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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

29o Máx.
22o  Mín.

27o  Máx.
19o Mín.

30o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,447  (compra) R$ 3,448  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,300  (compra) R$ 3,580  (venda)
EURO   R$ 3,902  (compra) R$ 3,907   (venda)

l Comitê Gestor do Algodão Colorido fará 1a reunião do ano. Página 6

l Docentes da rede estadual participam de formação da Liga pela Paz. Página 7

l Teori Zavascki nega pedido de prisão de Renan, Jucá e Sarney. Página 8

l Reajuste de servidor custará R$ 14 bilhões mais do que o anunciado. Página 10
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A presidente afastada Dilma Rousseff estará hoje na capital para participar de audiência pública da Assembleia 
Legislativa, que acontecerá no Espaço Cultural José Lins do Rego, a partir das 15h, sobre o tema “Democracia”. PÁGInA 4

Dilma participa hoje
de audiência em JP

99 Anos DE hIsTóRIA Na solenidade em comemoração ao aniversário do Corpo de Bombeiros, 
o governador Ricardo Coutinho fez a entrega de novos equipamentos à corporação. PÁGInA 3

FInAl Do PARAIBAno Campinense e Botafogo fazem 
hoje o último jogo da decisão do Campeonato.  PÁGInA 17

FOTO: Secom-PB

FOTO: Secom-PB

Iphaep nega 
ter alterado 
o projeto
da Lagoa

 

Rota Cultural 
Caminhos do 
Frio lança a
programação

 

Futebol e
literatura 

Instituto diz que 
nunca recebeu o pro-
jeto divulgado pela 
Prefeitura em materiais 
publicitários. PÁGInA 4

Chico César e Re-
nata Arruda integram 
a série de eventos 
culturais no Brejo pa-
raibano. PÁGInA 13

EsportesPatrimônioTurismo

O professor 
universitário 

Edônio Alves 
e o jornalista 
Phelipe Caldas 
exploram o 

mundo dos gra-
mados em 

duas obras 
l i t e r á r i a s 
que reúnem 
análises e 
crônicas es-
portivas.
PÁGInA 21
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Defesa tem agora cin-
co dias para recorrer da 
decisão à CCJ. Justiça de 
Curitiba determinou a in-
disponibilidade dos bens 
de Cunha. PÁGInA 9

Comissão de Ética 
aprova a cassação 
de Eduardo Cunha

CâMARA FEDERAL

DEMOCRACIA EM DEbATE

Nublado com 
chuvas ocasionais

Paraíba registra 2ª maior alta
do nE em vendas do comércio

Setor voltou a reagir, apesar da crise financeira nacional, e registrou aumento de 1,6% nas 
vendas do mês de abril, resultado superior à média nacional, segundo o IBGE.  PÁGInA 15



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de junho de 2016

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

Iniciaram-se segunda-feira, em várias 
cidades paraibanas, e devem se estender 
por toda a semana, as atividades que a 
Secretaria do Desenvolvimento Humano 
programou para assinalar a passagem do 
Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, 
transcorrido domingo passado. As ações 
acontecerão nos Centros Especializados 
da Assistência Social (Creas) e incluem vi-
sitas aos municípios com maior incidência 
do problema e divulgação da campanha 
em espaços públicos com grande con-
centração de pessoas, como shoppings e 
feiras livres. No ano passado, o Governo 
do Estado lançou o Plano Estadual de Er-
radicação ao Trabalho Infantil e Proteção 
ao Adolescente Trabalhador no Estado da 
Paraíba, cujo principal objetivo é nortear 
a realização de ações capazes de fortale-
cer a política da criança e do adolescente.

De acordo com dados oficiais da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), no Brasil são 3,3 milhões de crian-
ças e adolescentes de 5 a 17 anos ocupadas. 
Na Paraíba, segundo a pesquisa, são 40 mil 
crianças nas faixas de 5 a 14 anos que es-
tão em situação de trabalho infantil. A Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT) 
define trabalho infantil como todo aquele 
que é exercido por crianças e adolescen-
tes, abaixo da idade mínima legal permi-
tida, conforme a legislação de cada país. 
No Brasil, a Constituição Federal proíbe o 
trabalho infantojuvenil a todos os menores 
de 16 anos. Antes da idade determinada, 
somente é possível trabalhar legalmente 
na condição de aprendiz e a partir dos 14 
anos. Na vida real, porém, a realidade é 
bem diferente.  

As piores formas de trabalho infantil 
são aquelas consideradas mais perigosas 

- atividade ou ocupação, por crianças ou 
adolescentes, que tenham efeitos nocivos 
à segurança física ou mental, ao desenvol-
vimento ou à moral da pessoa. O trabalho 
doméstico, por exemplo, é considerado 
uma das piores formas. Segundo a OIT, 
aproximadamente 15 milhões de crian-
ças estão envolvidas nesse tipo de ativi-
dade. Só no Brasil, são quase 260 mil.

As dificuldades do combate ao traba-
lho infantil são inúmeras. Em primeiro 
lugar, há a questão cultural, pois gran-
de parte da população aceita que o filho 
do pobre realize trabalhos laborais para 
complementar a renda da família. Então, 
essa aceitação por parte da sociedade é 
uma das dificuldades no combate ao tra-
balho infantil. Outra questão é o trabalho 
infantil que é executado dentro da casa 
das pessoas, ou seja, a rede que comba-
te esta atividade não consegue ver o que 
está acontecendo dentro dessas casas e 
isso mascara uma realidade de trabalho 
infantil doméstico que é muito forte no 
Norte e Nordeste do Brasil. 

Crianças e adolescentes têm o direi-
to de não trabalhar. A eles deve ser as-
segurada uma infância feliz, lúdica com 
a participação em brincadeiras próprias 
da idade e educação pública de qualidade. 
O poder público tem o dever de garantir 
que o roubo ou qualquer outra atividade 
criminosa não seja opção única de quem 
não trabalha. Ser contra o trabalho infan-
til não é uma questão de opção ideológica. 
Combater a utilização de crianças em ati-
vidades laborativas não implica em incli-
nação política ou partidária. Trata-se de 
defender um valor humano. É uma briga 
de gente grande. E gente grande sabe que 
lugar de criança é na escola.

Editorial

Não ao trabalho infantil
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Pré-candidato a prefeito de Patos, Lenildo 
Morais (PT) propõe a união dos partidos do 
Campo Democrático Popular contra a con-
tinuidade da polarização PMDB/PSDB. Em 
opinião enviada à coluna, o ex-secretário 
estadual - Agricultura Familiar - elogia a pré-
-candidatura do médico Érico Djan (PSB) e 
sugere uma aliança das duas legendas “mais 
adiante, junto com o PC do B e partidos da 
base do governador Ricardo Coutinho”.    

UNInforme

RESSOcIAlIzAÇÃO cERcAS DERRubADAS

A SOcIEDADE cOntRA R$ 200 bIlhõES DE SAngRIA

Da safra do deputado Nabor 
Wanderley (PMDB) – pré-candi-
dato a prefeito de Patos – a AL-PB 
aprovou Projeto de Lei (PL) que 
determina a instalação de blo-
queadores de “sites inapropria-
dos” em computadores de esco-
las públicas, sobretudo aqueles 
de conteúdo pornográfico ou 
que façam apologia à violência 
e ao uso de substâncias ilícitas. 
Segue, agora, à apreciação do go-
vernador Ricardo Coutinho.  

Entidades públicas e privadas, 
nas esferas estadual e muni-
cipal, têm até o dia 7 de julho 
para fazer cadastramento na 
Justiça Federal, em João Pes-
soa, com vistas à solicitação 
de financiamento a projetos 
sociais que acolham a pres-
tadores de serviços gratuitos, 
cujos recursos são oriundos 
de processos criminais. Edital 
com regras pode ser conferido 
em http://www.jfpb.jus.br/.  

“O Pronera derrubou as cercas 
das universidades. Antes, era 
preciso que o camponês saís-
se do campo e abandonasse 
sua vida e seu papel de cam-
ponês para estudar”. Do pro-
fessor Jonas Duarte da Costa, 
da UFPB, membro da Comissão 
Pedagógica Nacional do Pro-
nera e um dos coordenadores 
do curso de Licenciatura em 
História para Educadores da 
Reforma Agrária, na AL-PB.

SUgere AliANçA

blOquEADORES

“SAIREmOS mAIORES E mElhORES”, DIz JEOvá
“A Paraíba está se levantando para lutar contra essa conspiração. Nós sairemos maiores e melhores 
dela” [da audiência pública]. Do deputado Jeová Campos (PSB), ontem, ao comentar a realização hoje, 
pela AL-PB, do evento com a participação da presidente afastada, Dilma Rousseff (PT), no Espaço Cultu-
ral. A presidente vem cumprindo agenda pelo país em defesa de seu mandato. 

Ricco Farias
papiroeletronico@gmail.com

ATO CONTrA O pOvO

Entre os inúmeros avan-
ços do Projeto de Lei (PL) 
4.850/16 – denominado 
‘Lei Anticorrupção –, se 
reveste de importância a 
celeridade quanto ao an-
damento dos processos 
contra agentes públicos 
e políticos pegos por cor-
rupção e enriquecimento 
ilícito. Até nossos tem-
pos, condenados por tais 
crimes se beneficiavam 
com a apresentação de 
enxurradas de recursos 
nos tribunais superiores para postergar a prisão, permanecendo livres por até décadas, sem que o 
braço da lei pudesse alcançá-los. Para citar dois exemplos emblemáticos da nossa história recente, 
temos o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto, condenado a 26 anos de reclusão por desvio de dinheiro 
na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, que somente começou a cumprir a sentença 23 anos 
depois. Semelhante situação se deu com o ex-senador Luiz Estevão, que apresentou 34 recursos no 
decorrer dos últimos dez anos em que foi condenado a 31 anos de prisão – mas apenas em março deste 
ano se entregou às autoridades. Oriundo da campanha ‘10 Medidas Contra a Corrupção’, iniciada em 
2015, do Ministério Público Federal (MPF), o PL é de iniciativa popular e chegou à Câmara dos Deputados 
com a anuência de 2,2 milhões de assinaturas da sociedade, o que lhe confere mais peso e legitimidade 
para que seja aprovado com brevidade no Congresso Nacional. Nesse particular, ganhou reforço ontem, 
com a determinação da Presidência da Casa para que seja iniciada a formação da comissão especial que 
analisará a matéria. De acordo com levantamento do MPF, o país perde até R$ 200 bilhões por ano devido 
à corrupção. O aumento das penas de reclusão, mais a responsabilização dos partidos e a criminalização 
do ‘caixa 2’ serão instrumentos inibidores dessa sangria, quiçá.
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Crônica

Vim saber por acaso

Martinho Moreira, Wills, Alex, José 
Bezerra, Ivanildo Cineminha... onde vo-
cês estavam que não me avisaram? Será 
que não sabiam ou estão por saber? 

Há algumas décadas, antes de mer-
gulhar na atmosfera do filme, antes de 
nos envolvermos na trama dos melhores 
e maiores espetáculos de nossas vidas, 
quem nos mandava entrar? Quem nos 
recebia em nome de todos os produtores, 
diretores e artistas de Hollywood? 

Não eram Seu Leal, nem Luciano, nem 
Múcio. Não era Flávio, com quem estive 
há poucos dias e nada me falou.

Pois é, irmão Martinho! Vim saber por 
acaso.  Preparando-me para escrever so-
bre mais uma reforma na Lagoa, saí na 
manhã desta terça de sol disposto a come-
çar do começo. E o começo, segundo Corio-
lano e  Celso Mariz, além das Reminiscên-
cias do Coronel Coutinho, o começo parte 
da velha praça Rio Branco com a feira, o 
mercado construído por Álvaro Machado 
no espaço ocupado ainda pelo prédio va-
zio do Cine Municipal. No “Almanaque” de 
1910 há uma foto que a aviva. 

À direita do cinema Municipal, numa 
rua apertada com o nome do pastor An-
tônio Petronílio dos Santos, (dizem que 
uma alma dos céus), ainda restam vestí-
gios do primitivo mercado, uma vintena 
de pequenas casas comerciais denuncian-
do os cafés, as bodegas, as tendas de anti-
gos ofícios e casas de pasto. Ainda cortei 
o cabelo numa dessas casas de porta e 
janela. Era onde a cidade se abastecia até 
ganhar o Mercado Central, do outro lado 

da Lagoa, nesse tempo sem l maiúsculo, 
chamando a atenção pela farra de irerês, 
marrecas de máscara branca e peito ne-
gro batizadas pelo próprio canto, três 
sílabas fechadas que terminaram como 
a maior referência de então à lagoa em 
meio do pântano.

Era um dos alvos de reclamação e pro-
testo da imprensa liderada pelo major Ar-
thur Achilles, o mais influente homem de 
opinião do começo do século 20. Ele mora-
va na rua de baixo, a 13 de Maio, sentindo 
o odor que o morador do morro da Torre 
sente hoje com a estação de tratamento do 
esgoto, na baixa da Beira Rio. A zoada dos 
irerês, o lixo da feira, a estribaria das via-
turas da polícia eram algumas das fortes 
queixas de então, recolhidas pelo jornal 
do Major.  Daí a ideia genial de Argemiro, o 
campinense que destronou todas as igre-
jas seculares da colina, algumas magnifi-
centes, para coroar a Lagoa como o cartão 
postal da cidade jardim.

Pois bem, subo agora pelo beco do 
Municipal na intenção de começar do co-
meço, e termino parando, sem fôlego, no 
fiteiro cinquentenário que perdeu a fila 
de filmes como “O direito de nascer” para 
se manter no apego e fidelidade de Nival-
do ao local de toda a sua vida de pequeno 
comerciante.   

Amparo-me, peço água, e vendo vazia 
a cadeira que o Municipal perdeu para 
a barraca de Nivaldo, vem a pergunta: 
“Quedê Paulo?” 

- Não soube, ainda, meu amigo?!
Paulo Augusto de Carvalho, 87 anos. 

A zoada dos irerês e o lixo da feira eram as queixas mais frequentes de então
“Não vejo outra justificativa que não seja a 
retaliação”. Do deputado estadual Gervásio 
Filho (PSB), ontem, na AL-PB, referindo-se ao 
bloqueio, pelo Ministério das Cidades, dos R$ 
17,8 milhões destinados à obra do Viaduto 
do Geisel, em João Pessoa – liberou apenas 
R$ 3,8 milhões do total previsto na contra-
partida do Governo Federal. “É um ato contra 
o povo da Paraíba”, disparou.

UNIÃO  A
SuPERIntEnDÊncIA DE ImPREnSA E EDItORA

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

Br-101 Km 3 - Cep 58.082-010 
Distrito industrial - João pessoa/pB 
pABX: (083) 3218-6500 / 
ASSiNATUrA-CirCUlAçÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
reDAçÃO: 3218-6539 / 3218-6509

SUperiNTeNDeNTe

eDiTOreS SeTOriAiS: geraldo varela, carlos cavalcanti, Alexandre 
macedo, Felipe gesteira e Denise vilar

prOJeTO grÁFiCO:  Ricardo Araújo, Fernando maradona e Klécio bezerra

Albiege Fernandes

DireTOr ADMiNiSTrATivO
murillo Padilha câmara neto

eDiTOreS ASSiSTeNTeS: carlos vieira, Emmanuel noronha, José napoleão 
Ângelo, marcos lima e marcos Pereira

DireTOr De OperACÕeS
gilson Renato

CHeFe De repOrTAgeM
conceição coutinho

DireTOr TÉCNiCO
Walter galvão

eDiTOrA ADJUNTA
Renata Ferreira

gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com
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Ricardo prestigia solenidade pelos 
99 anos do Corpo de Bombeiros
Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

O governador Ricardo 
Coutinho entregou simbolica-
mente mais equipamentos ao 
Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba (CBMPB) na solenida-
de militar, realizada na Funda-
ção Espaço Cultural José Lins 
do Rêgo, em comemoração 
aos 99 anos da Corporação. Na 
ocasião, 14 autoridades civis e 
militares foram homenageadas 
em reconhecimento pela con-
tribuição que emprestam para 
o engrandecimento da institui-
ção. Os equipamentos entre-
gues serão utilizados no com-
bate a incêndio, atendimento 
pré-hospitalar e salvamento. 
Nesses cinco anos e meio o Go-
verno do Estado investiu mais 
de R$ 40 milhões, sendo cerca 
de R$ 1.600.000 no material 
entregue ontem. 

Ricardo Coutinho, ao falar 
com a imprensa, destacou a im-
portância do Corpo de Bombei-
ros para a sociedade, afirmando 
“essa é uma das instituições 
que têm um serviço dos mais 
qualificados prestados à popu-
lação, tanto é que em qualquer 
pesquisa que se faça o nível de 
confiança da instituição é mui-
to alto e a população tem como 
um grande parceiro”, disse.

Falando dos investimentos 
o governador disse que encon-
troou a corporação com apenas 
110 viaturas. Hoje conta com 
269 viaturas, pois nesses cinco 
anos e meio de governo “adqui-
rimos mais 159, entre elas duas 
Plataforma Aérea B-fire 550 
HR”, lembrou Ricardo.

Ele enfatizou que o Corpo 
de Bombeiros está a caminho 
de completar cinco quartéis ou 
assemelhados, em Patos, Ma-
manguape, Itaporanga e Sou-
sa, onde foi feita uma grande 
reforma.  E lembrou ainda que 
o governo está cuidando das 
condições de trabalho, adqui-
rindo equipamentos, sendo que 

Governador também 
fez entrega simbólica 
de equipamentos

alguns deles existem em pou-
cos estados, como a plataforma 
aérea para sinistros em prédios 
de altura considerável. 

O secretário de Segurança 
e Defesa Social, Cláudio Lima, 
destacou a missão do Corpo de 
Bombeiros em quase um século 
de existência. “Temos um gran-
de respeito por esta instituição 
tão importante para a seguran-
ça da sociedade. Os bombeiros 
estão de parabéns por todo o 
trabalho desempenhado. Esses 
profissionais são verdadeiros 
heróis, que diariamente vêm 
salvando vidas. Que a corpo-
ração se desenvolva cada vez 
mais”, ressaltou.

“Depois que entrei no Cor-
po de Bombeiros, percebi que 
foi para isso que nasci, para cui-
dar da sociedade. É uma honra 
fazer parte desta corporação 
que tem uma missão tão im-
portante que é prevenir, servir e 
guardar vidas e bens. Felizmen-
te, somos valorizados e reco-
nhecidos pelo nosso trabalho”, 
comemorou a relações públicas 
do CBMPB, a 2ª tenente Izabel.

Em cinco anos e meio, o Governo do Estado investiu mais de R$ 40 milhões no Corpo de Bombeiros; destes, R$ 1,6 milhão foi entregue ontem para a Corporação

Ministério Público 
recomenda que 
Sudema fiscalize 
empresas em JP

O Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF-PB) e 
o Ministério Público do Esta-
do da Paraíba (MPPB) reco-
mendaram que a Superinten-
dência de Administração do 
Meio Ambiente do Estado da 
Paraíba (Sudema) fiscalize as 
atividades exercidas nas em-
presas localizadas no Distri-
to Industrial de João Pessoa, 
tomando as medidas cabíveis 
quanto às irregularidades 
encontradas no decorrer da 
fiscalização. O Ministério Pú-
blico recomendou, ainda, que 
o órgão ambiental encami-
nhe os dados referentes aos 
licenciamentos das empre-
sas, a fim de que sejam toma-
das providências em caso de 
irregularidades.

 Ainda na recomenda-
ção, o MPF/PB e o MPPB 
orientam que a Sudema en-
caminhe resultado de rela-
tório indicativo da análise 
qualitativa e volumétrica das 
águas da bacia do Gramame.

A 16ª Vara Federal da 
Seção Judiciária da Paraíba 
(JFPB) está com edital aber-
to até o dia 7 de julho para 
cadastramento de entida-
des públicas, municipais ou 
estaduais, ou privadas com 
atuação na área social, inte-
ressadas em acolher presta-
dores de serviços gratuitos 
e em receber, em doação, 
dinheiro angariado em pro-
cessos criminais (prestação 
pecuniária).

