSF), localizado na Zona Rural, Sítio Corta Bainha, deste Município. 
Recursos: Ministério da Saúde, nº NP 11307.940000/1120-01e recursosprevistos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08h00min às 12h:00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 08 de Junho de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

Rua Salomão Veloso, 30 – Centro - Caaporã - PB
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã/PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação 

comunica, que o resultado do julgamento da documentação de habilitação, relativo à Tomada 
de Preço acima, foi habilitada a empresa GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP CNPJ Nº 
40.953.788/0001-75. Com a concordância dos presentes e não havendo interposição de recursos 
contra a habilitação da licitante, foi aberta a sua proposta de preço onde fora analisada e considerada 
vencedora com valor de R$579.760,00 (Quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta 
reais), fica aberto o prazo recursal de acordo com o Art. 109, inciso I da Lei 8.666/93. 

Caaporã-PB, 10 de Junho de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fogos de artifícios. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 32872504.

Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: www.mari.pb.gov.br
Mari - PB, 08 de Junho de 2016.

MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 02.181/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.054/2016
DATA DE ABERTURA: 30/06/2016 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTIS-

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

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 633206. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, 
e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 10 de Junho de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONGO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1003/2016
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito. TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados a REPUBLICAÇÃO da licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 1003/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 
AUTOMOTOR, que foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma 
republicada com abertura para: 23/06/2016 às 10h00min (Horário Local). O Edital pode ser obtido 
na sede do Fundo Municipal de Saúde, situada à Av. Ministro José Américo, s/n, centro - Congo – 
Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 09 de junho de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
REPUBLICAÇAO POR DESERÇAO

A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços de internet, que foi considerada deserta 
pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma republicada com abertura para:. 23/06/2016 
às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 10 de Junho de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 016/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços de borracharia. Data de abertura: 
23/06/2016 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 10 de Junho de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 017/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de empresa/profissional para realização de exames 
laboratoriais/especializados. Data de abertura: 23/06/2016 às 11h30min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 10 de Junho de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a sessão pública PREGÃO PRESENCIAL nº. 018/2016, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de horas-máq para realização de serviços com 
escavadeira hidráulica e caminhões basculante, para recuperação de estradas do município. 
Data de abertura: 23/06/2016 às 12h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 10 de Junho de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 
Origem:Tomada de Preço nº 006/2015
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL 

DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 17/07/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
Contratada: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME 
Recursos Financeiros: 04.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 26.782.3005.1006 - CONS-

TRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA E MATA-BURROS - 4490-51 - RECURSOS PROPRIOS.
Data da Assinatura: 08 de Junho de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO de Publicação do 1º termo aditivo ao 

contrato 2.08.009.2015 CSL/SECOB/PMCG – Construtora Rhema Ltda – TOMADA DE PREÇOS 
DE N° 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG.

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº. 2.08.009.2015 CSL/SECOB/ PMCG – Tomada de 
Preços nº 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG.

Partes: Secretaria de Obras – PMCG e Construtora RHEMA Ltda, CNPJ 01.418.115/0001- 63 
Objeto: Tornar sem efeito o ato da publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº. 

2.08.009.2015 CSL/SECOB/ PMCG – tomada de preços n° 2.08.005/2015/CSL/SECOB/PMCG, 
com publicações no Diário Oficial de João Pessoa – sexta 15 de abril de 2016 pagina 22, Jornal A 
União, 25 de abril de 2016, pg 27, Semanário Oficial n°2.462 – campina Grande, 11 a 15 de abril 
2016 pg. 25 e o Diário Oficial da União-seção 3 - edição 75, quarta feira, 20 de abril de 2016, pg. 203.

Em, 10 de junho de 2016.
ANDRE  AGRA GOMES DE LIRA

SECRETARIO DE OBRAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09046/2016.
Objeto: Aquisição de 1.900 (mil e novecentas) assinaturas digitais anuais do Jornal Correio da 

Paraíba, destinadas às Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa CORREIO 

DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2016/035884, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 

09002/2016.
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Roberto 

Cavalcanti Ribeiro Filho, pela empresa CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498.
Natureza: 3.3.90.39/00
Fonte: 00 (RECURSOS ORDINÁRIOS).
Vigência de 12 (doze meses), contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.
Valor Global: R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais).