 O cadastramento pode-
rá ser feito das 9h às 18h, na 
sede da Justiça Federal na 
Paraíba, situada na Rua João 
Teixeira de Carvalho, 480, 
Brisamar, João Pessoa.

 Após o cadastramento 
e apresentação do projeto 
social, o juiz responsável 
decidirá pelo deferimento 
ou indeferimento do finan-
ciamento, após prévia ma-
nifestação do corpo técnico 
especializado em serviço 
social da Direção do Foro e 

do Ministério Público Fede-
ral. O edital está disponível 
neste link (http://goo.gl/
jWX4G4). Em caso de dúvi-
das, contatar a 16ª Vara Fe-
deral pelo e-mail16vara@
jfpb.jus.br.

 As entidades interes-
sadas no cadastramento 
devem ter sedes nos mu-
nicípios que compõem a 
jurisdição da 16ª Vara/PB: 
Alhandra, Baía da Traição, 
Bayeux, Caaporã, Cabede-
lo, Caldas Brandão, Capim, 
Conde, Cruz do Espírito 
Santo, Cuité de Maman-
guape, Curral de Cima, Gu-
rinhém, Itabaina, Itaporo-
roca, Jacaraú, João Pessoa, 
Juripiranga, Lucena, Ma-
manguape, Marcação, Mari, 
Mataraca, Mogeiro, Natuba, 
Pedras de Fogo, Pedro Ré-
gis, Pilar, Pitimbu, Riachão 
do Poço, Rio Tinto, Salgado 
de São Félix, Santa Rita, São 
José dos Ramos, São Miguel 
de Taipu e Sapé.

Justiça Federal cadastra 
entidades para doações 

ATUAçÃO SOCIAL

Para o comandante do Corpo 
de Bombeiros, coronel Jair Car-
neiro de Barros a celebração do 
aniversário é um momento de 
reconhecimento dos avanços da 
corporação, bem como daqueles 
que participaram desse processo. 

Coronel Jair fez questão de 
destacar os investimentos do go-
verno do Estado na instituição, 
afirmando que de 2011 a 2016, o 
governo do Estado realizou uma 
série de investimentos na corpo-
ração, destacando-se a aquisição 
de 159 veículos, alguns deles an-
tes inexistentes na instituição, 
enumerando as duas autoplata-
formas aéreas, quatro ônibus, 18 
reboques e também do tipo Auto 
Tanque para o restabelecimento 
de viaturas de combate a incêndio. 
Na solenidade foram agraciados 
com a medalha de Serviços Distin-
tos as seguintes autoridades: de-
sembargador Ubiratan Moreira 
delgado, presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho; procura-
dor de Justiça do MPPB, Valberto 
Cosme de Lira; vice-presidente do 
Tribunal de Contas da Paraíba, 
André Carlo Torres Pontes; supe-
rintendente da Polícia Federal, 
Nivaldo Farias de Almeida; supe-
rintendente da Polícia Rodoviária 
Federal, inspetor Jefferson Cos-
ta de Araújo; secretário Wagner 
Dorta, de Administração Peniten-
ciária; Fábio de Araújo Maia, che-
fe de gabinete do governador; 
coronéis Otto Ricardo Savaira, 
Manoel Francisco de Oliveira Fi-
lho e Reginaldo Dória de Freitas, 
respectivamente comandantes 
dos Corpos de Bombeiros do Rio 
grande do Norte, Pernambuco e 
Sergipe; Sandro Targino de Sou-
za Chaves, consultor de assuntos 
legislativos; coronel João Erivaldo 
Pontes, comandante do grupo 
Tático Aéreo, e o coronel Marcos 
Alexandre Sobreira, presidente 
da Caixa Beneficente.

História 
O Comando do Corpo de Bom-

beiros foi criado em 1917, através 
do decreto estadual de número 844. 
Na época, a corporação funcionava 
como uma seção ligada à Força Pú-
blica Estadual (antiga Polícia Militar) 
e ainda não contava com instalações 
próprias. Um ano após a fundação, 
em 1918, a instituição ganhou um 
quartel próprio, na esquina da Rua 
Maciel Pinheiro com a Duarte Lima. 
Já em 2007, a corporação conquistou 
a autonomia administrativa e finan-
ceira, a partir da ativação da institui-
ção como um Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba.

Atualmente, o Corpo de Bom-
beiros está presente em várias par-
tes do Estado, por meio de oito 
batalhões e três companhias inde-
pendentes, que atendem a popu-
lação nas diversas modalidades de 
combate a incêndio, salvamento 
aquático e terrestre, além de atendi-
mento pré-hospitalar.

Celebração é tempo de reconhecer avanços

FOTO: Evandro Pereira

A vice-governadora da Paraíba 
Lígia Feliciano visitou, nessa segun-
da-feira (13), o Hemocentro de Cam-
pina grande e aproveitou para lem-
brar a população sobre a campanha 
de incentivo à doação de sangue ‘Ju-
nho Vermelho’ que começou ontem 
em todo o País. Nessa terça-feira tam-
bém foi comemorado o Dia Mundial 
do Doador de Sangue. Na Paraíba, a 
campanha, que segue até o dia 30 de 
junho, se estende por toda a hemor-
rede, composta de dois Hemocentros, 
na capital e o regional, em Campina 
grande, além dos 11 Hemonúcleos. 

“O mais importante é ajudar 
a quem precisa. A doação não leva 
muito tempo e quem doa pode sal-
var uma vida. Doar sangue é um 
gesto muito bonito e importante. 
Aproveito para reforçar o pedido de 
doação também para as pessoas que 
têm os tipos de sangue mais raros 
como, por exemplo, o sangue tipo O 
negativo”, disse a vice-governadora 

Lígia Feliciano.
A vice-governadora também res-

saltou que o Hemocentro de Campi-
na grande realiza atendimento para 
pacientes hemofílicos e com doença 
falciforme. Este atendimento é inte-
gral nas áreas de hematologia, psi-
cologia, serviço social, odontologia, 
entre outros.

O Hemocentro de Campina gran-
de é o principal fornecedor de bolsas 
de sangue para o Hospital de Emer-
gência e Trauma, além de também 
atender toda a rede hospitalar da re-
gião, tanto pública quanto privada. 
“Só a nossa regional de saúde atende 
mais de 42 municípios, mas quando 
se trata do Hospital de Trauma, essa 
demanda aumenta para mais de 100 
municípios, pois o hospital recebe pa-
cientes de diversas regiões do Estado 
e por isso precisamos ter estoque para 
atender as solicitações”, ressaltou a 
diretora do Hemocentro de Campina 
grande, a dentista Elília Pombo.

Lígia visita Hemocentro de CG 
e pede doações à população

JUNHO VERMELHO
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Políticas

Dilma participa de debate sobre 
democracia em audiência da ALPB 

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) realiza, 
nesta quarta-feira (15), uma 
Audiência Pública proposta 
pelo deputado estadual Jeová 
Campos (PSB) para debater a 
democracia e o atual momen-
to político brasileiro. A sole-
nidade vai acontecer no Espa-
ço Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, às 15 horas, 
e contará com a presença da 
presidente Dilma Rousseff. 

“Vamos debater com a 
sociedade paraibana essa 
conspiração que está em cur-
so no Brasil, que se constitui 
em um dos momentos mais 
difíceis da história de nosso 
País e quero aqui convocar a 
população a participar deste 
ato cívico no Espaço Cultural, 
a partir das 15h, desta quar-
ta-feira“, disse Jeová Campos, 
durante o pequeno expedien-
te na sessão ordinária dessa 
terça-feira (14).

Para o parlamentar, o 
Brasil precisa acabar com 
essa doença que levou à mor-
te Getúlio Vargas, a deposição 
de João Goulart, e lamentavel-
mente hoje entristece e em-
pobrece a política nacional. “A 
democracia como princípio 
da legalidade impõe uma con-
duta isonômica para todos. 
Ninguém é obrigado a fazer 
ou deixar de fazer senão em 
função de Lei. O princípio da 
soberania diz que todo o po-
der emana do povo e em seu 
nome precisa ser exercido, 
desta forma essa conspiração, 
que destituiu uma presidente 
legitimamente eleita, precisa 
ser combatida e as casas le-
gislativas devem ecoar essa 
questão como o faz, exem-
plarmente, a ALPB ao promo-
ver esse ato”, disse Jeová.      

Ainda em sua fala, o de-
putado se posicionou contra 
qualquer tipo de retrocesso. 
“O Brasil não pode retroceder 
e precisa continuar construin-
do a sua ainda juvenil, porém 
necessária, democracia. O Es-
tado Democrático de Direito 
não pode aceitar uma conspi-
ração feita por um dos setores 
mais enlameados da política 
nacional. O País, na verdade, 
passa por um momento de 
muita sofreguidão, onde aque-
les que deveriam ter o dever 
de nos dar um exemplo do 

bem feito com compromisso 
ético, com moralidade, com 
correição, não o fazem e, la-
mentavelmente, estamos a 
assistir um governo interino 
e de conspiração cheios de 
agentes políticos que não nos 
representam, com sete minis-
tros completamente envolvi-
dos em ações que ofendem a 
democracia brasileira. Num 
Estado democrático os seus 
dirigentes não podem ser cor-
ruptos”, destacou Jeová.

O presidente Adriano 
Galdino ressalta que o deba-
te tem o objetivo de discutir 
o atual momento político do 
País. “Precisamos levar até o 
povo paraibano essa discus-
são, para que eles possam 
entender um pouco mais so-
bre o que se passa no Brasil e 
a importância dele lutar pela 
democracia”, garantiu.

Ainda de acordo com o 
presidente da ALPB, a ocasião 
deverá contribuir e engrande-
cer o debate sobre a democra-
cia.  “Em um período em que o 
País vive uma intensa crise po-
lítica, colaborar com o exercí-
cio da democracia é essencial”, 
ressaltou Adriano Galdino.

Já o secretário Legislativo 
da ALPB, Washington Rocha, 
disse que a assessoria da pre-
sidente Dilma já confirmou 
presença no evento e agrade-
ceu a iniciativa da audiência 
proposta pela Assembleia 
Legislativa da Paraíba. “A as-
sessoria da presidente para-
benizou o Poder Legislativo 
paraibano pela iniciativa de 
promover um debate sobre o 
atual momento político nacio-
nal”, afirmou o secretário.

Foram convidados para 
este evento parlamentares, 
governadores, prefeitos e au-
toridades políticas de todo o 
País. A expectativa é de que 6 
mil pessoas comparecerem à 
audiência, entre movimentos 
sociais e sindicatos, admira-
dores da presidente e a socie-
dade civil organizada.

 
Show da democracia
A programação da au-

diência ainda conta com um 
show da democracia que será 
realizado por artistas pa-
raibanos que discordam da 
forma com o afastamento da 
presidente Dilma e da forma 
que o processo de impeach-
ment está sendo conduzido. 
Já confirmaram presença o 
cantor Totonho, Seu Pereira 
e Coletivo 401, dentre outros.

Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa avaliou o projeto que estabelece as diretrizes orçamentárias do Executivo para 2017

A Comissão de Acom-
panhamento e Controle da 
Execução Orçamentária da 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba aprovou, durante reu-
nião realizada nessa terça-fei-
ra (14), o relatório do projeto 
de lei que estabelece as dire-
trizes orçamentárias do Po-
der Executivo Estadual para o 
próximo ano (LDO 2017).

Para o relator do proje-
to, deputado Buba Germano, 
a proposta de LDO tem enor-

me importância na organiza-
ção das finanças do Estado ao 
estabelecer diretrizes para 
elaboração do orçamento e 
fixar normas para a execução 
das despesas. “Torna-se um 
instrumento essencial para 
a política fiscal e da gestão 
orçamentária e financeira”, 
declarou o deputado.

Buba acrescentou ain-
da que, de acordo com a sua 
relatoria, compreende que o 
conteúdo da atual proposta 

de LDO, além da qualidade, 
pertinência e consistência 
técnica, reflete a responsabi-
lidade e o esforço do Gover-
no do Estado em continuar 
mantendo a estabilidade 
fiscal de forma a assegurar a 
capacidade de investimento 
e induzir desenvolvimento 
sustentável do Estado. “O Go-
verno teve a cautela de man-
dar uma peça orçamentária, 
que eu diria ser conservado-
ra, mas com muita responsa-

bilidade”, destacou o relator 
da matéria.

O projeto agora segue 
para o plenário, onde vai 
constar na Ordem do Dia e 
será discutido e votado pelos 
parlamentares.

A reunião da Comissão 
de Orçamento contou com 
a presença do presidente da 
Comissão, o deputado Edmil-
son Soares e dos parlamen-
tares Buba Germano e Frei 
Anastácio.

Comissão aprova relatório sobre LDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Na reunião da Comis-
são de Direitos Humanos e 
Minorias, o deputados Frei 
Anastácio, Buba Germano e 
Edmilson Soares aprovaram 
por unanimidade o Projeto 
de Lei 629/2015, de autoria 
do presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, Adria-
no Galdino.

De acordo com o projeto 
apresentado pelo presidente, 
o objetivo é proibir a utiliza-
ção de quaisquer benefícios 
fiscais e a contratação pela Ad-
ministração Pública Estadual 
de pessoas, físicas ou jurídi-
cas, incluídos no cadastro de 
empregadores do Ministério 
do Trabalho e Emprego, que 

tenham mantido trabalhado-
res em condições semelhantes 
ao trabalho escravo.

O Projeto de Lei 573/2015, 
de autoria da deputada Olenka 
Maranhão, também foi apro-
vado por unanimidade pelos 
membros da Comissão. De 
acordo com a matéria, as ope-
radoras de serviços de TV por 

assinatura e internet ficam 
obrigadas a manterem lojas 
físicas ou escritórios para aten-
dimento ao consumidor.

As matérias seguem agora 
para apreciação do plenário da 
Casa de Epitácio Pessoa, para 
em seguida, após aprovação, 
serem encaminhadas para san-
ção do Governo do Estado.

Mais rigor contra o trabalho escravo

FOTO: Divulgação/ALPB

O vereador Fuba (PT) usou a tribu-
na da Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP), na manhã dessa terça-feira (14), 
para destacar uma nota do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico do Es-
tado da Paraíba (Iphaep). Segundo des-
tacou o parlamentar, o órgão lamentou 
sua utilização, por parte da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP), na 
justificativa sobre problemas nas obras 
de revitalização da Lagoa do Parque So-
lon de Lucena.

“O prefeito Luciano Cartaxo (PSD) 
reconheceu que a obra da Lagoa não 
está completa e ainda está dizendo que 
a culpa por algumas mudanças foi do 
Iphaep, que não permitiu que fossem 
construídos equipamentos que consta-

vam no projeto original. O Iphaep lan-
çou uma nota refutando as informações 
que a PMJP alegou para justificar essas 
frustrações. Segundo o órgão, um pro-
jeto com tais características nunca che-
gou lá”, explicou o petista. 

“Não tem biblioteca, anfiteatro, 
quadras esportivas, trapiches para as 
pessoas usarem pedalinhos na Lagoa, 
pontos de ônibus climatizados, ou seja, 
é uma diferença gritante da maquete”. 

Em apartes, os vereadores Benilton 
Lucena (PSD) e Marco Antônio (PHS) 
rebateram as palavras do colega afir-
mando que foram problemas muito 
pontuais diante dos benefícios que a 
população terá ao dispor do equipa-
mento reformado. 

PMJP usou indevidamente 
Instituto, acusa vereador

‘NOVA’ LAGOA ENTREGUE INCOMPLETA

O Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) 
vem lamentar que a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa tenha tentado utilizar o 
órgão como justificativa para amenizar as 
críticas da população a respeito da obra de 
reurbanização do Parque Solon de Lucena.

O Iphaep aprovou, por unanimidade, 
em reunião do Conselho de Proteção de 
Bens Históricos e Culturais, no dia 4 de 
março de 2015, o projeto apresentado pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, con-
forme matéria publicada na mesma época 
no portal oficial da Prefeitura da capital. 
Não podendo, portanto, ser responsabili-
zado por frustração alguma em razão da 
entrega da obra.

Antes desta data, a Prefeitura não 
havia apresentado projeto algum, apesar 
de divulgar em farto material publicitário 
maquetes e imagens do que seria a obra. 
Projeto com tais características nunca 

chegou para a análise deste órgão. O que 
chegou, posteriormente, foi aprovado.

O Iphaep destaca também que não é 
responsável pela execução da obra, anali-
sando prioritariamente o projeto no papel. 
O Instituto não tem como identificar se a 
qualidade do material utilizado correspon-
de ao que estava previsto no orçamento 
da obra. Os técnicos do Iphaep são res-
ponsáveis apenas por verificar se as de-
liberações do Conselho foram cumpridas.

O Instituto continuará conduzindo 
com zelo, transparência e objetividade a 
importante tarefa de preservar o rico pa-
trimônio histórico, artístico e cultural do 
Estado da Paraíba, sem envolver-se em 
quaisquer disputas políticas.

Confira no link abaixo matéria divul-
gada pela Prefeitura de João Pessoa:

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/
iphaep-aprova-por-unanimidade-o-projeto-
de-revitalizacao-do-parque-solon-de-lucena

Nota oficial do Iphaep sobre o caso

Jeová é autor da proposta 
para convite da presidente 
da República afastada 
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Investimento do Governo 
do Estado na pavimentação 
foi de R$ 3,8 milhões 

Obras da PB-113 estão adiantadas
CAMPINA GRANDE A LAGOA SECA

Chico José 
chicodocrato@gmail.com

Estão adiantadas as 
obras de pavimentação da 
estrada vicinal PB-113, li-
gando o distrito de Jenipapo 
em Campina Grande à cidade 
de Lagoa Seca. A ordem de 
serviço para execução dos 
serviços foi assinada no mês 
passado pelo governador Ri-
cardo Coutinho.  Trata-se de 
um investimento de R$ 3,8 
milhões, recursos próprios 
do Tesouro Estadual.

A previsão do departa-
mento de Estradas de Roda-
gem (dER) é que as obras da 
PB-113 estejam concluída 
em outubro, concretizando 
um sonho de 50 anos dos 
moradores da comunidade 
de Jenipapo. A estrada está 
passando por terraplena-
gem, drenagem profunda e 

superficial, correção de de-
feitos e recapeamento com 
concreto betuminoso usina-
do à quente da pista de rola-
mento, limpeza e sinalização 
horizontal e vertical. Mais de 
600 veículos trafegam, dia-
riamente, pelo local.

A estrada integra a re-
lação de obras do Governo 
do Estado que fazem par-
te do Programa Caminhos 
da Paraíba. dentro desse 
mesmo programa, o Gover-
no Estadual inaugurou em 
2015 a PB-138, ligando a 
sede do município de Cam-
pina Grande ao distrito de 
Catolé de Boa Vista, com 
percurso de 18km.

Ainda como parte des-
se programa, o Governo do 
Estado, por meio do dER, 
recuperou o trecho da ro-
dovia que liga o município 
de Puxinanã à BR-230, tam-
bém na região polarizada 
por Campina Grande. Esse 
trecho rodoviário é a conti-
nuação da chamada “Estra-
da da Batatinha”. Estrada vicinal liga o distrito de Jenipapo a Lagoa Seca, concetrizando um sonho de 50 anos dos moradores da comunidade campinense

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio da Ge-
rência Operacional de Respos-
ta Rápida, no período de agosto 
de 2015 até a vigésima terceira 
semana de 2016, registrou 886 
casos de microcefalia em 135 
municípios paraibanos. destes 
casos, 139 foram confirmados 
com base nos laudos dos exa-
mes de imagem e/ou resulta-
dos de exames laboratoriais 
para detecção do vírus zika; 
450 descartados para a micro-
cefalia relacionada à infecção 
congênita e 297 estão sendo 
investigados.

Quanto aos óbitos, dos ca-
sos notificados na Paraíba, 25 

evoluíram para óbito, sendo 
confirmados 13, nos municí-
pios de Sapé (2), São José do 
Sabugi (1), São João do Rio do 
Peixe (1), São Miguel de Taipu 
(1), Santa Rita (2), Sossego (1), 
Olivedos (1), Juazeirinho (1), 
João Pessoa (1), Conde (1) e 
Campina Grande (1). Três fo-
ram descartados e nove estão 
sendo investigados.