João Pessoa, 10 de junho de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor da empresa ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME CNPJ 
10.554.404/0001-80 no valor total de R$ 22.500,00. Em consequência, ficam convocados os propo-
nentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais 
informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 10 de junho de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 015/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de emissora de rádio, para transmis-
são e divulgação de informações e matérias de interesse desta municipalidade. Data de Abertura: 
23/06/2016 às 15:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua 
Nominando Firmo, 56, Centro – Camalaú – PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-
1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú – PB, 10 de junho de 2016. 
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 014/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente, para 
a aquisição de medicamentos e material médico hospitalar. Data de Abertura: 23/06/2016 às 08:30h. 
O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, 
Centro – Camalaú – PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 
08:00 às 12:00.

Camalaú – PB, 10 de junho de 2016. 
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-

mento da Tomada de Preços n° 00026/2016, para aquisição de medicamentos de uso controlado e 
anticoncepcionais, destinados a Farmácia Básica e aos Centros de Saúde e ADJUDICO o seu objeto 
à empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA, CNPJ n° 10.831.701/0001-26, vencedora em todos itens com o valor de R$ 33.652,00 (trinta 
e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) para os medicamentos anticoncepcionais;  a empresa 
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 
n° 10.831.701/0001-26, vencedora em vários itens com o valor de R$ 135.685,50 (cento e trinta e 
cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)  e a empresa FARMAGUEDES 
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 
08.160.290/0001-42, vencedora em vários itens com o valor de R$ 17.806,82 (dezessete mil, oitocentos 
e seis reais e oitenta e dois centavos), para os medicamentos de uso controlado.

Aguiar - PB, 10 de junho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILIATAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2016
A Prefeitura de Assunção/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público o resultado do 

julgamento da habilitação referente a Tomada de Preços nº 004/2016. Licitante(s) INABILIATADO(S): 
Cedro Engenharia Ltda, CNPJ Nº 07.940.834/0001-26, por não atender aos Itens: 10.2.7, alínea a), 
10.2.7, alínea b), 10.2.7, alínea d) e 10.2.12, alínea c). Licitante(s) HABILIATADO(S): Construtora 
Arara Ltda, CNPJ Nº 21.331.031/0001-03. O Presidente abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso administrativo.

Assunção/PB, 10 de junho de 2016.
João Paulo Souza Galdino

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
Gabinete da Prefeita

Edital
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  001/2016
CONSIDERANDO que no procedimento licitatório na modalidade concorrência 002/2016 para 

SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OCUPAR E EXPLORAR, A TITULO PRECÁRIO, 
ATRAVÉS DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DA FOLHA 
DE FORNECEDORES, DA ARRECADAÇÃO SECUNDÁRIA E CENTRALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 
E PREÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL E DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PARA SERVIDORES 
foram realizadas duas sessões e não acudiram interessados tendo sido declarado deserto o presente 
procedimento.

CONSIDERANDO que após relatório de avaliação interna o valor mínimo cobrado pela cessão 
onerosa foi de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) foi considerado excessivo, e tendo sido realizada 
nova avaliação considerando o momento econômico do País o novo valor mínimo fixado foi de R$ 
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

CONSIDERANDO que as Instituições financeiras públicas não participam de procedimentos licita-
tórios e a eventual publicação de nova concorrência inviabilizariam a participação destas instituições.

CONSIDERANDO que a ausência de interessados em duas sessões de procedimento licitatório, 
assim como a contratação com instituições financeiras públicas, são motivos de dispensa de licitação.   