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

Ações 
O Governo do Estado, 

por meio da SES, vem de-
senvolvendo uma série de 
atividades de combate ao 
mosquito transmissor da 
dengue, zika e chikungunya, 
o Aedes aegypti, com o apoio 
do Exército Brasileiro, Corpo 
de Bombeiros, Marinha do 
Brasil, Polícia Militar, além 
dos Agentes Comunitários de 
Saúde e de Endemias.

Sala de Situação 
A Sala de Situação fun-

ciona no Espaço Cultural, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30, com a presença de 

representantes da Gerência 
de Vigilância Ambiental, da 
SES, defesa Civil, Polícia Mili-
tar, Exército Brasileiro e Cor-
po de Bombeiros.

Além do aplicativo “Ae-
des na Mira” para dispositivos 
móveis, as denúncias de pos-
síveis focos do mosquito po-
dem ser registradas por meio 
da Central de Atendimento, 
pelos números 3218-7303/ 
7603/7713 e 0800-281-0023 
e 9-8822-8080.

Alô Mãe 
O programa de monito-

ramento de gestantes, “Alô 
Mãe” também funciona no Es-

paço Cultural e acompanha, 
por meio de ligações telefôni-
cas, o processo de cuidado no 
pré-natal das gestantes, em 
todo o Estado.

A partir das informa-
ções disponibilizadas pelas 
gestantes será considerado 
alerta o fato de terem apre-
sentado sintomas e/ou si-
nais das doenças ocasiona-
das pelo mosquito (dengue, 
zika e chikungunya) durante 
a gestação. Nestes casos, de 
imediato, serão orientadas a 
buscarem os serviços de refe-
rência, considerando o Proto-
colo de Atenção à Microcefa-
lia do Estado da Paraíba.

Secretaria confirma 139 casos de 
microcefalia e 13 mortes na PB

SAúDE DIVULGA BOLETIM

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) divulgou ontem o 
boletim atualizado dos casos 
notificados da dengue, zika e 
chikungunya, no período de 1o 

de janeiro a 28 de maio deste 
ano (21a semana epidemioló-
gica de sintomas). A dengue 
continua sendo a doença com 
maior número de registros, com 
30.610 casos prováveis de den-
gue. Em 2015, no mesmo pe-
ríodo, foram registrados 13.092 
casos suspeitos da doença, evi-
denciando um acréscimo de 
133,80%.

Foram registrados 30 óbi-
tos suspeitos de dengue, sendo 
quatro confirmados, 10 descar-
tados e 16 seguem em inves-
tigação. Segundo a Gerência 
Executiva de Vigilância em Saú-
de da SES, a investigação cursa 
com busca de informações do-
miciliares, ambulatoriais e hos-
pitalares, conforme Protocolo 
do Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim, 

no mesmo período foram no-
tificados 8.276 casos suspeitos 
de chikungunya. Foram notifi-
cados também sete óbitos sus-
peitos da doença, nos municí-
pios de Monteiro (1), Aroeiras 
(1), João Pessoa (2), São José 
do Umbuzeiro (1), Soledade (1) 
e Santa Cecília (1). Destes, dois 
óbitos foram confirmados e os 
demais estão em investigação. 
A faixa etária varia de recém-
nascido até 92 anos, mostrando 
que a susceptibilidade indepen-
de da idade.

O boletim destaca que a 
estratégia mais efetiva para 
evitar os óbitos causados pela 
dengue, zika e chikungunya 
é a detecção precoce dos ca-
sos suspeitos combinado com 
o manejo correto, de acordo 
com o agravo. “Ao apresentar 
sintomas o usuário deve procu-
rar imediatamente a Equipe de 
Saúde da Família ou serviço de 
saúde mais próximo. A hidrata-
ção é fundamental e salva vi-

das, a ingestão de líquidos via 
oral pode e deve ser realizada 
em qualquer local e de forma 
constante, e o profissional da 
saúde irá informar o volume 
diário a ser ingerido, confor-
me protocolo do Ministério da 
Saúde”, disse a gerente execu-
tiva de Vigilância em Saúde, 
Renata Nóbrega.

Com relação ao zika vírus, 
de 1o de janeiro a 30 de maio de 
2016, foram registrados 3.003 
casos notificados como suspeitos 
(Sinan NET). Existem atualmente 
na Paraíba três Unidades Senti-
nelas do zika vírus implantadas 
(Bayeux, Campina Grande e 
Monteiro), conforme recomen-
dação do Ministério da Saúde.

Situação Laboratorial 
Em 2016, foram analisados 

pelo Lacen-PB 3.009 amostras 
sorológicas para dengue (413 
reagentes, 2.476 não reagentes 
e 120 indeterminadas). Este ano 
já existem exames comprobató-

rios da circulação da doença em 
84 municípios.

Para todos os casos com si-
nais de alarme, graves e óbitos 
suspeitos de dengue, a SES re-
comenda a coleta oportuna e 
envio imediato ao Lacen-PB.

Quanto ao zika, em 2015 
foi detectada a doença agu-
da por este vírus nos municí-
pios de João Pessoa, Campina 
Grande, Olivedos e Cajazeiras. 
Já em 2016, exames laborato-
riais comprovaram a circulação 
da doença em Caldas Brandão, 
João Pessoa, Guarabira, Concei-
ção, Pilões, Itabaiana e Campi-
na Grande.

Guillain-Barré
Foram informados pelos 

serviços hospitalares, de julho 
de 2015 até o momento, 38 ca-
sos suspeitos, sendo 16 descar-
tados, seis confirmados e 16 em 
investigação por suspeita de ter 
correlação com chikungunya, 
zika vírus e dengue.

Dengue é a doença com mais registros

Ações de saúde 
bucal beneficiam 
comunidade do 
Pedregal em CG

Voluntários da Unio-
donto João Pessoa vão levar 
dentistas e ações educativas 
sobre saúde bucal na Creche 
Municipal Isabele Barbosa da 
Silva, no bairro do Pedregal, 
em Campina Grande. A ação 
será realizada hoje, a partir 
das 8h30. A ação faz parte 
do dia de Cooperar, também 
chamado dia C, o programa 
de responsabilidade social 
das cooperativas brasileiras.

Entre as ações previstas 
estão a aplicação de flúor, 
ações educativas sobre modo 
correto de escovar os den-
tes, palestras para as mães 
ressaltando a importância 
em cuidar da higiene bucal 
dos filhos e distribuição de 
kits de escovação. A ação 
conta ainda com a parceria 
de alunos de Odontologia da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e do projeto 
“doutores do Sorriso”, que 
prometem levar muita músi-
ca e alegria para as crianças.

Para Melyssa Amaral, 
gerente administrativa da 
cooperativa, a comunidade 
do Pedregal é uma região 
muito carente em Campina e 
este trabalho, junto a outros 
projetos realizados ao longo 
do ano, procura reverter a 
situação de exclusão de mui-
tas crianças. 

“A qualidade de vida das 
crianças e de suas famílias 
também estão ligadas à saú-
de dos bucal. Por isso, pro-
curamos orientar as mães a 
cuidar da higiene dos filhos”. 
Ainda de acordo com Me-
lyssa, a distribuição dos kits 
também é de grande impor-
tância para as família, pois 
a compra de escovas, creme 
e fio dental, geralmente têm 
um grande impacto no orça-
mento familiar.

A Creche Municipal Isa-
bele Barbosa da Silva fica na 
Rua Epitácio Pessoa Caval-
cante, 635, Pedregal. O tele-
fone é (83) 3342-3650. 

FOTO: Cláudio Goes
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Governo promove eventos sobre 
produção de silagem na Paraíba
Ação é coordenada pela 
Sedap e abrange todos 
os 223 municípios

A produção de silagem 
para ração animal em perío-
do de prolongadas estiagens, 
aproveitando o desenvolvi-
mento das plantas forrageiras 
na época de chuva, está sendo 
estimulada pelo Governo do 
Estado, numa ação coordenada 
pela Gestão Unificada Emepa/
Interpa/Emater, vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), que abrange todos os 
223 municípios paraibanos. 

Na região de Sousa, no 
Sertão, por exemplo, por meio 
de parceria entre as prefeituras 
municipais e a Sedap, já foram 
realizados inúmeros even-
tos visando a orientação dos 
criadores para esta prática de 
armazenar ração animal, aten-
dendo a 63 agricultores, com o 
armazenamento de 2.939 to-
neladas de silagem.

O mais recente Dia Espe-
cial sobre Armazenamento de 
Forragem para Alimentação 
Animal aconteceu no Sítio Bon-
fim, de propriedade de Heleno 
Raimundo de Oliveira (Heleno 
de Baior), na zona rural do mu-
nicípio de Vieirópolis. Com três 
estações, o evento teve início às 
8h, com exibição de vídeo con-
tando experiências bem-suce-
didas nos municípios que com-
preende o Vale do Piranhas, 
seguido de explanação sobre 
a prática de armazenamento 
de forragem através do silo de 
superfície e, também, da apre-
sentação de prática de silagem 
usando máquina trituradora 
acoplada a trator, utilizando 
lona plástica para o armazena-
mento. Os responsáveis pelas 
explicações nestas estações fo-
ram o médico veterinário Jos-
célio Cavalcante Souza, o exten-
sionista rural Manoel Chagas 
de Oliveira e o produtor rural 

Heleno Raimundo de Oliveira.
Com a participação de 

40 produtores rurais, o Dia 
de Campo marcou o início do 
Programa de Armazenamento 
de Forragem (Silagem), contou 
com a participação de extensio-
nistas das Unidades Operado-
ras Manoel Chamas de Oliveira, 
de Vieirópolis, Guilherme Sena, 
de Lastro, Daniel Soares, de 
Sousa, Hilvaro Marques, de Ma-
rizópolis, além de representan-
tes da Prefeitura Municipal, do 
secretário da Agricultura Muni-
cipal, do presidente dos Traba-
lhadores Rurais, Joaquim Nu-
nes Gadelha, do Sindicato dos 
Trabalhadores na Agricultura 
Familiar, Aldenio Duarte, con-
tando com o acompanhamen-
to do coordenador regional da 

Emater em Sousa, Francisco de 
Assis Bernardino.

A metodologia de silagem 
trabalhada pela Emater no Dia 
de Campo foi a construção de 
silo de superfície utilizando 
uma máquina trituradora aco-
plada em trator e lona plástica 
para o processamento e arma-
zenamento do material. 

Ficou definido que a Ema-
ter de Vieirópolis atenderá aos 
produtores do município que 
dispõe de milho, capim e sorgo 
para a realização de silagem, 
garantindo que eles tenham a 
ração necessária para a alimen-
tação de seus rebanhos em pe-
ríodo de prolongada estiagem, 
segundo informou Assis Ber-
nardino. O extensionista rural 
Manoel Chagas de Oliveira res-

saltou que a silagem é uma téc-
nica que o produtor pode lan-
çar mão para aproveitar o bom 
desenvolvimento das plantas 
forrageiras na época de chuva 
e guardá-la em recipiente ade-
quado para fornecer aos ani-
mais durante o período seco, 
quando as capineiras estão 
com seus níveis nutricionais 
muitos baixos ou praticamen-
te inexistem.  O extensionista 
acredita que essa alternativa de 
convivência com o semiárido 
proporcionará uma alterna-
tiva importante para garantir 
alimento de qualidade ao re-
banho, com redução de custos 
de produção, evitando gastos 
extras com a aquisição de ração 
no período crítico para alimen-
tar o rebanho.

Tipos de silo 
Os mais utilizados são 

dos tipos superfície ou trin-
cheira. Cada um deles tem 
suas vantagens e desvan-
tagens referentes, prin-
cipalmente, ao custo de 
construção, facilidade de 
carregamento e descarrega-
mento e eficiência na conser-
vação da silagem. As técnicas 
de estocagem de forragem 
são muitas e algumas já bem 
conhecidas no mundo rural, 
estratégia imprescindível 
para manter a estabilidade 
produtiva dos rebanhos no 
semiárido.

Devido aos custos, tam-
bém vem sendo praticada a si-
lagem em sacos plásticos, por 
ser uma opção barata, poden-

do-se aproveitar sacos de adu-
bo desde que sejam bem lava-
dos e sem furos. Outros sacos 
plásticos resistentes podem 
ser utilizados. A compactação 
é feita com os pés ou bastões, 
e a vedação é feita amarrando-
-se a boca do saco. A silagem 
em saco não é uma técnica 
nova, mas é pouco difundida, 
principalmente na Agricultura 
Familiar, sendo recomendada 
como uma técnica alternativa 
para ser utilizada em agroe-
cossistemas familiares, devido 
sua praticidade.

Este tipo de ensilagem 
em saco consiste no armaze-
namento do material forra-
geiro triturado e compactado 
em saco plástico de capacida-
des variadas. 

Houve demonstração para os agricultores que conheceram a prática da silagem usando máquina trituradora acoplada a trator, utilizando lona plástica para o armazenamento

A 16ª Vara Federal da 
Seção Judiciária da Paraíba 
(JFPB) está com edital aberto 
até o dia 7 de julho para cadas-
tramento de entidades públi-
cas, municipais ou estaduais, 
ou privadas com atuação na 
área social, interessadas em 
acolher prestadores de servi-
ços gratuitos e em receber, em 
doação, dinheiro angariado 
em processos criminais (pres-
tação pecuniária).

O cadastramento po-
derá ser feito das 9h às 18h, 
na sede da Justiça Federal na 
Paraíba, situada na Rua João 
Teixeira de Carvalho, 480, 
Brisamar, João Pessoa.

Após o cadastramento e 
apresentação do projeto so-
cial, o juiz responsável decidi-
rá pelo deferimento ou inde-
ferimento do financiamento, 
após prévia manifestação do 
corpo técnico especializado 
em serviço social da Direção 
do Foro e do Ministério Públi-
co Federal.

O edital está disponível 
no http://www.jfpb.jus.br/ar-
quivos/editais/Edital_de%20
convocacao_de_entidades.pdf 
para maiores informações. 
Em caso de dúvidas, contatar 

a 16ª Vara Federal pelo e-mail 
16vara@jfpb.jus.br.

As entidades interessa-
das no cadastramento devem 
ter sedes nos municípios que 
compõem a jurisdição da 16ª 
Vara/PB: Alhandra, Baía da 
Traição, Bayeux, Caaporã, Ca-
bedelo, Caldas Brandão, Ca-
pim, Conde, Cruz do Espírito 
Santo, Cuité de Mamanguape, 
Curral de Cima, Gurinhém, 
Itabaina, Itapororoca, Jaca-
raú, João Pessoa, Juripiranga, 
Lucena, Mamanguape, Mar-
cação, Mari, Mataraca, Mogei-
ro, Natuba, Pedras de Fogo, 
Pedro Régis, Pilar, Pitimbu, 
Riachão do Poço, Rio Tinto, 
Salgado de São Félix, Santa 
Rita, São José dos Ramos, São 
Miguel de Taipu e Sapé.

Justiça Federal cadastra 
entidades no Estado

PARA RECEBER DOAÇÕES

O Comitê Gestor do Arranjo Produ-
tivo Local de Confecções e Artefatos de 
Algodão Colorido do Estado da Paraíba 
fará amanhã a primeira Reunião Ordiná-
ria de 2016. A reunião, que será realizada 
na Câmara Municipal de Vereadores de 
Monteiro, no Cariri paraibano, é itine-
rante e aberta ao público. A última reu-
nião extraordinária aconteceu em João 
Pessoa, em janeiro deste ano, durante o 
Salão de Artesanato da Paraíba.

O Comitê Gestor é atualmente co-
ordenado pela Associação da Indústria 
do Vestuário da Paraíba (Aivest), através 
do representante Napoleão Nunes de 
Oliveira Neto. Para ele, o comitê tem o 
papel de encontrar gargalos na cadeia 
produtiva e de estabelecer diálogo com 
os órgãos públicos. 

A empresária Francisca Vieira, pre-
sidente da Aivest e CEO do Natural 
Cotton Color, endossa essa necessidade 
e tem atuado como articuladora. “Aju-
dei na aproximação de alguns órgãos 
públicos e outras associações como a 
Associação Brasileira das Indústrias Têx-
teis (Abit), gestora do maior programa 
de exportação do Brasil: o TextBrasil, o 
que nos ajudou a criar e fortalecer ca-
nais de distribuição para nossa produ-
ção”, destacou. 

Membro do Comitê Gestor desde o 
início, em 2011, Gilvan Ramos, analista 

de agrobusiness da Embrapa Algodão, 
explicou como funciona o Comitê Ges-
tor, que é deliberativo. “Como partici-
pam o Governo do Estado da Paraíba e 
órgãos federais, o Comitê Gestor apro-
veita as políticas públicas que forem 
formuladas e estejam sendo implemen-
tadas. Pode também vir a sugerir novas 
políticas concernentes à tecnología al-
godão naturalmente colorido às Câma-
ras de Vereadores, às Assembleias Legis-
lativas ou à Câmara dos Deputados ou 
Senado Federal”.

Cartilha do Exportador
Na reunião de hoje, além dos infor-

mes dos membros do Comitê Gestor, está 
prevista a apresentação da Cartilha do 
Exportador desenvolvida pela coordena-
ção e, ainda, palestras abertas ao debate. 
Luiz Alberto Amorim, diretor técnico do 
Sebrae-PB, vai falar sobre a importância 
do artesanato da renda renascença no 
Arranjo Produtivo Local (APL). O artista 
visual Dyógenes Chaves vai destacar os 
resultados alcançados com a exposição 
de algodão colorido, rendas artesanais e 
design de superfície (estampas) em feiras 
e eventos de moda em 2015 e 2016.  Luis 
Sávio Pinheiro, do Serviço Nacional da In-
dústria (Senai-PB) vai expor as atualida-
des sobre o Instituto Senai de Tecnologia 
Têxtil e Confecções.

Comitê Gestor do Algodão 
Colorido fará 1a reunião amanhã

EM MONTEIRO
Polícia detém 
três suspeitos 
na região de 
Santa Rita

Policiais Militares do 7º 
Batalhão realizaram ontem a 
apreensão de duas armas de 
fogo e detiveram três suspei-
tos nas cidades de Santa Rita 
e Cruz do Espírito Santo. Du-
rante a tarde, uma ação con-
junta entre a guarnição da 
Força Tática e do Núcleo de 
Inteligência conseguiu deter, 
no bairro Alto das Populares, 
um homem de 22 anos com 
um revólver calibre 38 e mais 
nove munições do mesmo ca-
libre. Após a prisão, ele foi 
conduzido juntamente com a 
arma de fogo e as munições 
apreendidas até a 6ª Delega-
cia Distrital de Santa Rita.

À noite, o Centro Inte-
grado de Operações Policiais 
(Ciop) recebeu informações 
de que dois suspeitos esta-
riam armados e trafegando 
em uma motocicleta na cida-
de de Cruz do Espírito Santo, 
nas proximidades do dique 
do Rio Paraíba.

Os dados foram repassa-
dos para a viatura local que 
iniciou diligências e conse-
guiu localizar e deter os sus-
peitos que estavam portando 
um revólver calibre 38 com 
munições do mesmo calibre. 

FOTO: Secom-PB

O cadastramento 
poderá ser 
feito das 9h às 
18h, na sede da 
Justiça Federal 
na Paraíba
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Programa Escuta nas Escolas 
finaliza reuniões com 1a GRE
Objetivo é ouvir a demanda 
das escolas e agilizar a 
resolução dos problemas

O Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê) co-
memora 45 anos de fundação 
na próxima terça-feira (21). 
Na oportunidade, haverá um 
momento solene de homena-
gem aos fundadores da Insti-
tuição e também entrega de 
títulos Honoris Causa para 
personalidades paraibanas. 
O Coral Universitário Unipê 
fará uma apresentação em 
comemoração ao aniversá-
rio. O evento, aberto ao pú-
blico, ocorrerá a partir das 
10h no Auditório Unipê e 
contará com a presença da 
reitora Ana Flávia Fonseca.