A Prefeitura Municipal de Patos, Estado da Paraíba, por meio da sua Exma. Senhora Prefeita 
Constitucional,  torna público para conhecimento dos interessados,  nos termos da Lei 8.666/93 e suas 
alterações e Lei Orgânica Municipal, convoca instituição financeira pública interessada a apresentar 
no prazo de cinco dias a contar da  publicação deste ato, proposta para SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA PARA OCUPAR E EXPLORAR, A TITULO PRECÁRIO, ATRAVÉS DE CONCESSÃO 
ONEROSA DE USO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DA FOLHA DE FORNECEDORES, 
DA ARRECADAÇÃO SECUNDÁRIA E CENTRALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E PREÇOS PÚBLICOS 
MUNICIPAL E DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PARA SERVIDORES, na forma estabelecida 
neste edital, pelo valor mínimo de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), cujo julga-
mento será feito pela MELHOR OFERTA desde que obedecida as especificações deste instrumento.    

1-    DO OBJETO:
- Este edital tem objeto a obtenção de proposta mais vantajosas para SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PARA OCUPAR E EXPLORAR, A TITULO PRECÁRIO, ATRAVÉS DE CONCESSÃO 
ONEROSADE USO PELO PERIODO DE 05 (CINCO) ANOS, A EXCLUSIVIDADE DA GESTÃO DA 
FOLHA DE PAGAMENTOS  DOS SERVIDORES, DA FOLHA DE FORNECEDORES, DA ARRECA-
DAÇÃO SECUNDÁRIAE CENTRALIZADA DE TRIBUTOS E PREÇOS PÚBLICOS E DE EMPRÉS-
TIMOS CONSIGNADOS PARA SERVIDORES,  a partir do dia do em que for fixado o contrato com 
a instituição conforme constate neste edital: 

2- DO CRITÉRIO DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
2.1- A outorga da concessão, objeto desta licitação, será permitida aquela licitante que oferecer a 

MELHOR OFERTA, SENDO O VALOR MÍNIMO DE R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 
reais) PELO PERÍODO DO CONTRATO DE CONCESSÃO.

3-DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO:
3.1 – Às instituições Bancárias que desejarem apresentar proposta deste certame através de Procu-

rador, deverão apresentar propostas assinada pelo representante legal da instituição ou por procurador 
PROCURAÇÃO com poderes ou CARTA DE CREDENCIAMENTO na sede da comissão de licitação 
que remeterá a proposta para análise da Secretaria de Finanças do Município e pareceres devidos.

4- DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO:  
4.1- Apresentada a proposta e devidamente aceita e firmado o contrato, o município efetuará de 

imediato a migração da folha para a nova instituição. E, ficando a cargo do Município de Patos o 
pagamentos de Multas e outros encargos oriundo do atual contrato existente entre o Município e o 
Banco do Brasil S/A.

5 – DA APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL: 
5.1.1- Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo INSS-MTPS, Instituto Nacional do Seguro 

Social, em validade, que deverá esta em acordo com o Artigo 47, inciso I, alínea  “a”, c/c com o Artigo 
95, § II, alínea “c” , todos da Lei Federal 8.212, de 24.07.91, e suas alterações, que será representada 
em cópia autenticada, ou cópia acompanhada do original para conferência.

5.1.2- Certificado de Regularidade de Situação (FGTS) , emitido pela Caixa Econômica Federal, em 
validade conforme Artigo 2° , da Lei Federal 9.012, de 30.03.95, autenticada ou cópia acompanhada 
do original para conferência inciso IV do Artigo 29, da Lei Federal 8.666/93.

OBS.: Serão aceitos a Certidão Negativa de Débitos do INSS, o Certificado de Regularidade de 
Situação junto ao FGTS e outros documentos obtidos através da internet.

5.1.3-  Contrato Social, Estatuto ou outro Ato Constitutivo, acompanhado da última alteração ou 
consolidação em vigor, devidamente autenticado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição  de seus administradores, ou cópia acompanhada  do original para conferência.

5.1.5- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício.

5.1.6- Prova de Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
5.1.7- Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, em validade relativa à sede da 

licitante ou cópia acompanhada do original para conferência.
5.1.8- Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, para a licitante sujeita a estes 

tributos, expedidos pela Secretaria da Fazenda do Estado, da sede da licitante. 
5.1.9- Certidão Negativa de Débito com  a Fazenda Federal, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Ministério da Fazenda, com validade ali estabelecida.