Em junho de 1971, os 
Institutos Paraibanos de 
Educação (IPÊ), atual Unipê, 
foi fundado por Afonso Pe-
reira da Silva, Flávio Colaço 
Chaves, José Loureiro Lopes, 
José Trigueiro do Vale, Ma-
nuel Batista de Medeiros e 
Marcos Augusto Trindade. 
Atualmente, o Unipê é con-
siderado pelo MEC o melhor 
centro universitário privado 

da Paraíba e um dos cinco 
melhores das regiões Norte e 
Nordeste do País.

O Unipê é reconhecido 
pela sua contribuição para 
o desenvolvimento da Edu-
cação no Brasil e, mais es-
pecificamente, no Estado da 
Paraíba, tendo recebido, por 
14 anos consecutivos, o prê-
mio Top of Minds. Também 
por três anos consecutivos, 
o complexo jurídico-acadê-
mico da Instituição recebeu 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) o Selo OAB 
Recomenda. Na Paraíba, é a 
única instituição privada de 
ensino que possui os três se-
los. Recebeu título de “Ami-
go da Ciência e Tecnologia”, 
além de ter sido duas vezes 
campeão do Desafio Sebrae.

Em junho de 1991, o Pe. 
José Trigueiro do Vale, um 
dos fundadores do Unipê, 
deixou como legado a seguin-
te frase: “As seculares pedras 
do Mosteiro de São Bento, 
onde o Ipê nasceu, se trans-

formaram em pré-moldados 
de concreto, símbolo da re-
sistência, da intrepidez, da 
perenidade”. Desde sua fun-
dação em 1971, o Unipê se 
dedicou a encontrar soluções 
para os grandes desafios lo-
cais e regionais, incentivar a 
consciência para o equilíbrio 
das relações sociais e formar 
cidadãos que fazem a dife-
rença na sociedade.

A Secretaria de Estado 
da Educação realizou ontem 
a última reunião do progra-
ma Escuta nas Escolas com 
os gestores da 1ª Gerência 
Regional de Educação (GRE). 
O programa, que objetiva ou-
vir a demanda das escolas e 
agilizar a resolução dos pro-
blemas encontrados, teve 
início em abril, ouvindo os 
gestores da 1ª GRE. Os gesto-
res foram recebidos pelo se-
cretário de Estado da Educa-
ção, Aléssio Trindade, e pela 
gerente da 1ª GRE, Wleika 
Quirino.

Este é o quarto encontro 
com gestores, resultando na 
escuta de mais de 190 direto-
res. “Este projeto teve início 
juntamente com a nossa von-
tade de melhorar o processo 
de resolução dos problemas 
encontrados nas nossas es-
colas. Por meio desta escuta 
e pela continuidade e acom-
panhamento das demandas 
trazidas aqui pelos gestores, 
a Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) toma co-
nhecimento dos problemas 
e agiliza a solução necessá-

ria”, destacou o secretário de 
Estado da Educação, Aléssio 
Trindade.

Demandas
Antes de iniciar a reu-

nião, os gestores preenchem 
um formulário detalhando 
as principais demandas das 
suas escolas. Estas informa-
ções serão acompanhadas 
pela equipe do programa e 
pelo próprio secretário. As 
demandas vão desde proble-
mas estruturais, falta de fun-
cionários, alimentação, far-
damento, material didático, 
conselho escolar, transportes, 
salários, repasse de verbas e 
segurança dentro e no entor-
no da unidade de ensino.

“O próximo passo será a 
disponibilização de um call 
center para atender todas 
as escolas. As demandas se-
rão levantadas e repassadas 
para cada setor responsável 
da SEE. O grande diferen-
cial dessa iniciativa é que o 
secretário vai tomar conhe-
cimento das fragilidades de 
cada escola”, explicou a as-
sessora pedagógica do Pro-
grama, Verônica Fragoso.

Acompanhamento
O programa Escuta nas 

Escolas vai monitorar todas 

Foto: Delmer Rodrigues

Secretário Aléssio Trindade ouviu os gestores da 1a Gerência Regional de Educação para tomar conhecimento dos problemas das escolas

as escolas e conta atualmen-
te com dois profissionais 
que, por meio de ligações 
telefônicas rotineiras, acom-
panham o dia a dia das uni-
dades de ensino. Em seguida, 
os gestores são chamados 
para uma reunião na qual 
preenchem um formulário 

online específico, respon-
dendo uma série de pergun-
tas da área, e, desta forma, 
são obtidas informações cru-
ciais para o funcionamento 
correto das escolas.

A gerente da 1ª GRE, 
Wleika Quirino, agradeceu 
a oportunidade dos gesto-

res da 1ª GRE terem estado 
com o secretário, contando a 
realidade de cada instituição 
de ensino e sendo auxiliados 
na resolução dos pequenos 
e grandes problemas. “Esta 
oportunidade é única de es-
tar diante do secretário, con-
tando o que acontece dentro 

das escolas, passando suas 
demandas, pois educação se 
faz assim, ouvindo quem está 
na ponta, ou seja, dentro das 
escolas”, destacou Wleika 
Quirino. Outras reuniões 
acontecerão periodicamente 
em todas as 14 GREs do Es-
tado da Paraíba.

Criar uma cultura de paz 
e não-violência na sala de 
aula, melhorar a aprendiza-
gem, incluir socialmente as 
crianças e elevar a autoes-
tima de toda a comunidade 
escolar, por meio da boa con-
vivência. Esse é o objetivo da 
metodologia Liga pela Paz, 
que vem sendo implantada 
nas escolas estaduais pelo 
Governo da Paraíba desde 
2014. 

Educadores das 14 Ge-
rências Regionais de Educa-
ção (GREs) foram formados 
para repassar o conteúdo 
para os alunos. As formações 
mais recentes aconteceram 
nas regionais de João Pes-
soa (1ª GRE), Guarabira (2ª 
GRE), Campina Grande (3ª 
GRE), Cuité (4ª GRE), Mon-
teiro (5ª GRE), Patos (6ª 
GRE), Itabaiana (12ª GRE) e 
Mamanguape (14ª GRE).

Natália Machado Agra, 

educadora do 4º ano da Es-
cola Adauto Cabral Vascon-
celos, do Riachão do Baca-
marte (12ª GRE), acredita 
que a metodologia melho-
ra a relação dos alunos. “Já 
teve situação, aqui na escola, 
que tivemos que conversar 
com os alunos envolvidos e 
chamar os pais, seguindo a 
orientação da Liga pela Paz”, 
lembrou. “Hoje tudo foi su-
perado e os dois têm com-
portamento amigável”. 

O educador Alex Sandro 
Alves, da Escola João Fagun-
des de Oliveira, em Itabaiana, 
diz que a formação foi uma 
importante aprendizagem. 
“A Liga possibilita aos alunos 
resolverem seus conflitos 
de maneira mais respeitosa, 
educada, com diálogo, sem 
necessidade de partir para 
agressão verbal ou física. As-
sim, eles se tornam conscien-
tes também para procura-

rem o professor ou a direção 
escolar para resolver alguma 
desavença, sem a necessida-
de de ato violento”, disse Alex 
Sandro.

Em Cuité (4ª GRE), a 
formação contou com 100% 
dos educadores convidados. 
A gerente regional de edu-
cação, Maria das Graças Me-
deiros, falou da repercussão 
da metodologia nas escolas, 
pelo envolvimento e compro-
metimento dos educadores, 
que abraçaram a iniciativa. 

“Alguns alunos passam 
por problemas que nem os 
pais têm conhecimento e 
não sabem como conduzir 
a formação do filho. Nesses 
anos de Liga pela Paz houve 
melhoria de relacionamento 
entre professores e alunos, 
redução de conflitos, da in-
disciplina e presença mar-
cante da família na escola”, 
ressaltou. 

Educadores participam de 
Formação da Liga pela Paz 

Unipê comemora 45 anos com 
homenagem a seus fundadores

Comissão de concurso de São 
João visita lojas e ruas de Patos

CULtURA DA NÃo-VIoLÊNCIA

Para a coordenadora pe-
dagógica da 4ª GRE, Solange 
Crispim, os resultados em sala 
de aula são bastante satisfa-
tórios. “Muitas das emoções 
nas crianças são conturbadas, 
existem muitos conflitos in-
ternos, na família, na rua, no 
convívio social. Quando esses 
sentimentos são trabalhados 
as crianças se transformam”.  

A cada encontro de for-
mação, os educadores reno-
vam seus conhecimentos para 
enfrentar, também, novos de-
safios levados à sala de aula 
pelos educandos. “São muitos 
desafios, histórias de violência, 
drogas, famílias disfuncionais 
e até prostituição. Usamos 
a metodologia Liga pela Paz 
para trabalhar a relação, não 

somente com os alunos, mas 
também com seus pais”, con-
cluiu a professora Auderivânia 
da Costa Lima, da Escola Be-
nedito Marinho da Costa, em 
Nova Floresta. 

Formação nos presídios 
Na 6ª Gerência Regional 

de Educação (GRE), em Patos, 
o destaque é para a formação 
da Liga pela Paz nos presídios 
masculino e feminino. Maria 
do Socorro Maia, professora 
de Língua Portuguesa, Inglês 
e Artes, faz parte do grupo 
que ensina nos presídios de 
Patos. São aproximadamente 
100 alunos inseridos. “Como 
a metodologia Liga pela Paz é 
voltada para a emoção, ela nos 
ajuda a direcionar e a perceber 

a necessidade de cada aluno. 
Nosso trabalho é de resso-
cialização pela educação. O 
presídio é um lugar de muitos 
conflitos violentos e precisa-
mos nos capacitar para mediar 
melhor essas situações”. 

Maria das Graças Leite, da 
Escola de Poços, comunidade 
rural do município de Teixeira 
(6ª GRE), também comentou 
sobre a formação. “Além de 
oferecer novos e importantes 
conhecimentos para o cotidia-
no da escola, integra os edu-
cadores e facilita a troca de 
experiências. Existe maior ca-
rência de uma educação emo-
cional na zona rural, mas as 
mudanças são profundas com 
a implantação da Liga pela 
Paz”, afirmou.

Metodologia trabalha a emoção

A comissão avaliadora 
dos concursos juninos “São 
João na Minha Rua e No Meu 
Comércio”, realizados pela 
Prefeitura de Patos, através da 
Secretaria de Cultura, iniciou 
ontem a visitação das lojas e 
ruas participantes e seguirá 
durante todo o dia de hoje.

As inscrições do concur-
so, que acontece há vários 
anos, ocorreram no mês de 
maio, depois de edital divul-
gado pela prefeitura estabele-
cendo as regras da competi-
ção, que envolve o comércio e 
os bairros no clima junino que 
contagia a cidade durante todo 
o mês de junho, por causa das 

festividades juninas realizadas 
no município.

De acordo com o secretá-
rio Municipal de Cultura, Van-
decir Medeiros, os critérios 
que são observados pela co-
missão do concurso são: criati-
vidade, originalidade e a fideli-
dade ao tema que é escolhido 
a cada ano. Este ano o tema do 
evento é “ Com Forró e alegria 
Viva a Gê Maria”, numa home-
nagem à cantora patoense que 
faleceu recentemente, aos 62 
anos, vítima de um AVC.

As lojas e ruas se caracte-
rizaram, contrataram trios de 
forró e ofereceram comidas 
típicas aos clientes durante a 

visita da comissão avaliadora, 
espalhando alegria e anun-
ciando a chegada do São João 
de Patos, que este ano aconte-
ce de 21 a 25 de junho, com vá-
rios shows artísticos e folgue-
dos culturais em praça pública.

O anúncio da loja e da rua 
vencedora acontecerá na pró-
xima sexta-feira (17), às 10h, 
no Centro de Cultura Amaury 
de Carvalho. Este ano estão 
participando do evento nove 
lojas e quatro ruas. Os vence-
dores receberão como prêmio 
um camarote no Terreiro do 
Forró, local onde acontecem as 
apresentações das bandas du-
rante os cinco dias de evento.

Solenidade 
comemorativa 
acontece na 
próxima terça-
feira e contará 
também com 
apresentação 
do Coral 
Universitário 
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Teori Zavascki nega pedido de 
prisão de Renan, Jucá e Sarney
Ele alega que teor das 
conversas não é motivo 
suficiente para detenção

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Teo-
ri Zavascki negou, ontem à 
noite, pedido da Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
para prender o presidente do 
Congresso Nacional, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), o sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR) 
e o ex-senador e ex-presiden-
te da República José Sarney.

Na decisão, Teori disse 
que não há motivos para de-
cretar a prisão dos senado-
res. “Ao contrário do que sus-
tenta o procurador-geral da 
República [Rodrigo Janot], 
nem se verifica – ao menos 
pelos elementos apresenta-
dos – situação de flagrante 
de crimes inafiançáveis co-
metidos pelos aludidos par-
lamentares, nem há suficiên-
cia probatória apta, mesmo 
neste momento processual 
preliminar, a levar à conclu-
são de possível prática de 
crimes tidos como perma-
nentes”, entendeu o ministro.

Na mesma decisão, o mi-
nistro decidiu retirar o sigilo 
dos depoimentos de delação 
do ex-presidente da Transpe-
tro Sérgio Machado. Foi com 
base nos depoimentos do 
delator que as prisões foram 
solicitadas. Pedidos de busca 
e apreensão contra os sena-
dores foram rejeitados pelo 
ministro.

O ministro entendeu 
que o teor das gravações, 
nas quais os parlamentares 
citam ministros da Corte e 
o procurador-geral “não se 
mostram à altura de agentes 
públicos titulares dos mais 
elevados mandatos de repre-
sentação popular”. No entan-
to, para Zavascki, o conteú-
do das gravações, “por mais 
graves e reprováveis que 
sejam as condutas”, não são 
suficientes para justificar as 
prisões.

“Os elementos, por ora 
apresentados, não são sufi-
cientes para legitimar a me-
dida excepcional. Não hou-
ve, aqui, a indicação de atos 
concretos e específicos que 
demonstrem a efetiva atua-
ção para interferir nas inves-
tigações. O teor das conver-
sas gravadas, por si só, não 
constituem motivo suficiente 
para a decretação da prisão 
preventiva. Indispensável se-
ria que o Ministério Público 
indicasse condutas concretas 
aptas a formar um convenci-
mento minimamente seguro 
sobre o risco alegado”, deci-
diu o ministro.

O Hemocentro da Paraíba 
lançou, ontem, a campanha de 
incentivo à doação de sangue 
“Junho Vermelho”, que ocorre 
em vários estados do País. A 
data foi escolhida em razão da 
comemoração do Dia Mundial 
do Doador de Sangue.

Os doadores foram recep-
cionados com músicas juninas, 
palestras, ginástica laboral, 
comidas típicas de São João. 
Os doadores Azenete de Car-
valho e Luís Paulo Firmino fo-
ram homenageados por terem 
o maior número de doações e 
estavam completando aniver-
sário ontem.

“Hoje é um momento es-
pecial, onde parabenizamos os 
doadores pelo seu dia e pelo 
gesto de solidariedade, e ainda 
fazemos um apelo para toda a 
sociedade sobre a importância 
de doar sangue e salvar vidas”, 
explica a coordenadora do Nú-
cleo de Ações Estratégicas, Di-
vane Cabral.

No Estado, a campanha 
segue até o dia 30 de junho, e 
se estende em toda a hemor-
rede, composta de dois Hemo-
centros (coordenador, na ca-

pital e o regional, em Campina 
Grande) e 11 Hemonúcleos. 
“O nosso objetivo é chamar as 
pessoas para que façam a doa-
ção antes dos festejos juninos, 
para conseguirmos manter o 
estoque e atender as deman-
das do período”, disse a direto-
ra-geral do Hemocentro, San-
dra Sobreira.

Ainda esse mês aconte-
cem duas ações de coleta ex-
terna, uma no dia 18 (sábado), 
no Shopping Mangabeira e no 
dia 30 (quinta-feira), na CBTU. 
“Agora mais do que nunca con-
tamos com a colaboração de 
todos, pois sabemos da neces-
sidade e urgência de sangue, e a 
dificuldade de doações devido 
ao período festivo e de férias, 
quando o número de doadores 
diminui”, esclarece Divane.

Junho Vermelho
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.

Hemocentro comemora 
Dia Mundial do Doador

na campanha “Junho Vermelho”

André Richter
Da Agência Brasil

Na mesma 
decisão, o 
ministro decidiu 
retirar o sigilo 
dos depoimentos 
de delação do 
ex-presidente 
da Transpetro 
Sérgio Machado

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), realizou ontem 
a Qualificação Profissional – Fi-
cha de Notificação de Violência 
Interpessoal/Autoprovocada. O 
evento foi destinado aos profis-
sionais da Vigilância Epidemio-
lógica que trabalham com a Fi-
cha de Notificação de Violência 
em 70 municípios paraibanos 
(que não participaram da quali-
ficação em 2015) e 17 hospitais 
estaduais que compreendem a 
I e II Macrorregiões de Saúde. 
A qualificação começou às 8h e 
seguiu até 12h30, no auditório 
do Centro Estadual de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador 
(Cerest-PB), em João Pessoa.

“Nossa missão foi qualificar 
pelo menos um profissional de 
cada município e um por hospi-
tal estadual. Foram convidados, 
ainda, profissionais represen-
tantes dos Centros de Referên-
cia Especializados em Assistên-
cia Social (Creas) e os Centros de 
Referência de Assistência Social 
(Cras), Conselhos Tutelares e da 
Secretaria de Educação do Esta-
do, que, segundo o Ministério 
da Saúde, poderão também rea-
lizar as referidas notificações, 
conforme pactuação local”, dis-
se a chefe do Núcleo de Doenças 
e Agravos Não Transmissíveis da 
SES, Gerlane Carvalho.

A intensificação das qua-
lificações faz com que os pro-
fissionais conheçam a Ficha de 
Notificação de Violência e tirem 
dúvidas sobre aspectos técnicos 
de preenchimento. “É um mo-
mento muito importante. Atra-
vés deste encontro, mostramos 
aos profissionais que não só a 

Governo qualifica profissionais de saúde
sobre a Ficha de notiFicação de Violência

Participaram do evento profissionais representantes dos Creas, Cras, Conselhos Tutelares e da SES

notificação que conta, mas, sim, 
o encaminhamento, acolhimento 
e acompanhamento dos pacien-
tes. Além disso, as informações 
presentes na ficha de Notificação 
de Violência são fundamentais 
para que o Ministério da Saúde 
desenvolva políticas públicas de 
saúde”, enfatizou Gerlane.

Por meio das fichas, é pos-
sível analisar o tipo de violência 
que mais ocorre no município, o 
gênero e até a faixa etária mais 
acometida. “Uma qualificação 
como esta salienta a importância 
de preencher todos os campos 
da ficha, a qualidade das infor-
mações é essencial. Vale lembrar 
que todas as informações são 
sigilosas e não precisam da au-
torização do paciente por ser de 
notificação compulsória”, infor-

mou Gerlane Carvalho.
Apenas quem tem acesso é o 

profissional que preenche a ficha 
e o Ministério da Saúde. Em caso 
de suspeita de vítima de violên-
cia, o profissional de saúde deve 
estar atento. “Em alguns casos, 
é preciso desenvolver a sensibi-
lidade de notar quando o pa-
ciente, possivelmente vítima de 
violência, está nervoso, apreen-
sivo ou com medo de falar o que 
houve. Com a experiência do dia 
a dia, o profissional percebe que 
tem algo errado e notifica o caso 
por meio da unidade de saúde. 
O digitador recebe as informa-
ções e lança no sistema”, expli-
cou Gerlane. Em caso de erro em 
suspeitas, a Secretaria de Saúde 
pode retirar os dados do banco. 
“Contanto que não se deixe pas-

sar tantos dados sem notificação 
em função de querer dar agilida-
de às demandas de assistência à 
saúde”, completou.

Gerlane explicou, ainda, que 
na Ficha de Notificação de Vio-
lência foram acrescentados seis 
novos campos desde 2015:  inclu-
são do nome da unidade notifi-
cadora; inclusão do nome social; 
orientação sexual (onde será in-
formado se a vítima é heterosse-
xual, homossexual ou bissexual); 
identidade de gênero (onde se 
informa se a vítima é travesti, 
mulher transexual ou homem 
transexual); idade estimada do 
provável autor da agressão; mo-
tivação da violência (se a agres-
são foi por homofobia/lesbofo-
bia/transfobia, racismo, situação 
de rua, deficiência, entre outros).

Foto: Secom-PB

Após esperar por duas 
décadas que a Prefeitura de 
Barra Mansa (RJ) construísse 
uma ponte ligando os bairros 
de Nova Esperança e São Luiz, 
moradores da região se mobili-
zaram e conseguiram resolver 
o problema em um mês.

De acordo com infor-
mações da Folha de São Pau-
lo, em regime de mutirão, os 
moradores reuniram mais de 
100 pessoas para construir a 
ponte de 24 metros, com con-
creto e ferro, que ficou pronta 
no último dia 4. O grupo tam-
bém ficou responsável por ar-
recadar todo o material usado 
na construção. A estimativa é 
que a obra custou R$ 5.000. A 
prefeitura da cidade informou 
que havia orçado a ponte em 
R$ 270 mil.

A iniciativa partiu das 
donas de casa Juracy da Con-
ceição e Manoelina dos San-
tos. Elas contam que só de 
um lado da ponte há posto de 
saúde para atendimento mé-
dico e retirada de remédios. 
E, sem a obra, era necessário 
dar uma volta de quase dois 
quilômetros para chegar de 

um bairro a outro.
“Eu moro neste bairro há 

49 anos. Sempre tivemos que 
improvisar com pedaços de 
madeira para atravessar o ria-
cho. O problema é que ficava 
muito frágil e perigoso”, lembra 
Manoelina, 62. “Quando a chu-
va vinha, destruía tudo, porque 
o nível da água subia muito. 
Não dava nem para visitar os 
amigos ou ir à igreja, que tam-
bém fica do outro lado.”

O filho de Manoelina, 
Adalto José Soares, 52, foi um 
dos que ajudou na construção. 
“Quem tinha dinheiro ajudou 
com dinheiro. Quem não ti-
nha ajudou com mão de obra. 
A gente brinca por aqui que 
foi a obra do cadinho”, brinca 
o comerciante. “Cadinho de 
um, cadinho de outro. Arre-
gaçamos as mangas, porque 
se tivéssemos esperando pela 
prefeitura estaríamos sem a 
ponte até agora.”

Demorou um mês para 
que a ponte, de três pilares, fi-
casse completamente pronta, 
porque o trabalho dos mora-
dores acontecia apenas aos sá-
bados e domingos.

Moradores constroem 
ponte com R$ 5 mil

orçada em r$ 270 milSES realiza 
capacitação 
sobre animais 
peçonhentos

A Secretaria Estadual de 
Saúde realizou ontem, no audi-
tório do Hospital de Emergên-
cia Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des, em Campina Grande, uma 
capacitação em diagnóstico e 
tratamento de acidentes por 
animais peçonhentos. O treina-
mento teve como objetivo qua-
lificar os profissionais de saúde 
na otimização e condução dos 
acidentados por animais peço-
nhentos, como serpentes, escor-
piões, aranhas, lagartas, em par-
ceria com as áreas técnicas de 
zoonoses e imunização do MS.

A capacitação aconte-
ce durante esta semana em 
dois eventos em João Pessoa 
e Campina Grande com todos 
os profissionais de saúde dos 
serviços de referência e Ge-
rências Regionais de Saúde. 
De acordo com o chefe do nú-
cleo de controle de zoonoses 
da SES, Assis Azevedo, a capa-
citação é importante porque 
trata de acidentes de impor-
tância médica em virtude da 
sua frequência e gravidade, 
oportunidade de aperfeiçoa-
mento dos conhecimentos.
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Conselho aprova cassação de Cunha
QUEBRA DE DECORO

Parecer do relator foi  
aprovado por 11 a 9; defesa 
ainda pode recorrer à CCJ

Julia Lindner e 
Daiene Cardoso
Da Agência Barasil

 Após cerca de oito me-
ses de tramitação, o proces-
so mais longo do Conselho 
de Ética chegou ao fim nessa 
terça-feira com a aprovação 
do pedido de cassação do 
deputado afastado Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ). Em 
votação nominal, a maioria 
dos deputados concluiu que 
Cunha mentiu à extinta CPI 
da Petrobras sobre possuir 
contas no exterior. O resul-
tado foi decidido pela de-
putada Tia Eron (PRB-BA), 
voto considerado incerto até 
momentos antes da votação. 
Com o apoio de Eron ao re-
latório de Marcos Rogério 
(DEM-RO), Cunha perdeu 
por 11 votos a nove. “Não 
posso absolver o represen-
tado. Quero votar sim com o 
relatório”, disse Tia Eron. 

 A votação sofreu uma 
reviravolta com o voto de 
Wladimir Costa (SD-PA), 
aliado de Cunha, que votou 
a favor da cassação do pee-
medebista. Momentos antes 
do anúncio da deputada Tia 
Eron, ele ainda fazia a defe-
sa do presidente afastado da 
Câmara, afirmando que ele 
foi o grande responsável pelo 
processo de impeachment 
da presidente Dilma Rousse-
ff e chamando os petistas de 
“vagabundos”. Antes de Costa 
mudar de voto, a expectativa 
era de que Eron poderia em-
patar o placar em 10 a 10. O 
voto de minerva ficaria fa-
vor da perda de mandato de 
Cunha viria do presidente do 
Conselho, José Carlos Araújo 
(PR-BA), o que acabou não 
sendo necessário. 

 Durante sua exposição 
final, Rogério rejeitou a pos-
sibilidade de aditamento ao 
processo e o voto em sepa-
rado que pedia apenas uma 
suspensão do mandato por 
90 dias, mantendo assim a 

íntegra de seu parecer. Reafir-
mando que as provas contra 
Cunha são robustas e fartas, 
ele disse que o peemedebista 
é o titular de contas na Suíça, 
as quais tentou camuflar. “As 
provas estão aí, basta olhar 
sobre essa mesa o conjunto 
dos autos”, declarou o relator, 
que chamou a engenharia fi-
nanceira montada por Cunha 
de “verdadeira laranjada”. 
“Estamos diante de uma frau-
de, de uma simulação, de la-
ranjas de luxo criados para 
esconder a existência de con-
tas”, emendou o deputado.

Rogério defendeu que o 
processo disciplinar é técni-
co e ético. “Creio que a única 
sanção aplicável é a perda 
do mandato”, insistiu. O rela-
tor falou que o escândalo é o 
maior que o colegiado já jul-
gou, uma “trama para masca-
rar uma sucessão de crimes”. 
Segundo o relator, Cunha 
mentiu para atacar a Procu-
radoria Geral da República e 
usou a CPI da Petrobras no 
ano passado para barrar as 
investigações. “Ele mentiu e 
omitiu informações relevan-
tes à Câmara”, reiterou.

 Último a falar na sessão, 
o advogado Marcelo Nobre 
disse que nas 90 páginas do 
parecer não havia provas de 
contas de Cunha no exterior. 
“Cadê o número da conta do 
meu cliente? Não me venha 
com pirotecnia. Eu não preci-
so de 90 páginas, eu preciso 
de uma linha”, discursou. O de-
fensor de Cunha repetiu que 
delação não faz prova contra 
o deputado e que ele não era 
obrigado a declarar o truste. 

Com a decisão do co-
legiado, a defesa de Cunha 
possui cinco dias úteis para 
recorrer da decisão à Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ). A comissão 
não analisa o mérito do que 
foi aprovado pelo conselho, 
apenas discute vícios regi-
mentais apontados pelo re-
presentado. Assim que o re-
curso chegar à CCJ, ele tranca 
a pauta e um relator será no-
meado para apresentar um 
parecer sobre seus questio-

namentos. Se a comissão en-
tender que houve algum erro 
procedimental, pode solicitar 
que o Conselho o corrija. De-
pois, caso o recurso de Cunha 
não for aceito, o processo se-
gue para o plenário da Casa.

Discussão
Durante a sessão de on-

tem, que durou aproximada-
mente três horas, os parla-
mentares contrários a Cunha 
relembraram “manobras” 
para postergar o processo, 
que teve início em outubro 
de 2015. O líder do PPS, Ru-

bens Bueno (PR) disse que os 
deputados “faltaram” com o 
povo, porque a Casa já pode-
ria ter votado resolução para 
declarar a vacância do cargo 
ocupado por Cunha e eleger 
novo presidente da Casa. 

Betinho Gomes (PSDB-
-PE) disse que o processo se 
tornou “angustiante”. “Qual-
quer um em sã consciência, se 
fosse depender naturalmente 
do senso da população bra-
sileira, que observa a política 
hoje, certamente a solução não 
seria outra que não a cassação 
de Eduardo Cunha. Me parece 

que esse é o desejo da socieda-
de, não por querer vingança, 
mas porque Cunha é um polí-
tico corrupto e será julgado e 
provavelmente condenado e 
preso”. Aliado de Cunha, Car-
los Marun (PMDB-MS), disse 
que os desafetos do presiden-
te afastado no conselho indi-
caram uma “sucessão de acu-
sações desprovidas de provas”. 
“Truste não é conta”, disse. 

Deputados contrários ao 
parecer de Rogério elogia-
ram Cunha por ele ter sido 
“responsável” pelo impea-
chment da presidente Dilma 

Rousseff. O deputado Wla-
dimir Costa (SD-PA) chegou 
a xingar os petistas de “va-
gabundos” e houve um prin-
cípio de tumulto. Sergio Mo-
raes (PTB-RS) afirmou que 
Cunha tirou o PT do governo. 
Segundo ele, Dilma queria 
transformar o Brasil em “uma 
Venezuela, uma Cuba”, e o País 
estava “encurralado porque 
não tinha um homem de co-
ragem”. “A nação deve isso a 
Cunha, por ter tirado o PT do 
poder”, considerou Moraes. 
Para ele, Cunha está sendo 
acusado injustamente. 

André Richte
Da Agência Brasil 

A Justiça Federal em Curitiba 
determinou ontem a indisponibili-
dade dos bens do presidente afas-
tado da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), da mu-
lher dele, Cláudia Cruz, do ex-diretor 
da Área Internacional da Petrobras 
Jorge Zelada e mais dois investiga-

dos. Ne mesma decisão, o juiz Augus-
to César Pansini, da 6ª Vara Federal 
em Curitiba, determinou a quebra 
do sigilo fiscal de Cunha desde 2007.

A decisão foi baseada no pedido 
feito ontem (13) pela força-tarefa dos 
procuradores da Operação Lava Jato 
que pede que Cunha seja condenado 
à devolução de R$ 20 milhões, mon-
tante referente a valores movimenta-
dos em contas não declaradas no ex-

terior, além da suspensão dos direitos 
políticos por dez anos. Se condenada, 
a mulher de Cunha deverá devolver 
o equivalente R$ 4,4 milhões por ter 
sido beneficiada por valores deposi-
tados em uma das contas

O pedido de abertura da ação 
de improbidade questão não foi 
decidida pelo juiz. A questão será 
decidida após manifestação da de-
fesa de Cunha.

Justiça determina bloqueio dos bens 

Felipe Pontes
Da Agência Brasil 

Duas advogadas pro-
tocolaram na presidência 
do Senado um pedido de 
impeachment contra o 
procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot. Am-
bas são ligadas a entidades 
que defendem o impedi-
mento da presidente afas-
tada Dilma Rousseff.

No pedido, feito na 
segunda-feira (13) à noite, 
as advogadas alegam que 
Janot foi parcial ao não so-
licitar ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) a prisão da 
presidente afastada Dilma 
Rousseff e do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
por tentarem interferir na 
Operação Lava Jato, mes-
ma acusação utilizada pelo 
procurador-geral para pe-
dir a prisão de caciques do 

PMDB. Na semana passa-
da, foi revelado que Janot 
pediu ao STF a prisão do 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), 
do senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) e do ex-presi-
dente da República José 
Sarney. Em áudios grava-
dos pelo ex-presidente da 
Transpetro, Sergio Ma-
chado, e divulgados pela 
imprensa, os peemedebis-
tas debatem ações com o 
potencial de atrapalhar a 
Lava Jato.

Para as advogadas, 
no entanto, as contraven-
ções cometidas por Dilma 
seriam mais graves. Entre 
os argumentos, elas citam 
a nomeação de Lula para 
ministro da Casa Civil 
como tentativa de livrá-lo 
das investigações na Lava 
Jato, transferindo seu 
foro da Justiça Federal, 

em Curitiba, para o STF.
Por outro lado, os áu-

dios com os peemedebistas 
“expressam apenas preo-
cupações em relação aos 
desdobramentos da opera-
ção Lava Jato e a indicação 
de advogados”, escreve-
ram Beatriz Kicis e Claudia 
de Faria Castro no pedido 
de impeachment de Janot.

Segundo as advoga-
das, ao pedir a prisão de 
Renan, Jucá e Sarney, e não 
as de Dilma e Lula, Janot 
foi negligente e contrariou 
a dignidade e o decoro 
compatíveis com o cargo.

)O impeachment do 
procurador-geral da Re-
pública está previsto na 
Constituição. O pedido 
foi encaminhado para 
a advocacia do Senado, 
que deverá emitir parecer 
pelo seu arquivamento ou 
prosseguimento.

Advogadas pedem ao Senado
impeachment de Rodrigo Janot

ACUsAçãO  DE PARCiAliDADE

André Richter
Da Agência Brasil 

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Edson Fachin, determi-
nou abertura de inquérito para in-
vestigar quatro senadores do PMDB: 
o presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros (AL), Romero Jucá (RR) Valdir 
Raupp (RO) e Jader Barbalho (PA).

A abertura de inquérito foi solicita-
da pelo procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, em maio, e tem como 
base os depoimentos de delação pre-
miada do ex-senador Delcídio do Ama-
ral, antigo líder do governo no Senado 
e que teve o mandato cassado depois 
de ser preso pela Operação Lava Jato.

O inquérito tramita em segredo 
de Justiça e apura suposto pagamen-
to de propina na construção da usina 
Belo Monte. O senador Edison Lobão 
(PMDB-MA) já é investigado no STF 
pelo mesmo motivo.

Segundo Janot, Delcídio do 
Amaral disse na delação que hou-
ve pagamento de “ao menos R$ 30 
milhões, a título de propina pela 
construção de Belo Monte, pagos 
ao PT e ao PMDB” e que o dinheiro 
pago ao PT foi destinado à campa-
nha da presidente afastada Dilma 
Rousseff.

No dia 20 de maio, após toma-
rem conhecimento do pedido de in-
vestigação de Janot, os senadores re-
bateram as declarações de Delcídio.

Inquérito contra Renan, 
Jucá, Raupp e Barbalho

sTF DETERminA ABERTURA

Na sessão que aprovou a cassação de Cunha, houve nova manifestação contra o presidente afastado da Câmara dos Deputados

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

A abertura de inquérito 
foi solicitada pelo 
procurador-geral 
Rodrigo Janot, em maio



NACIONAL

Impacto do reajuste para servidores
será R$ 14 bi maior do que anunciado

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de junho de 2016

Geral

Definitivamente, os tempos são de mudança. O furor 
mudanceiro é uma dança que se alastra feito fofoca na rua, 
na chuva e na fazenda. Mudança sobre cidades, campos e 
vilas.  Que a tudo abala e contamina. 

O assunto dominou uma reunião que tive esta 
semana com os deputados Rum Com Coca e Mazile Amável 
Siescafedeu. Imaginem só o que eles comentaram, sem 
pedir reservas. 

No pulsante arco de alianças, anéis e tornozeleiras do 
PMDB com o PSDB, uma decisão que vai ao encontro dos 
novos tempos foi tomada. 

Desde a semana passada, gestores, parlamentares, 
mentores intelectuais, marqueteiros e outros gurus 
partidários diretamente envolvidos com tudo o que aí está 
aposentaram os manuais de marketing e de estratégia 
política escritos por, e inspirados em, Carl Von Clausewitz, 
Cardeal Mazarino e Sun Tzu. 

“Abaixo Duda Mendonça”. “Fora João Santana”. Essas 
postagens nos portais dos partidos aos pedaços só podem 
ser coisa de robô. Replicam-se à farta. E o que se vê é essa 
iconoclastia desalmada.  Ninguém mais respeita gente de 
respeito. 

Em nome da mudança, necessária, os gurus 
inspirados por seus líderes resolveram abandonar de 
vez aquelas referências do passado e adotar o códice que 
viralizou depois de ter vazado de um grupo. O título da 
obra já está nas redes sociais: “Manual de Pedro Bó - O 
apocalipse apolítico”.

O primeiro laboratório, embrião de uma startup para 
formação de novas lideranças e gênios da estratégia, pôs 
em prática fundamentos da linguagem textual e imagética 
aplicados à conquista da opinião pública. 

A ação de campo foi sequestrar mais de R$ 18 
milhões destinados à obra do Viaduto do Geisel, esperança 
da população de João Pessoa, capital da Paraíba. 

A obra é uma esperança porque garantirá quando 
inaugurada mais qualidade de vida a milhares de pessoas 
que usarão o equipamento. Todo santo dia. Menos 
acidentes de trânsito acontecerão, haverá menor exposição 
ao estresse, à violência, à dor.

O viaduto possibilitará redução da poluição ambiental 
(menos gases poluentes, menos barulho), menor gasto com 
combustível, menos atrasos na vida de todo mundo. 

Pois é. Vejam só. Do alto de suas tornozeleiras, os 
peemedebistas, tão aloprados que até parecem petistas, 
meteram a mão no dinheiro dos paraibanos. Retiraram da 
conta destinada a financiar o Viaduto do Geisel os recursos 
originários dos impostos pagos pela população. O que 
certamente os aloprados acham ser uma jogada genial 
para reduzir o impacto da presença do governador Ricardo 
Coutinho na arena eleitoral deste ano.

A equação da startup gerida pelo PMDB com apoio 
luxuoso do PSDB, coadjuvado pelo PSD do prefeito 
Luciano Cartaxo, deve ser: Ricardo+sem dinheiro=perda 
de popularidade. Traduzindo essa álgebra para a alta 
literatura, seria algo como: batatinha quando nasce se 
esparrama…

Soube que Wesley Safadão quer fazer uma música 
pra estourar ainda neste São João. Uma canção cheia de 
rima. Que seja capaz de traduzir pra baixo e pra cima o 
embate das paixões envolvidas no sequestro do dinheiro 
do viaduto. Um episódio que até pode virar minissérie 
global. O título provisório da canção do Safadão: Estúpido 
cupido.

COISAS DA VIDA
O presidente Lula ficou melancólico outro dia. Soube 

que, em caso de não ter um papel para usar na hora de um 
aperto, não contará mais com a condução coercitiva do 
japonês da Federal. 

Vocês lembram. Quando o juiz Sérgio Moro resolveu 
jogar petista no ventilador, e enfiou a PF no apartamento 
do Metalúrgico de Ouro, Lula não deixou por menos e 
perguntou: Cadê o japonês?  

Já naquela época, Newton Hideroni Ishii enfrentava 
problemas com a Justiça sob acusações de facilitar 
contrabando.

Agora, ele está usando tornozeleira. Já pode se filiar 
ao PMDB. Mas não vai mais poder visitar Lula caso o 
presidente não tenha um papel para usar numa hora de 
aperto.

Esse episódio do agente é exemplar quanto a 
providências tomadas relativas a funcionário que 
transgride a lei. Entre os investigadores e especialistas de 
alto nível da Polícia Federal surgiu essa ovelha desgarrada, 
um policial bandido. Que está fora das ruas. 

Da mesma forma, alimento a esperança… não. É uma 
certeza: entre tantos políticos bandidos, certamente há 
muita gente de bem.

Estúpido cupido

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

O Ministério do Planeja-
mento informou ontem que 
errou nas contas ao calcular o 
impacto do reajuste dos servi-
dores públicos aprovado pela 
Câmara dos Deputados no iní-
cio deste mês.

De acordo com a Folha de 
São Paulo, o custo para o Gover-
no Federal será de R$ 67,7 bi-
lhões entre 2016 e 2018 e não 
de R$ 52,9 bilhões, conforme 

divulgado anteriormente (uma 
diferença de R$ 14,8 bilhões). O 
cálculo foi refeito após questio-
namento do jornal “Valor Eco-
nômico”.