6 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
Caso nenhuma instituição bancária pública apresente dentro do prazo a respectiva proposta, 

a comissão de licitação deverá proceder abertura de novo procedimento licitatório, para a venda 
onerosa da folha. 

Gabinete da Prefeita Constitucional de Patos/PB, 10 de junho de 2016.
FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTTA

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
NOTIFICAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE PARA ACADEMIAS DA LAGOA PARQUE E FREITAS COM A 
INSTALAÇÃO DOS MESMOS, NA CIDADE DE REMIGIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa 
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME, para no prazo de cinco dias úteis, considerados da data 
de publicação desta notificação, comparecer junto a Prefeitura, no endereço abaixo indicado, para 
justificar, bem como cumprir com os pedidos de fornecimento que até o momento não foram cumpridos 
pelo contratado nos termos do correspondente contrato de número 00031/2016. Em caso de não 
justificativa e permanência da inércia da contratada, ficará o presente contrato rescindido conforme 
artigo 79 inciso I da lei Federal de Licitações e Contratos. INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Remígio - PB, 09 de junho de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 015/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação  eobservado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços 015/2015, que objetiva:Contratação 
de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de 
Marizópolis as quais são: Rua Deolindo Fabrício, Rua Liberato Ferreira, Travessa Antônio Vieira Braga, 
Rua Bernadete Lira da Silva,  Conclusão da Rua Jorge Martins de Sousa, Travessa Maria Ferreira 
da Costa,Conclusão da Rua João Vicente de Almeida, Travessa Francisco Formiga, Rua Esmerindo 
Rodrigues da Silva, RuaFrancisco Júnior de Oliveira, Conclusão da Rua Vital de Sousa; HOMOLO-
GO  e ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor  da empresa: CONSTRUSER 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. – 994.441,84

 Marizópolis (PB)., 02 de Junho de 2016
JOSÉ VIEIRA DA SILVA

(Prefeito Constitucional)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2016
LICITAÇÃO:  TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2016 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em di-

versas ruas no Município de Marizópolis as quais são: Rua Deolindo Fabrício, Rua Liberato Ferreira, 
Travessa Antônio Vieira Braga, Rua Bernadete Lira da Silva,  Conclusão da Rua Jorge Martins de 
Sousa, Travessa Maria Ferreira da Costa, Conclusão da Rua João Vicente de Almeida, Travessa 
Francisco Formiga, Rua Esmerindo Rodrigues da Silva, Rua Francisco Júnior de Oliveira, Conclusão 
da Rua Vital de Sousa

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marizópolis – CNPJ Nº 01.612.941/0001-49
CONTRATADO: CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. 

-  CNPJ Nº 08.701.149/0001-00
Nº DO CONTRATO: 055/20164
VALOR DO CONTRATO:  994.441,84
DATA DE ASSINATURA: 02.06.2016
VIGÊNCIA: 31.12.2016
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01.11.2016

27A UNIÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/10.350
DATA DE ABERTURA:  27  DE  JUNHO  DE 2016 – HORÁRIO:13:30 HORAS (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar 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 633185. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 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 RECURSO – 00 (TESOURO). 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro 
dos Estados, João Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 10 de Junho de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro CPL/EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/07.940
DATA DE ABERTURA:  27  DE  JUNHO  DE 2016 – HORÁRIO:08:30 HORAS (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS, DESTINADOS 
AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar 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 633174. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 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 RECURSO – 00 (TESOURO). 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro 
dos Estados, João Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 10 de Junho de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Pregoeiro CPL/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016
Objeto: execução de serviços para a construção de drenagem da rua Eunice Nazário de 

Lima, no município. Valor Estimado: R$ 21.935,78. Edital e Informações: poderão ser obtidos na 
Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 
às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: no endereço acima, no dia 28 de Junho 
de 2016 até às 10:00 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 10 de Junho de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar licitação na moda-
lidade de tomada de preços, do tipo menor preço por empreitada global, às 09:00 horas do dia 28 
de Junho de 2016, para urbanização das ruas Salomão Veloso e Clemente Ferreira, no município. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras 
informações poderão ser encontradas no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas.