Segundo o Planejamen-
to, na tabela anteriormente 
divulgada “houve erro técni-
co na apuração dos impac-
tos decorrentes dos reajus-
tes concedidos no período 
2017-2018”. Não houve mu-
dança em relação à estima-
tiva para 2016, que continua 
sendo de R$ 7 bilhões.

“As informações divul-
gadas deixaram de computar 

parte do efeito das anualiza-
ções dos reajustes concedidos 
nos anos anteriores. Desta 
maneira, os valores apresen-
tados para 2017 e 2018 es-
tavam subestimados”, disse o 
ministério em nota.

Para 2017, a despesa ex-
tra passa de R$ 19,4 bilhões 
para R$ 25,2 bilhões. Para 
2018, de R$ 26,5 bilhões para 
R$ 35,6 bilhões.

Executivo
A maior parte do erro 

se refere ao Poder Executivo, 
cujo custo nesses três anos 

foi recalculado de R$ 39,8 bi-
lhões para R$ 51,1 bilhões. 
Para o Judiciário, a estimativa 
passou de R$ 8,4 bilhões para 
R$ 11,5 bilhões.

“Cabe destacar que, mes-
mo com esta correção, o impac-
to dos reajustes sobre a folha 
primária projetada para o pe-
ríodo 2016-2018, considera-
dos os seus efeitos anualizados, 
está abaixo da inflação espera-
da para o mesmo período”, diz a 
nota do Planejamento.

A proposta de reajuste dos 
servidores ainda precisa ser vo-
tada pelo Senado.

Benefício foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados
no início deste mês

Em defesa da Controladoria-
Geral da União (CGU), servidores e 
movimentos sindicais se reuniram 
ontem em frente à sede do órgão, 
no Setor de Autarquias Sul, em 
Brasília. Este é o quarto “Ato em 
Defesa da CGU”, organizado pelo 
Sindicato Nacional dos Analistas 
e Técnicos de Finanças e Controle 
(Unacon Sindical), para reivindicar 
a manutenção da denominação e 
a vinculação do órgão à Presidên-
cia da República. Além do ato, que 
ocorre simultaneamente em todas 
as capitais, está prevista uma ar-
ticulação no Congresso Nacional 
para buscar apoio parlamentar à 
manutenção do órgão.

Os atos começaram com a 

publicação da Medida Provisória 
(MP) 726/2016, que altera a de-
nominação do órgão para Trans-
parência, Fiscalização e Controle 
ou “TraFiCo”, como os servidores 
têm, ironicamente, se referido à 
mudança. Publicada no dia 12 de 
maio, a MP tem duração de 60 
dias, prorrogáveis por mais 60. 
Além de alterar o nome do órgão, 
a MP retira a vinculação do órgão 
à Presidência da República.

Segundo o diretor da Unacon 
Sindical, Felipe Leão, a desvincu-
lação da Presidência da Repúbli-
ca tira a autonomia da CGU. “Um 
órgão de auditoria tem que estar 
em posição diferenciada, é preciso 
autonomia para exercer a função. 
Isso tem um peso técnico e sim-
bólico. São anos de muito investi-

mento público, não se pode apa-
gar um órgão como foi feito no 
governo interino”, disse.

Leão destacou que os servi-
dores abraçaram a causa por en-
tender que o órgão precisa ser 
fortalecido e que as mudanças 
não têm qualquer explicação ra-
zoável. “A controladoria vem se 
consolidando como órgão de cará-
ter republicano, não importando 
partidos, crenças, ideologias ou 
governos. Nossa atuação sempre 
esteve pautada na imparcialidade 
e nas razões técnicas. É inaceitável 
extinguir ou politizar a função de 
auditoria”, acrescentou.

A assessoria do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Con-
trole disse que não vai se pronun-
ciar sobre o ato.

Servidores realizam novo ato
Em dEfEsA dA CONtrOLAdOrIA-GErAL dA UNIãO

Da Agência Brasil

Um sistema que pode mo-
nitorar a presença de tubarões 
nas praias de Pernambuco foi 
apresentado ontem por uma 
empresa francesa de software 
e engenharia eletrônica à Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Secti) do Estado. A 
ideia é criar um projeto-piloto 
de pesquisa envolvendo pes-
quisadores pernambucanos e 
franceses.

A tecnologia criada pela 
Chrisar é usada no Mar Me-

diterrâneo para a identifi-
cação de baleias ameaçadas 
pelo aumento do tráfego 
marítimo. O sistema diminui 
o risco de colisões entre os 
animais e as embarcações. 
As baleias são detectadas 
pelo equipamento pelo som 
que emitem e as informações 
são enviadas por satélite, em 
tempo real, para os navios.

Por enquanto, o governo 
pernambucano está conhe-
cendo a tecnologia francesa. 
O próximo passo é envolver 
cientistas do Estado para ve-
rificar se existe um modelo 

viável para a realidade local. 
É preciso saber, entre outras 
questões, como a tecnologia 
vai funcionar com os sons 
emitidos pelos tubarões.

De acordo com o diretor 
de Inovação da secretaria, 
Alexandre Stamford, o proje-
to-piloto será implantado em 
Boa Viagem, praia do Recife 
conhecida nacionalmente 
pelos ataques de tubarão. 
Estatísticas do Comitê Esta-
dual de Monitoramento de 
Incidentes com Tubarões 
(Cemit) mostram que, desde 
1992, 61 pessoas foram ata-

cadas na costa pernambuca-
na – 24 delas em Boa Viagem.

Para viabilizar o pro-
jeto, a intenção, segundo 
Stamford, é buscar recursos 
junto a órgãos de incentivo 
à pesquisa, como a Financia-
dora de Estudos e Projetos 
(Finep), empresa pública 
brasileira de fomento à ciên-
cia, tecnologia e inovação, 
e a Fundação de Amparo à 
Ciência e Tecnologia de Per-
nambuco (Facepe), além de 
financiamento do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Pernambuco já estuda tecnologia
pArA IdENtIfICAr tUbArõEs

Sumaia Villela
Da Agência Brasil

fOtO: Antônio Cruz

Este é o 4º “Ato em Defesa da CGU”, organizado pelo Unacon Sindical, pela manutenção da denominação e a vinculação à Presidência
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Mundo

Ataque a boate nos EUA motiva 
polêmica entre Trump e Hillary

O massacre em um clube 
noturno de Orlando, na Flóri-
da, no domingo (12), mudou 
o tom da campanha presi-
dencial dos Estados Unidos e 
trouxe temas como o acesso a 
armas e políticas de imigra-
ção para o centro dos deba-
tes entre os candidatos que 
disputam uma vaga dentro de 
seus partidos para concorre-
rem às eleições presidenciais.

Na madrugada de do-
mingo, o norte-americano e 
filho de afegãos, Omar Mate-
en, entrou na boate Pulse e 
abriu fogo contra frequenta-
dores do local, voltado para 
o público LGBT, deixando 49 
mortos e 53 feridos. Momen-
tos antes do massacre, Omar 
ligou para a polícia e declarou 
fidelidade ao Estado Islâmico. 
Omar foi morto por policiais.

O candidato do Partido 
Republicano, Donald Trump, 
propôs então o fim tempo-
rário da imigração de mu-
çulmanos para os Estados 
Unidos. Já a candidata demo-
crata Hillary Clinton, adotou 
discurso de diálogo com os 
imigrantes e com a comuni-
dade muçulmana para evitar 
ataques terroristas no futuro.

Em discurso na segun-
da-feira (13), no Estado de 
New Hampshire, Trump insi-
nuou que o presidente Bara-
ck Obama não adota medidas 
para derrotar quem plane-
ja atacar alvos nos Estados 
Unidos. Disse ainda que a 
atual política migratória dos 
Estados Unidos é “disfuncio-
nal” e “administrativamente 
incompetente”. Ele também 
criticou a candidata demo-
crata Hillary Clinton por se 
recusar a chamar os radicais 
muçulmanos de “terroristas”.

Ao defender que a imi-
gração de muçulmanos seja 
proibida temporariamente, 
Trump disse que se referia 
a “áreas do mundo onde há 
um histórico comprovado de 

terrorismo contra os Estados 
Unidos, Europa e outros alia-
dos”.  Ele não especificou que 
países seriam afetados ou se 
a suspensão se aplicaria inde-
pendentemente da religião.

Já a candidata democra-
ta Hillary Clinton disse, em 
declarações à imprensa na ci-
dade de Cleveland, Ohio, que 
em vez de proibir a entrada 
de muçulmanos a melhor po-
lítica é buscar o diálogo com a 
comunidade.

Ela lembrou que “mi-
lhões de pessoas que pro-
fessam a religião muçulma-
na vivem pacificamente nos 
Estados Unidos” e considera 
injusto condenar todos os 
muçulmanos que vivem nos 
Estados Unidos por causa de 
uma pessoa. Hillary sugere 
que é importante fortalecer o 
contato com a grande maio-
ria de muçulmanos que vive 
no país, em vez de isolar a 
comunidade.

Crítica à proposta 
O secretário de Segu-

rança Interna dos Estados 
Unidos, Jeh Johnson, criticou 
a proposta de Trump. Em en-
trevista à rede de televisão 
ABC, Johnson disse que negar 
aos muçulmanos o direito de 
entrar nos Estados Unidos 
seria uma medida “contra-
producente” e que “não iria 
funcionar”.

Segundo ele, o momento 
é de “construir pontes” com 
as comunidades americanas 
muçulmanas para discutir as 
razões que levaram um segui-
dor da religião muçulmana a 
atirar em pessoas da comuni-
dade LGBT que frequentavam 
o clube noturno da Flórida.

De acordo com o secre-
tário, banir a entrada de mu-
çulmanos não é apenas uma 
“solução simplista”, como ir-
real porque significa proibir a 
imigração de pessoas de toda 
uma região do mundo. “Preci-
samos construir pontes com 
as comunidades muçulmanas 
nos Estados Unidos agora, 
para incentivá-los, inclusive, 
a nos ajudar nos nossos es-
forços de segurança interna”, 
disse Johnson.

O candidato republicano 
propõe banir a entrada 
de mulçumanos no país

José Romildo
Da Agência Brasil

Mais rigor no controle de armas

Os democratas norte-
-americanos pretendem exigir 
a votação de um projeto de lei 
que proíba a compra de armas 
e explosivos por indivíduos in-
cluídos na lista de suspeitos de 
terrorismo, declarou o líder do 
Partido Democrata no Senado, 
Harry Reid.

 “Temos a intenção de 
acelerar a votação sobre o 
tema, não há nenhuma des-
culpa para que os supostos 
terroristas possam comprar 
armas”, disse Reid, citado 
pelo jornal local Washington 
Examiner.

 Em discurso no Sena-
do, Reid criticou os republi-
canos por não apoiarem o 
projeto de lei sobre o con-
trole de armas defendido 
pelos democratas durante 
vários anos.

Se a norma tivesse sido 
aprovada, segundo os demo-
cratas, teria sido possível evi-
tar a tragédia em Orlando.

Um dos usuários do 
Twitter, Igor Volsky, membro 
do Center for American Pro-
gress Action, acusou recen-
temente de hipocrisia alguns 
membros do Senado que ma-
nifestaram condolências pelo 
atentado.

Da Agência Sputnik Brasil 

Trump insinuou que o presidente Barack Obama não adota medidas para derrotar quem planeja atacar alvos nos Estados Unidos 

Flórida - Investigadores 
federais que tentam montar 
o quebra-cabeça das motiva-
ções que levaram o seguran-
ça Omar S. Mateen a entrar 
com um rifle de assalto e uma 
pistola em uma boate gay em 
Orlando se defrontam com 
várias linhas de investigação.

A Casa Branca e o FBI 
afirmam que o filho de imi-
grantes afegãos nascido nos 
Estados Unidos parece ser 
um “extremista caseiro” que 
declarou apoio não apenas 
ao Estado Islâmico, mas a 
também a outros grupos ra-
dicais que disputam entre si.

 “Até o momento, não 

tivemos indicações de que 
este foi um plano dirigido do 
exterior, e nenhuma indica-
ção de que ele fazia parte de 
uma rede”, disse o diretor do 
FBI, James Comey, acrescen-
tando que ele era claramente 
“radicalizado”, em parte pela 
internet.

Sua ex-mulher disse que 
Mateen sofria algum tipo de 
“problema mental”. Questio-
namentos sobre a sexualidade 
também começaram a emergir.

Jim Van Horn, de 71 anos, 
disse que Mateen era visto 
“regularmente” na boate Pul-
se, onde deixou 49 pessoas 
mortas neste final de semana. 
Jornais locais dão conta de re-
latos semelhantes.

 “Ele estava ali para fler-
tar com pessoas. Homens”, 
disse o farmacêutico apo-
sentado à Associated Press. 
Segundo este, os dois se en-
contraram uma vez e Mateen 
contou sobre sua ex-esposa. 
No entanto, os amigos de 
Van Horn logo disseram que 
“não queriam que continu-
asse falando com ele, porque 
acreditavam que ele era uma 
pessoa estranha.”

O aposentado admitiu 
que não conhecia Mateen o 
suficiente, mas que suspeita 
que o massacre tinha menos 
a ver com o extremismo islâ-
mico e mais com um conflito 
sobre sua sexualidade.

“Acredito que seja pos-

sível que ele estivesse li-
dando com seus demônios 
interiores, tentando se li-
vrar de seu ódio pela ho-
mossexualidade”, disse Van 
Hon, que perdeu três ami-
gos no fim de semana. “É 
bastante confuso para mim, 
porque você não pode mu-
dar o que é. Mas caso você 
finja ser algo diferente, en-
tão pode entrar e atirar em 
um bar gay.”

“Algumas vezes ele en-
trava e ficava bebendo sozi-
nho em um canto, outras ele 
ficava tão bêbado que falava 
alto e era violento”, disse Ty 
Smith, que lembra tê-lo visto 
na Pulse ao menos uma deze-
na de vezes.

Investigadores tentam apurar 
motivos por trás do atentado

OMS alerta para doação de sangue

TIROTEIO EM ORLANDO 

COBRANÇA A PAÍSES

Da Agência Estado 

No Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue, celebrado on-
tem, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) alerta que 
as doações voluntárias e não 
remuneradas precisam au-
mentar rapidamente em mais 
da metade dos países para ga-
rantir um suprimento confiá-
vel de sangue seguro para os 
pacientes.

Segundo a entidade, 
são colhidas anualmente 
108 milhões de doações, 
metade em países de alta 
renda, onde estão menos 
de 20% da população do 
mundo. A taxa média de 
doação de sangue é nove 
vezes maior em países de 
alta renda do que nos de 
baixa renda.

O tema da campanha 

este ano - “O sangue nos 
une. Compartilhe vida, doe 
sangue” - destaca a solida-
riedade e o vínculo entre 
doador e paciente e chama 
a atenção para o papel dos 
sistemas de doação voluntá-
ria no sentido de incentivar 
as pessoas a cuidar umas 
das outras e a promover a 
coesão da comunidade.

Para a entidade, ape-
nas 62 países têm o total 
do seu fornecimento de 
sangue a partir de doado-
res voluntários. Trinta e 
quatro países ainda depen-
dem em mais de 75% do 
seu estoque, de doadores 
familiares e até mesmo dos 
doadores pagos.

Entretanto, em muitos 
países, a procura excede 
a oferta, segundo a OMS, 
e os serviços enfrentam o 
desafio de tornar o sangue 

disponível suficiente para 
o atendimento e, ao mesmo 
tempo, garantir a sua qua-
lidade e segurança. Para a 
entidade, um suprimento 
adequado só pode ser as-
segurado por meio de doa-
ções regulares, de voluntá-
rios e não remunerados.

A organização diz que 
esses dadores são a base 
de um suprimento de san-
gue seguro, porque estão 
associados a baixos níveis 
de infecção que pode ser 
transmitida em transfusões, 
incluindo o HIV e os vírus 
da hepatite. Segundo a OMS, 
25 países são incapazes de 
rastrear todo o sangue doa-
do, em relação a essas infec-
ções, devido à oferta irregu-
lar de kits de teste, à falta de 
pessoal, a kits de má quali-
dade ou à falta de qualidade 
básica em laboratórios.

A OMS recomenda que 
todos os países estabele-
çam serviços de forneci-
mento de sangue com base 
em doações voluntárias 
não remuneradas. A doa-
ção feita por 1% da popula-
ção pode atender à maioria 
das necessidades básicas 
de sangue de uma nação.

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, 1,8% da 
população brasileira doam 
sangue e, desses, mais de 
50% são espontâneos. En-
tre 2013 e 2014, houve au-
mento de 5% na coleta de 
bolsas de sangue no país, 
passando de 3,5 milhões 
para 3,7 milhões. Ainda 
assim, é preocupação da 
pasta sensibilizar e fideli-
zar novos doadores. O Dia 
Mundial do Doador de San-
gue é celebrado anualmen-
te desde 2004.

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet
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1,6 milhão de brasileiros 
deixaram de ter planos 
de saúde em um ano
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Programa oferece gastronomia e inclui 2 municípios

Caminhos do Frio
Em sua 11ª edição, o 

Programa “Rota Cultural Ca-
minhos do Frio” tem entre 
as suas atrações principais, 
neste ano, os artistas regio-
nais Renata Arruda, Chico 
César, Os Gonzagas e o for-
rozeiro Assizão, além de 
atrações nacionais, como a 
cantora Marina Elali, do Rio 
Grande do Norte. A progra-
mação foi apresentada na 
tarde de ontem pelo presi-
dente do Fórum do Turismo 
do Brejo paraibano, Seger-
son Silvestre, no auditório da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), na capital. O 
evento terá início no dia 4 de 
julho, no município de Areia, 
e o encerramento no dia 4 de 
setembro, em Alagoa Grande.

Além dos roteiros turís-
ticos já conhecidos da edição 
do ano passado, a exemplo de 
Areia, Pilões, Solânia, Alagoa 
Grande, Bananeiras, Serra-
ria e Alagoa Nova, neste ano 
serão incluídos no evento os 
municípios de Matinhas e 
Remígio. Outra novidade do 
Caminhos do Frio é a “Rota 
Gastronômica do Brejo”, onde 
os turistas poderão conhecer 
e ter acesso aos principais 
restaurantes da região.

De acordo com o secre-
tário de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico, Laplace 
Guedes, o Governo do Estado 
irá disponibilizar a infrains-
trutura para todos os dias do 
evento, com palcos e a estru-
tura de sons, além da diversi-
dade cultural oferecida pela 
Funesc, através de oficinas 
de aulas de dança, técnicas 
vocais, entre outras ativida-
des culturais. 

Outro parceiro do Cami-
nhos do Frio é o Sebrae Pa-
raíba, que trabalha através 
da capacitação para um me-
lhor atendimento à demanda 
de turistas. Segundo disse 
o secretário de Turismo do 
Estado, Ivan Buriti, esse tra-

balho vem trazendo desen-
volvimento econômico para 
as regiões. “O ‘Caminhos do 
Frio’ mostra que a Paraíba 
não é apenas sol e praia. E, os 
reflexos desse trabalho nós 
vemos com o surgimento de 
grandes empreendimentos 
para o Brejo, como hotéis, 
pousadas e grandes condo-
mínios”, comentou. A previ-
são é que ocorra um cresci-
mento de 30% na geração de 
empregos durante o período 
em que o evento ocorrer.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, também falou 
sobre a importância econô-
mica do evento e do desen-
volvimento dos municípios 
envolvidos: “Além de levar 
turista com capacidade de 
consumo para as cidades, o 
trabalho é também de envol-
ver a comunidade, envolver 
o estudante, a dona de casa, 
para que todos participem e 
se envolvam para que a au-
toestima da cidade seja ele-
vada”, disse.

A Rota Cultural vem des-
de 2005 atraindo turistas às 
regiões do Brejo paraibano, 
que são atraídos pelas bai-
xas temperaturas que podem 
chegar a até 12oC  no perío-
do dos meses de inverno. A 
programação completa do 
evento pode ser encontrada 
através do site: www.cami-
nhosdofrio.com, ou através 
do aplicativo “Caminhos do 
Frio”, disponível para os sis-
temas android e IOS.

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Programação foi 

lançada ontem 

no auditório da 

PBTur; artistas 

regionais integram 

as atrações 

deste ano

O período de inverno 
de 2016 começa às 19h34 
do dia 20 deste mês e se es-
tende até as 11h21 do dia 22 
de setembro. A previsão de 
chuva neste período é de 327 
milímetros, com uma média 
de 83% de umidade relativa. 
Cada estação dura em tor-
no de três meses, e, durante 
esse período, as temperatu-
ras podem chegar a 15oC. 

A  média da temperatura 
em julho e meados de agosto 
será uma máxima de 27.8oC e 
uma mínima de 21.4oC, com 
a possibilidade dessa tempe-
ratura aumentar. Entretanto, 
no mês de setembro, as tem-
peraturas terão um declínio, 

para uma mínima de 22oC e 
uma máxima de 28.3oC. Além 
do aumento significativo na 
nebulosidade e uma maior 
frequência de chuvas na capi-
tal, especificamente 19 dias e 
180 milímetros de água. Em 
agosto ocorrerá o fenômeno 
chamado “ressaca”, a qual 
rajadas de vento fazem subir 
o nível do mar, com ventos 
superiores a 50Km/h. Geral-
mente esse fenômeno é mais 
frequente em agosto, mas 
pode ser que aconteça no fi-
nal de julho. 

O metereologista da 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado da 
Paraíba(Aesa), Flaviano Fer-
nandes, informou que o cli-
ma da precipitação durante 
o inverno nas microrregiões, 

são: no Litoral chove em torno 
de 700mm; No Brejo 500mm; 
no Agreste 400mm; no Cari-
ri/Curimataú, uma média de 
90; enquanto que no Sertão 
em torno 80mm. “A tempe-
ratura média no Estado vai 
variar de 15 a 31 graus, e 
os ventos vão se intensificar 
neste período de inverno”, 
disse.

Em julho, a média das 
temperaturas em Campina 
Grande terão uma máxima 
de 24.8oC e uma mínima de 
17.7oC, podendo ter um de-
clínio de até 15oC. Em cida-
des localizadas no Cariri da 
Paraíba, as chuvas não são 
frequentes, como é o caso 
de Patos, com uma previsão 
de um dia de chuva e um au-
mento de apenas dois milí-

metros de água. 
O chefe da sessão de 

previsão do tempo do Ins-
tituto Nacional de Metereo-
logia (Inmet), Ednaldo Cor-
reia de Araújo, acrescentou 
que, neste mês, em Montei-
ro, a temperatura máxima 
é de 27.8oC, e a mínima de 
15.6oC, com 74% de umi-
dade relativa e previsão de 
seis dias de chuva e 38 mi-
límetros. 

Em agosto uma máxi-
ma de 29.1oC e uma mínima 
de 15.2oC, e esse será ser o 
mês mais frio, com três dias 
de chuva e 18 milímetros de 
água. Enquanto que em se-
tembro as temperaturas vão 
de 16 a 30 graus, com 66% de 
umidade, dois dias de chuva e 
12 milímetros de água.

Inverno começa no próximo dia 20
Ana Rachel Almeida
Especial para A União

A presidente da PBTur, Ruth Avelino, prefeitos e representantes de municípios apresentaram ontem a programação da rota cultura

FOTO: SecomPB

Flávia Villela 
Repórter da Agência Brasil 

O corte de cerca de 30% 
no orçamento deste ano da 
Marinha prejudicou proje-
tos estratégicos para a área 
da defesa, afirmou ontem, o 
comandante da força, almi-
rante de esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, duran-
te café da manhã com jorna-
listas no navio-veleiro Cisne 
Branco, no Rio de Janeiro.

“Hoje a Marinha não tem 
o mesmo grau de prontidão 
que deveria ou precisaria ter. 
No momento, estamos vulne-
ráveis”, disse Ferreira. Segun-
do o almirante, as ameaças 
ao Brasil são muito difusas, 
mas existem e podem apare-
cer. “Há dois anos, ninguém 
falava em Estado Islâmico. As 
surpresas surgem a cada ano, 

e a preparação de uma defesa 
demora uma geração para ser 
feita. Podemos ter uma crise 
a qualquer momento e a fron-
teira brasileira mais vulne-
rável é a marítima”, destacou 
Ferreira.

Ele lembrou que 10% do 
que se transporta no mundo 
pelo mar saiu ou chega aos 
portos brasileiros.“Nossos 
navios estão envelhecidos, 
são de manutenção cara – 
essa é nossa preocupação 
para ameaças de maior nível. 
Temos muitas carências neste 
momento.”

Além da falta de verba 
para renovar a esquadra, já 
antiga, o almirante citou o 
corte de recursos para 2016, 
estimados em cerca de R$ 4 
bilhões, o que obrigou a Ma-
rinha a adiar vários projetos. 
Um deles é o Programa de 

Construção de Submarinos da 
Marinha do Brasil (Prosub). O 
submarino de propulsão nu-
clear, cuja conclusão estava 
prevista para 2023, deve co-
meçar a funcionar em 2027. 
“O orçamento do Programa 
Nuclear, que chegou a R$ 400 
milhões, teve que ser cortado 
e caiu a R$ 200 milhões, e já 
tínhamos vários compromis-
sos assumidos que tivemos 
que saldar. Não foi uma tran-
sição fácil. Tivemos que rea-
dequar programas, renego-
ciar contratos e atrasar muita 
coisa.”

A crise também provo-
cou a suspensão do Sistema 
Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron) por 
tempo indeterminado. O al-
mirante também citou as ae-
ronaves, quase todas antigas 
e muito usadas. 

Corte de verbas enfraquece 
defesa do País, diz almirante

CORTE DE RECURSOS PC investiga 
venda de sorvete 
com maconha 
em Minas

A Polícia Civil de Minas 
Gerais investiga a venda em 
Belo Horizonte de casquinha 
de sorvete com chocolate mis-
turado a extrato de maconha, 
o chamado “chocolate jamai-
cano”. As investigações sobre 
a venda do entorpecente tive-
ram início em 4 de junho, com 
a prisão em flagrante de Lucas 
Gonçalves da Silva, de 21 anos, 
na capital. O comércio do “cho-
colate jamaicano”, segundo a 
Polícia Civil, vem ocorrendo 
em portas de escolas, faculda-
des, teatros e festas. A corpo-
ração informou que só revelou 
ontem, a prisão do traficante 
para que as investigações não 
fossem prejudicadas. No mo-
mento da prisão, Lucas estava 
no Centro de Belo Horizonte e 
carregava mochila com apro-
ximadamente 50 casquinhas 
do chocolate jamaicano. 

O Facebook disponibi-
lizou ontem no Brasil, uma 
ferramenta para prevenir 
casos de suicídio e automuti-
lação. A nova função, criada 
em parceria com o Centro de 
Valorização da Vida (CVV), vai 
permitir que usuários indi-
quem, anonimamente, publi-
cações que possam evidenciar 
ideias depressivas ou suicidas. 
O usuário que teve o post re-
portado receberá, então, uma 
mensagem do Facebook com 
opções de ajuda. Para utilizar 
a ferramenta, a pessoa que 
identificar entre seus conta-
tos uma publicação com ideias 
suicidas ou mensagens pessi-
mistas e depressivas deverá 
clicar na seta do lado direito 
superior do post e escolher 

“denunciar publicação”. Em 
seguida, deverá detalhar qual 
é o problema do post esco-
lhendo a opção “acredito que 
não deveria estar no Face-
book” e, depois, “é ameaçador, 
violento ou suicida”.

A equipe de análise de 
conteúdo do Facebook, que 
trabalha 24 horas por dia nos 
sete dias da semana, vai ava-
liar a publicação denunciada 
e, caso o alerta proceda, envia-
rá uma notificação ao usuário 
reportado com três opções de 
auxílio: enviar uma mensa-
gem a um amigo, receber di-
cas para lidar com a situação e 
entrar em contato com uma li-
nha de ajuda. É neste momen-
to que entra a parceria com o 
CVV, ONG que há mais de 50 
anos oferece atendimento gra-
tuito a quem precisa de apoio 
emocional. 

Facebook disponibiliza 
ferramenta no Brasil

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Fabiana Cambricoli
Agência Estado
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1,6 milhão de pessoas encerram plano
AssistênciA médicA
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Vira-lata Guri 
sobrevive a facada 

criminosos fazem 
arrastão em escola

mPF pede que Fies 
resolva falhas

mantiqueira registra 
frio abaixo de zero 

Perucas de Fátima 
geram polêmica

A Polícia Civil de Estância Velha, 
no Rio Grande do Sul, investiga quem 
atingiu um cão com um golpe de facão. 
Guri, de 1 ano e meio, como é conhecido 
o vira-lata, foi encontrado na tarde da 
última sexta-feira, por guardas mu-
nicipais em uma praça. Ele tinha um 
facão cravado na cabeça. Os agentes 
tentaram resgatar o cão, que fugiu e 
se escondeu em uma residência. Os 
guardas conversaram com a dona do 
cachorro, que o levou imediatamente 
ao veterinário. Guri foi anestesiado e o 
facão, retirado de sua cabeça.

Quatro criminosos armados 
invadiram a Escola Municipal João 
Kopke, em Piedade, Zona Norte do 
Rio de Janeiro, às 21h desta segun-
da-feira, 13. Os homens agrediram 
uma professora e roubaram dois 
carros, aparelhos celulares e objetos 
pessoais de alunos e funcionários. 
De acordo com uma testemunha, os 
suspeitos chegaram de carro e ren-
deram alunos no portão da escola. 
O veículo foi abandonado na escola. 
Policiais do 3º Batalhão de Polícia Mi-
litar (Méier) informaram que fizeram 
buscas na região e o patrulhamento 
na área foi intensificando. 

O Ministério Público Federal 
(MPF) em São Carlos (SP) entrou 
com uma ação civil pública para que 
o sistema eletrônico do Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino 
Superior (Fies) seja regularizado, 
permitindo a realização de pedidos e 
consultas. De acordo com o MPF, pro-
blemas no site do programa têm cau-
sado atraso na liberação de recursos 
e prejudicado diversos alunos, que 
não conseguem fazer matrículas ou 
concluir as graduações.

O frio intenso que atingiu o 
sudoeste paulista nos últimos dias 
migrou para a região da Serra da 
Mantiqueira, no sudeste do Estado 
de São Paulo, nesta terça-feira, 14. 
Em Campos do Jordão, os termôme-
tros marcaram -2ºC durante a ma-
drugada, segundo o Instituto Na-
cional de Meteorologia (Inmet). Às 
8 horas, a temperatura se mantinha 
em 0ºC, mas o vento causava sen-
sação térmica de frio ainda mais in-
tenso. Mesmo assim, a friagem não 
atingiu o nível de agosto de 2014, 
quando os termômetros marcaram 
-2,5ºC na cidade turística.

Na edição desta segunda-
-feira, 13, do Encontro, Fátima 
Bernardes apareceu com cabelos 
diferentes em cada bloco. Logo 
no início, ela apareceu com uma 
peruca black power e a apresen-
tadora rapidamente se tornou um 
dos assuntos mais comentados 
do Twitter. O tema do programa 
era empoderamento feminino, 
num momento em que muitas 
mulheres estão assumindo seus 
cabelos crespos e cacheados. 
Uma das convidadas do progra-
ma, inclusive, foi Sabrina Paiva, 
a nova Miss São Paulo, que exibiu 
orgulhosamente seu cabelo afro 
no concurso deste ano. 

No período de um ano, 
aproximadamente 1,6 mi-
lhão de brasileiros deixa-
ram de ter plano de saúde. 
Em maio de 2015, havia 
50.183.430 beneficiários de 
planos de assistência médi-
ca. No mês passado, esse nú-
mero caiu para 48.623.463 
- redução de 3,1%. Os dados 
estão disponíveis na Sala de 
Situação da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS).

Em relação a abril de 
2016, os planos de saúde 
permaneceram praticamen-
te estáveis em maio, com 
perda de 30.783 beneficiá-
rios (0,06%). A ANS ressalta 
que houve aumento de bene-
ficiários nos planos coletivos 

empresariais - o número pas-
sou de 32.269.736, em abril 
de 2016, para 32.275.710, no 
mês passado.

Entre abril e maio des-
te ano, Bradesco Saúde teve 
variação positiva de 0,37%; 
Amil, de 0,47%; Hap Vida, 
de 0,79%; Sul América, de 
0,50%; e Notre Dame, de 
0,21%. Já a Porto Seguro teve 
uma retração de 2,19%.

Nesse período, os pla-
nos exclusivamente odonto-
lógicos tiveram crescimen-
to de 0,82% - passaram de 
21.749.012, em abril, para 21 
926.664, em maio. O aumen-
to de beneficiários se deu em 
todos os seguimentos (pla-
nos individuais, coletivos 
empresariais e coletivos por 
adesão). A Odontoprev, com 
6,3 milhões de beneficiários, 
teve uma queda de 0,27% 
entre abril e maio. Amil cres-
ceu 2,38%; Hap Vida, 3,9%; 
Interodonto, 0,35%; Sul 
América, 5,02%, e Porto Se-
guro, 2,11%.

Clarissa Thomé
Agência Estado

Redução no número de 
contratos no período
de um ano foi de 3,1%

No Dia Mundial do Doador de 
Sangue, celebrado nessa terça-feira 
(14), a polêmica em torno da doação 
por homossexuais volta à discussão 
no cenário mundial. Isso porque, após 
o atentado à boate gay em Orlando 
(EUA), no último domingo (12) – que 
culminou com 50 mortos e 53 feridos – 
muitos homossexuais, dispostos a aju-
dar, se viram impedidos por infringir 
as regras norte-americanas.

Nos Estados Unidos, a legislação 
diz o mesmo que as normas do Bra-
sil: “Homens que tenham mantido re-
lações sexuais com outro homem no 
último ano não podem doar”. A de-
terminação faz com que, na prática, 
integrantes desse grupo sejam impe-
didos de fazer a doação.

Uma campanha lançada em abril 
deste ano pela agência de publicidade 
Africa, em parceria com a organização 
não governamental (ONG) internacio-
nal All Out, quantificou em uma fila 
virtual o reflexo dessas regras. Conta-
bilizando - por meio de uma enque-
te online - homens homossexuais que 
gostariam de doar sangue e não po-
dem, a Wasted Blood tem uma lista 
de 215.301 doadores em uma fila de 
espera fictícia.

Segundo a campanha, os possí-
veis doadores têm, em sua maioria, 
entre 25 e 50 anos e poderiam ajudar 
863.604 pessoas com um estoque sim-
bólico de 97.155 litros de sangue.

A regra de abstinência sexual de 
um ano para os homossexuais inte-
ressados em doar sangue é nova em 
solo norte-americano. Ela vale desde 
2015, quando o FDA (Agência Federal 
de Drogas e Alimentos), órgão que 
equivale à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), derrubou a 
norma que proibia homens gays de 
doar sangue por toda a vida e publi-
cou as novas determinações similares 

às brasileiras. Para os brasileiros, por 
sua vez, a regra já vale desde 2004. No 
Brasil, a restrição está expressa na Por-
taria 158/2016, do Ministério da Saú-
de, e na Resolução 43/2014, da Anvisa, 
as quais incluem na lista de 12 meses 
sem poder doar tanto os “homens 
que tiveram relações sexuais com ou-
tros homens”, como as “parceiras se-
xuais” desses.

As regras brasileiras são questio-
nadas no Supremo Tribunal Federal 
(STF) pelo Partido Socialista Brasileiro 
(PSB). Na última semana, o ministro 
do STF Edson Fachin abreviou a trami-
tação da ação e decidiu que a questão 
será julgada diretamente no mérito, 
sem concessão de uma medida limi-
nar. No entanto, ainda não há data 
para julgamento do processo.

“Todo sangue recebido no país é 
testado para averiguar qualquer tipo 
de contaminação. Se existe risco, ele 
existe para todas as amostras, a orien-
tação sexual não deve ser parâmetro 
para isso”, avalia o ativista LGBT e 
presidente fundador da ONG Grupo 
Dignidade, de Curitiba, Toni Reis.

Voltada ao tema, a campanha 
Igualdade na Veia, criada pelo Grupo 
Dignidade, já reúne mais de 19 mil 
assinaturas em petição online contra 
a regra vigente no Brasil. “Não é a 
orientação sexual que deve eliminar 
um doador, mas sim o seu comporta-
mento de risco, independentemente 
se falamos de héteros ou homosse-
xuais”, avalia Toni Reis.

A causa é apoiada pela Defensoria 
Pública da União (DPU). Em audiência 
pública sobre o tema, em maio deste 
ano, o defensor público federal Erik 
Boson classificou as regras vigentes 
como “discriminatórias” e apontou 
que a norma “ajuda a estigmatizar a 
população gay, atribuindo a esses o 
estigma de ‘grupo de risco’”. “A pre-
visão alimenta, reproduz e reforça a 
discriminação já existente na socieda-
de”, acrescentou.

Homossexuais enfrentam 
restrições para doar sangue

no BRAsiL E EstAdos Unidos

FOTO: Reprodução/internet

Doação de sangue por homens que tiveram relação com outro homem é proibida nos dois países

Noelle Oliveira 
Repórter do Portal EBC

Os participantes do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2015 já 
podem conferir on-line o 
espelho da correção da re-
dação. O tema foi A Persis-
tência da Violência contra a 
Mulher na Sociedade Brasi-
leira. As provas de redação 
foram avaliadas em uma 
escala de zero a mil pontos. 
“O tema permitiu aos parti-
cipantes debater um assun-
to muito significativo para 
a luta da mulher brasileira”, 
disse a presidente do Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
(Inep), Maria Inês Fini.

Dos 5.631.606 textos 
corrigidos, 104 obtiveram 
nota mil. Outros 53.032 fo-
ram anulados e receberam 
nota zero. Fugir do tema, 

desrespeitar direitos huma-
nos e escrever em uma tipo-
logia diferente da solicitada 
estão entre os motivos que 
levaram à anulação.

O espelho fica dispo-
nível exclusivamente para 
vista pedagógica. Os parti-
cipantes podem saber qual 
foi o resultado em cada 
uma das cinco competên-
cias avaliadas e comparar o 
desempenho com o dos de-
mais participantes daquela 
edição do exame. “Mostrar 
aos participantes a avalia-
ção de seu desempenho, 
seguindo os critérios esta-
belecidos, faz cumprir uma 
das funções mais nobres da 
avaliação, que é a retroali-
mentação do processo de 
desenvolvimento indivi-
dual”, afirmou Maria Inês.

Espelho da redação do 
Enem 2015 é liberado

disPoníVEL nA intERnEt

As redações são 
avaliadas por dois cor-
retores independentes, 
que atribuem nota de 
zero a 200 pontos para 
cada uma das cinco 
competências que es-
truturam o exame. 

A média aritmética 
entre as cinco compe-
tências resulta na nota 
da redação. Uma ter-
ceira correção é feita 
em caso de discrepân-
cia maior do que 100 

pontos na soma total 
da correção ou maior 
do que 80 pontos em 
uma ou mais compe-
tências. 

Persistindo a dis-
crepância, o texto é 
encaminhado a uma 
banca especial, forma-
da por novos três mem-
bros, que atribui a nota 
final. 

O desempenho é 
avaliado de acordo com 
os critérios, abaixo:

Avaliação de corretor

n Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa.
n Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas 
de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do 
texto dissertativo-argumentativo em prosa, pelo qual o participante deve 
expor um aspecto relacionado ao tema, em defesa de uma posição.
n Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões 
e argumentos em defesa de um ponto de vista.
n Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para 
a construção da argumentação.
n Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitados 
os direitos humanos.
O espelho da redação do Enem de 2015 pode ser conferido na Página do 
Participante. É necessário informar a senha e o número do CPF usados no 
exame.