Caaporã-PB, 10 de Junho de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
vem comunicar que, verificada a não necessidade de alterações no termo de referência do pregão 
presencial 010/2016, fica definida a data de 28/06/2016 as 11:00hs para abertura do referido certame, 
ficam respeitadas todas as condições editalícias iniciais. Outras informações poderão ser obtidas 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 10 de Junho de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Procuradoria Geral do Município, - Centro - Pocinhos - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE BANENER, ADESIVOS, PAINEL, MEDALHAS E TROFEUS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pocinhos - PB, 10 de Junho de 2016
AMANDA APOLINÁRIO DA SILVA – Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 16:30 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 10 de Junho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 10 de Junho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial 

FRANCISCO ALVES DE FARIA ME
CNPJ.:03.859.958/0001-02

CARTA DE CONVOCAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO
Sr° Severino Barros de Azevedo.Em face de sua ausência injustificada e continuada ao serviço 

desde o dia 22 de Maio de 2016 e considerando que a sua função é de extrema necessidade, vimos 
pela presente cientificá-lo a comparecer imediatamente ao trabalho e assumir suas funções. O seu 
não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias significará abandono de emprego, ocasionando 
sua demissão por justa causa na forma do artigo 482 da CLT.Natal, 07 de Junho de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de ar condi-
cionados diversos e bebedouros destinado as secretarias deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 10 de Junho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Procuradoria Geral do Município, - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTE, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pocinhos - PB, 10 de Junho de 2016
AMANDA APOLINÁRIO DA SILVA – Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 
Origem:Tomada de Preço nº 004/2015
Objeto: EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE NA RUA GOV. RONALDO 

CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, CONFORME PLANILHA ANEXA.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 23/08/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
Contratada: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME 
Recursos Financeiros: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 27.812.3014.1016 - 

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES - 4490-51 - RECURSOS PROPRIOS.
Data da Assinatura: 24 de Maio de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
Origem:Tomada de Preço nº 002/2014
Objeto Executar Obra Civil Pública de Reforma e Ampliação das Escolas Emef João Simplicio 

Batista, e Emef Manoel Rodrigues Pinto de São José do Sabugí/Pb.
Aditivo: Prazo Contratual fica prorrogado até 16/07/2016.
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugí
Contratada: POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 
Recursos Financeiros: Governo do Estado.
Data da Assinatura: 15 de Abril de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 14.191/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

- CBAF III.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, torna públi-

co, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente certame, embasado 
no Parecer Técnico emitido pela Gerência de Medicamentos e Assistência Farmacêutica – GEMAF, 
adjudicando os lotes em favor das empresas: DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALA-
RES LTDA, sob o CNPJ nº 06.224.321/0001-56, lote 01, no valor total de R$ 20.090,00 (VINTE MIL 
E NOVENTA REAIS); DROGAFONTE LTDA, sob o CNPJ nº 08.778.201/0001-26, lote 02, 05 e 07, 
no valor total de R$ 66.200,00; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, 
sob o CNPJ nº 44.734.671/0001-51, lote 06, no valor total de R$ 28.200,00; HOSPFAR INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A, sob o CNPJ nº 26.921.908/0002-02, lote 03, 
no valor total de R$ 52.500,00; e SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA, sob o CNPJ nº 11.896.538/0001-42, lotes 08, no valor total de R$ 19.500,00, 
perfazendo o valor global de R$ 186.490,00  (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS 
E NOVENTA REAIS), classificadas pelo critério de menor preço por lote. Declaro fracassados os 
lotes 04 e 09 por apresentarem propostas acima do praticado no mercado.

João Pessoa, 10 de Junho de 2016.
JULIANA PEREIRA DE LIMA

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 06.630/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.029/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMA-

CÊUTICOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, torna 

público, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente certame, 
embasado no Parecer Técnico emitido pela Gerência de Medicamentos e Assistência Farmacêutica 
– GEMAF, adjudicando os lotes em favor das empresas: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, sob o CNPJ nº 01.722.296/0001-17, lote 01, no valor total 
de R$ 1.140,00; VITALE COMÉRCIO LTDA, sob o CNPJ nº 07.160.019/0001-44, lote 02, 07 e 09, 
no valor total de R$ 87.000,00; MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-
-ME, sob o CNPJ nº 22.465.640/0001-00, lotes 03, 04, 05 e 06, no valor total de R$ 97.984,00; 
perfazendo o valor global de R$ 186.124,00 (cento e oitenta e seis mil, cento e vinte e quatro reais), 
classificadas pelo critério de menor preço por lote. Declaro que o lote 08 foi fracassado pelo valor. 
Os lotes 10, 11 e 12 foram desertos.

João Pessoa, 10 de Junho de 2016.
JULIANA PEREIRA DE LIMA

Pregoeira da CSL

ALMIR DA SILVA BENTO – CPF Nº 376.171.764-49 – Torna público que a SEMABY – Secretária de 
Meio Ambiente De Bayeux, emitiu a Licença de Operação nº 063/2016 – Prazo de 730 dias. Para 
a atividade de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MULTIFAMILIAR. Processo nº 2016-0125/TEC/LO.

SIMONE DA SILVA SANTANA – CNPJ/CPF Nº 18.921.604/0001-36. Torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1274/2016 em João Pessoa, 31 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: BAR E 
RESTAURANTE COM MUSICA DE VOZ, TECLADO E VIOLÃO Na(o) – RUA SEVERINO DAMIÃO 
DA SILVA, S/N – SANTA LUIZA  Município:  SAPE – UF: PB. Processo: 2014-008804/TEC/LO-9085.

ERYLEIDE PORFIRIO FERREIRA ME, (nome fantasia LOJA DO SERTÃO), CNPJ nº 
18.002.078/0001-00, com sede à Av. Manoel Morais, nº 552, Manaíra, João Pessoa/PB, e declara 
ter extraviado 05 (cinco) talões de notas fiscais, Série D, dos números 001 a 250. Conforme Certidão 
de Registro de Ocorrência Nº 00025.01.2016.1.02.203 datada 10 de Junho de 2016.

LTL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.920.759/0001-43. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 1312/2016 em João Pessoa, 6 de junho de 2016 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade 
de: Empreendimento Imobiliário composto de Centro Comercial e Condomínio Residencial Alto 
da Serra Na(o) -  RODOVIA PB 105-BANANEIRAS/SOLÂNEA MARGEM ESQUERDA  Município:  
BANANEIRAS – UF: PB. Processo: 2016-003389/TEC/LI-4875.

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 Operação 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 11:30 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELETRICO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 10 de Junho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 15:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MERENDA 
ESCOLAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 10 de Junho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ODONTOLOGICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 10 de Junho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PROTESE DENTARIA, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 10 de Junho de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial   

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Procuradoria Geral do Município, - Centro - Pocinhos - PB, às 11:00 horas do dia 21 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRÓTESE 
DENTARIA, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pocinhos - PB, 10 de Junho de 2016
AMANDA APOLINÁRIO DA SILVA – Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Procuradoria Geral do Município, - Centro - Pocinhos - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
REAFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pocinhos - PB, 10 de Junho de 2016
AMANDA APOLINÁRIO DA SILVA – Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de ma-
teriais elétricos para manutenção e melhor funcionamento dos diversos setores da administração 
municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. 
Itapororoca - PB, 10 de Junho de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 14:15 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contração de empresas para a 
prestação de serviços de troca de postes de concreto, no sistema menor preço por item, destinado 
ao atendimento das demandas da rede de iluminação pública deste município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 10 de Junho de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 15:00 horas do dia 22 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
executar os serviços de trocas ou instalações de materiais elétricos diversos, para manutenção e 
melhor funcionamento dos diversos setores da administração municipal. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 32941112.

Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 10 de Junho de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
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