Regras
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Paraíba registra 2ª maior taxa de crescimento do NE

Vendas do comércio
Apesar do cenário reces-

sivo, as vendas do comércio 
varejista da Paraíba volta-
ram a reagir e registraram a 
2ª maior taxa de crescimento 
do Nordeste. Segundo dados 
da Pesquisa Mensal do Co-
mércio (PMC) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), o resultado 
de abril sobre março apre-
sentou alta de 1,6%. O índice 
ficou atrás apenas do Estado 
de Sergipe (6,3%), que apre-
sentou a maior taxa do País. 
O crescimento da Paraíba 
também ficou bem acima do 
País (0,5%) no mesmo perío-
do de comparação.

De acordo com os da-
dos da pesquisa do IBGE, 18 
das 27 unidades da federa-
ção registraram crescimen-
to positivo de março para 
abril, enquanto outras nove 
unidades tiveram queda. As 
maiores altas são Sergipe 
(6,3%), Amapá (3,5%), Pa-
raná (2,9%), Tocantins (2%), 
Paraíba (1,6%) e o Piauí 

(1,6%). Já as maiores que-
das ficaram com Rondônia 
(-3,7%) e a Bahia (-1,8%).

Já na comparação de 
abril deste ano com o mes-
mo mês do ano passado, 
a Pesquisa Mensal do Co-
mércio (PMC) apontou que 
todas as 27 unidades da 
federação apresentaram 
variações negativas na com-
paração com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior, des-
tacando-se em termos de 
influência no resultado glo-
bal: São Paulo (-4,8%) e Mi-
nas Gerais (-13%), seguidos 
por Rio de Janeiro (-8,7%) e 
Rio Grande do Sul (-15,1%). 
A Paraíba teve a segunda 
menor queda (-2,1%), atrás 
apenas de Minas Gerais 
(-1,3%). Os estados do Norte 
como Amapá (-15,1%), Ron-
dônia (-14,7%) e Amazonas 
(14,3%) puxaram as maiores 
quedas do varejo. A Pesqui-
sa do IBGE visita e avalia os 
dados de 5.700 empresas em 
27 unidades da federação.

Jaguar inaugura 
fábrica no Rio

A Jaguar Land Rover inaugu-
ra nessa terça-feira, 14, em Itatiaia, 
no sul fluminense, sua primeira fá-
brica própria fora do Reino Unido. 
Investimento de R$ 750 milhões, a 
unidade de veículos premium come-
ça a operar em meio à recessão eco-
nômica e em um momento crítico 
para o setor automotivo brasileiro. 
As últimas projeções divulgadas 
pelas montadoras traçam um cená-
rio crítico em relação a 2015: queda 
de 19% para as vendas e de 5,5% 
da produção, que voltará ao pata-
mar de 12 anos atrás.

Caixa descarta 
aumento de juros

O presidente da Caixa Econômi-
ca Federal, Gilberto Occhi, descartou 
nessa segunda-feira (13) a possibili-
dade de elevação dos juros do crédito 
imobiliário, que é a principal instituição 
do setor. Destacou que o banco está 
avaliando outras formas de financia-
mento para a casa própria e um estudo 
já foi encomendado com o objetivo de 
avaliar uma nova maneira de conces-
são do crédito imobiliário. Occhi fez as 
afirmações após deixar o Ministério da 
Fazenda, onde teve um encontro com o 
ministro Henrique Meirelles.

Goveno prorroga 
o prazo do PPE

O Ministério do Trabalho anun-
ciou, nessa segunda-feira (13), que 
autorizou a prorrogação do prazo 
para adesão das empresas ao Pro-
grama de Proteção ao Emprego (PPE) 
de 23 entidades dos setores auto-
motivo, fabril e metalúrgico. Outras 
13 ainda tentam conseguir o bene-
fício para se inscrever no PPE. Desde 
de que o programa foi criado– em 
julho de 2015 – 55.995 trabalha-
dores tiveram seus empregos pre-
servados, o que corresponde a um 
investimento de R$ 153,3 milhões 
em recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). 

Agropecuária deverá 
faturar R$ 504 bi

O Valor Bruto da Produção 
(VBP) da agropecuária deste ano 
está estimado em R$ 504,4 bilhões. 
Os dados foram divulgados, nessa 
segunda-feira (13), pela Secre-
taria de Política Agrícola (SPA) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. O número corres-
ponde ao faturamento das lavouras 
e pastagens somadas. Entre os itens 
analisados estão grãos, carnes, café 
e cacau. Contudo, é a agricultura que 
predomina nos ganhos aferidos pelo 
VBP e representa R$ 327,5 bilhões 
do VBP total, enquanto a pecuária 
somou RS$ 176,9 bilhões.

Energia: economia 
poderá ser simulada

Pesquisa realizada pelo Ibope 
mostrou que 73% dos consumidores 
gostariam de escolher livremente o 
seu fornecedor de energia elétrica. A 
pesquisa, que foi feita para a Associa-
ção Brasileira dos Comercializadores de 
Energia (Abraceel), ouviu 2 mil pessoas 
em 142 municípios em maio deste ano. 
Para calcular quanto os consumidores 
economizariam na conta de luz se pu-
dessem escolher o seu fornecedor de 
energia, a Abraceel vai instalar um to-
tem em Brasília, em São Paulo e no Rio 
de Janeiro, que simula a economia nas 
contas de luz residenciais.

Desempenho do setor na região

Depois de fechar março em que-
da tanto na receita nominal quan-
to no volume de vendas, o comércio 
varejista do país reverteu a situação 
em abril com expansão em ambos os 
indicadores, na série com ajuste sazo-
nal. Enquanto as vendas do comércio 
varejista aumentaram em abril 0,5%, 
a receita nominal cresceu 1,2%, com-
parativamente a março.

Os dados fazem parte da pesqui-
sa Mensal do Comércio (pMC), divul-
gada ontem pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Em 
março, houve queda de 0,9% no vo-
lume de vendas e de 0,2% na receita 
nominal do setor.

Em relação a abril de 2015, série 
sem ajuste sazonal, o volume de ven-
das do varejo recuou 6,7%, a décima 
terceira taxa negativa consecutiva nes-
se tipo de comparação. Mesmo com o 
resultado positivo de abril, o comércio 
varejista fechou os quatro primeiros 
meses do ano com queda acumulada 
de 6,9%, retração que é ainda maior 
no acumulado dos últimos 12 meses: 
6,1%, mantendo uma trajetória des-
cendente iniciada em julho de 2014.

Variações positivas
Quanto à receita nominal de 

vendas, as taxas prosseguem com va-
riações positivas. Frente abril do ano 
passado, o crescimento foi de 5,2%, 
caindo para 4,8% no acumulado no 
ano e para 3,2% no acumulado dos úl-
timos 12 meses (taxa anualizada).

Os dados do IBGE indicam, tam-
bém, que o comércio varejista am-
pliado (aí incluídas, além do varejo, as 
atividades de veículos, motos, partes e 
peças e de material de construção), fe-

chou abril em relação a março de 2016 
com queda de -1,4% para o volume de 
vendas e de -0,4% para a receita nomi-
nal, ambas na série com ajuste sazonal.

Em relação a abril de 2015, o vo-
lume de vendas do varejo amplia-
do recuou 9,1% e a receita nominal, 
0,4%. Quanto  às taxas acumuladas, as 
variações foram de -9,3% no acumula-
do dos quatro primeiros meses ano e 
de -9,7% nos últimos 12 meses para o 
volume de vendas; e de -0,6% para a 
receita nominal nos quatro primeiros 
meses do ano e de -0,2% na taxa acu-
mulada nos últimos 12 meses.

Expansão limitada
O crescimento de 0,5% nas vendas 

do comércio varejista de março para 
abril deste ano reflete, na série dessazo-
nalizada, expansões em apenas três das 
oito atividades pesquisadas pelo IBGE.

Em consequência, o resultado po-
sitivo foi influenciado, principalmente, 
pelos setores de hipermercados, su-
permercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, que saíram de um re-
sultado negativo de 1,4% em março 
para uma alta de 1,0% em abril; outros 
artigos de uso pessoal e doméstico (de 
-1,9% para 2,8%); e tecidos, vestuário 
e calçados (de -4,7% para 3,7%).

Já as vendas no setor de combustí-
veis e lubrificantes, que fecharam março 
em queda de 1,2%, em abril foram nulas, 
ficando estáveis (0,0%) frente a março.

Em contrapartida, entre as cinco 
atividades que influenciaram negati-
vamente as vendas do comércio estão 
as de equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação 
(-4,9%); livros, jornais, revistas e pa-
pelaria (-3,4%); artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (-2,9%); e móveis e eletro-
domésticos (-1,8%).

No País, o aumento foi de 0,5%
Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

O Produto Interno Bru-
to (PIB) – soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
pelo País –  deve fechar 2016 
com uma queda de 3,5% e 
não 4% como previsto ante-
riormente. A perspectiva foi 
apresentada nessa segunda-
feira (13) pela coordenadora 
técnica do Boletim Macro do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da fundação Getúlio 
Vargas (fGV/Ibre), Silvia Ma-
tos, no Seminário de Análise 
Conjuntural de 2016, organi-
zado pela entidade.

A projeção coincide com 
a expectativa divulgada mais 
cedo pelo Banco Central com 
base em pesquisa com insti-
tuições financeiras, que pre-
veem retração de 3,6% do 
PIB este ano. Antes, a proje-
ção do mercado era de queda 
de 3,71%.

Para Sílvia Matos, ape-
sar da revisão, a queda no 
PIB ainda será muito forte, 
mas alguns setores estão 
dando sinais de melhoras, 
principalmente a indústria 
de transformação. Em com-
pensação, segundo ela, há 
outros setores em situação 
muito ruim, como o de servi-
ços, e o nível de investimen-

to e o consumo das famílias 
estão abaixo do necessário. 
“Olhando todos estes nú-
meros a gente acredita que 
2017, ainda será fraco. Esse 
é o ponto importante. Vai 
ser melhor do que este ano, 
mas ainda não dá para esti-
mar um crescimento forte de 
2% ou até em torno de 1%. O 
nosso número ainda mostra 
uma certa estagnação.”

Além da retração do 
PIB, a inflação continua sen-
do um problema, porque 
tem se mostrado resistente, 
segundo a coordenadora. A 
inflação alta impede a redu-
ção da taxa de juros e, em 
consequência, a retomada 
da economia. Para a analis-
ta, só será possível alcançar 
o centro da meta de inflação 
(4,5%) em 2018. “Para chegar 
[à meta] em 2017, a gente pre-
cisaria de uma recessão ainda 
em 2017, o que ninguém gos-
taria. Ou uma supervaloriza-
ção cambial, porque o câmbio 
ainda mais valorizado pode-
ria levar a inflação à meta. 
O problema é que o câmbio 
depende do cenário externo e 
também do cenário domésti-
co. Como a gente tem muitos 
riscos, é um pouco precipi-
tado achar que a gente vai 
atingir o centro da meta em 
2018”, calculou.

FGV prevê retração de 
3,5% do PIB em 2016

MACROECONOMIA

Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil O mercado de trabalho 

brasileiro está enfrentan-
do um dos piores momen-
tos das últimas décadas: de 
acordo com o levantamento 
mais recente da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílio Contínua (PNAD 
Contínua) do IBGE, atual-
mente, 11,2% dos brasilei-
ros estão desempregados. 

Resultado da crise econô-
mica enfrentada pelo País, este 
cenário afeta principalmente 
a população mais jovem: o 
último levantamento do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Avançada (Ipea) detalha que 1 
em cada 4 trabalhadores com 
menos de 25 anos foi direta-
mente impactado pelo corte 
de vagas. 

Diante disso, o grupo 
enfrenta um desafio ainda 
maior: conquistar uma vaga 
para adquirir conhecimento 
profissional num momento 
em que o mercado prioriza a 
experiência. Soma-se ainda 
a necessidade de custear os 
estudos, atuar em sua área 
de formação e, muitas vezes, 
complementar a renda fami-
liar. Todos esses fatores têm 
afetado consideravelmente 
a expectativa dos jovens em 
relação ao emprego e renda, 
forçando-os a buscar alterna-

tivas que auxiliem na acirrada 
busca pela colocação profis-
sional. O cenário desfavorá-
vel aos jovens entre 18 e 24 
anos pode ser explicado por 
diversos fatores: crescimen-
to significativo no número de 
estudantes buscando coloca-
ção profissional, mais jovens 
precisando colaborar com a 
renda familiar e queda brusca 
na oferta de cargos voltados 
para profissionais com pouca 
ou nenhuma experiência. 

Somente em 10 anos, o 
País apresentou um incrível 
aumento no número de jovens 
cursando o Ensino Superior: 
ao final de 2014, esse índice 
já era 25 pontos percentuais 
maior do que em 2004, re-
presentando 58,5% do total 
de estudantes. Infelizmente 
o mercado não cresceu no 
mesmo passo e foi incapaz de 
absorver tantos profissionais 
e, diante do revés econômico, 
muitas empresas foram obri-
gadas a cortar postos de tra-
balho menos essenciais, redu-
zindo o número de vagas que 
normalmente eram ocupadas 
por iniciantes. Esse aumento 
no nível de escolaridade tam-
bém tornou o mercado mais 
implacável: os números da 
PNAD Contínua apontam que 
aqueles que não conseguiram 

completar o Ensino Médio so-
frem mais – a taxa de desem-
prego entre esses estudantes 
é 7,31% maior em compara-
ção com aqueles que possuem 
o Ensino Superior (7,64%). 
Uma das razões para tal é que 
a oferta de programas de está-
gio é maior entre estudantes 
que cursam a faculdade. Mes-
mo seguindo a tendência da 
retração do número de vagas, 
esses programas representam 
uma oportunidade de ingres-
so no mercado de trabalho 
ainda que o jovem não tenha 
experiência, além de oferece-
rem a chance de efetivação ao 
fim do período.

Porém, a urgência em 
conseguir um diferencial no 
currículo é sentida até mes-
mo entre esses candidatos. 
De acordo com Tiago Mavi-
chian, diretor da Companhia 
de Estágios, consultoria es-
pecializada nesse tipo de 
programa. “As condições do 
mercado de trabalho para 
os jovens mudaram brusca-
mente num curto período de 
tempo. Considerando-se que 
um curso superior tenha du-
ração média de 4 anos, mui-
tos jovens estão enfrentando 
uma realidade muito dife-
rente do que imaginavam no 
início dos estudos.”

Cenário afeta principalmente a 
população mais jovem, diz Ipea 

AVANÇO DO DESEMPREGO



Professores Modesto 
Siebra Coelho e Lúcio Flávio 
Vasconcelos, escritora 
Cassandra Figueiredo Dias, 
executiva Rose Almeida, 
empresárias Lala Dantas e 
Yonne Pimenta jornalistas 
José de Arimatéia e Shâma-
ra Raquel, advogados José 
Francisco Barbosa e Maria 
Cristina de Moura, médico 
Ugo Lemos Guimarães.
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Parabéns

Dois Pontos

   A marca Piticas, franquia de 
camisetas divertidas dos irmãos 
Felipe e Vinícius Rosseti, está com 
quiosques no Manaíra Shopping e 
Mangabeira Shopping.
  As camisetas exibem perso-
nagens como DC, Marvel, Star Wars, 
Universal Studios, Maurício de Sou-
sa, Nickelodeon e Disney.

FOTOS: Dalva Rocha

Festejos

COM a se-
renidade que lhe 
é peculiar a es-
timada Ivete Es-
teves comemorou, 
em grande estilo, 
seus bem vividos 
80 anos. A fes-
ta, organizada por 
seus filhos Antônio, 
Mariângela, Ângelo e 
André, foi no Sonho 
Doce, com delicioso 
bolo assinado por 
Maria Helena Moura, 
buffet de Yonne 
Pimenta, com bem 
casados da Mar-
riage e música da 
dupla DW Show.

A festejada Ivete Esteves com os filhos Antônio, Mariângela, Ângelo e André

   A Abrajet Paraíba, sob o comando de Messina Palmeira e Romero Rodrigues, 
promove hoje sua primeira reunião às 19h no Stop Drinks, em Manaíra. O espaço é dos 
empresários Paulo César Bezerra, Samara Sousa e Victor Gadelha.

Corretor de imóveis, Renato Esteves Lins e Karol, ele primeiro neto da 
aniversariante Ivete Esteves

Musicalidade

Ivete com seus irmãos Ivanete, Ivaldete, Ivan, Ivanisa e Ivaneide nos salões do Sonho Doce

FOTO: Arquivo

Rose Almeida e Jefferson Viana, ela é a aniversariante de hoje

Ascabras na Paraíba
CONHECER os principais roteiros turísticos da 

Paraíba é o objetivo da comitiva de lojistas integrantes 
da Associação para o Comércio de Artesanato Brasileiro 
(Ascabras) que chegou no último domingo em João Pessoa 
e vai percorrer várias cidades paraibanas.

A “Expedição Paraíba: Ascabras no Maior São João 
do Mundo”, composta de lojistas de São Paulo, Minas 
Gerais, Alagoas e Bahia, está hoje em Lajedo de Pai Ma-
teus, Boa Vista onde conhecem o trabalho das Cabritas 
com peças feitas de chita, Serra Branca para conferir a 
arte da cerâmica e Sumé onde visitam o genial artista 
popular Bento.

   A Sala Vladimir Carvalho na Usina Cultural Energisa foi palco ontem do 
lançamento do livro “Vidal de Negreiros em  Quadrinhos”. Editado pela Patmos, com 
roteiro de Neide Medeiros e ilustrações de Lelo Alves.

   A construtora Equilíbrio promoveu ontem um café da manhã especial para a 
imprensa pessoense no seu showroom na Av. Maria Rosa, em Manaíra.

Diretoria da Amem: Irene Vita, Eulina Ramalho, Irene Ribeiro, esta colunista, Ivete Esteves, Solange 
Ribeiro Coutinho, Hosana Matos, Lourdinha Henriques, Helena Almeida, Nancy Alves e Eurides Batista

A SECRETARIA de 
Educação de Cabedelo, 
através do Setor de 
Projetos Educacionais 
e da Coordenação do 
Centro de Artes e Cul-
tura lançou o inédito 
projeto “Bateria Inter-
ativa na Escola”.

A iniciativa faz 
parte das atividades 
do Ano Cultural 
“Hermes Nascimento” 
e tem por objetivo 
incentivar a musicali-
dade nas escolas com 
instrumentos percus-
sivos.

Bombeiros

O Fole Roncou!
ACONTECE amanhã às 21h no Teatro Municipal de 

Campina Grande a estreia nacional do musical “O Fole 
Roncou! Uma História do Forró”, inspirado no livro homônimo 
de Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues e que terá 18 
apresentações até o mês de julho.

A peça tem direção de Sérgio Maggio e conta a história 
de Clemente Ferreira da Silva, um sobrevivente da seca 
braba do Nordeste nos anos 1940.

O CORPO de 
Bombeiros Militar da 
Paraíba comemorou, 
ontem na Praça do Povo 
do Espaço Cultural José 
Lins do Rego, 99 anos de 
fundação. A solenidade 
constou de homenagens 
a civis e militares, além 
da divulgação dos inves-
timentos na corporação 
nos últimos anos.

Zum Zum Zum

16

Transferências de juízes
O PRESIDENTE do TRF5a Região, desembargador 

Rogério de Menezes Fialho Moreira promoveu no último 
dia 10, transferências de magistrados na Justiça Federal 
na Paraíba. 

Os juizes federais Fernando Américo de Figueiredo Por-
to e Thiago Batista de Ataíde foram para 15a Vara Federal 
em Sousa; o juiz Adrian Soares Amorim de Freitas foi para 
a 9a Vara Federal em Campina Grande.

“Quem constantemente 
celebra as coisas simples 
da vida, vive simplesmente 
uma vida fantástica”

“Um corpo perfeito começa 
com bons pensamentos, 
autoestima elevada, amor e 
prazer nas coisas simples”

RENATO BEDANI JACQUELINE BATISTA

Caminhos 
A ROTA Cultu-

ral Caminhos do Frio 
edição 2016 foi apre-
sentada ontem, no 
auditório da PBTur, 
começando no dia 4 
de julho na cidade de 
Areia e terminando 
em 4 de setembro 
em Alagoa Grande. O 
projeto, que tem apoio 
do Governo do Estado, 
tem mais dois novos 
municípios, Matinhas 
e Remígio que se 
acrescentam a Areia, 
Pilões, Solânea, Serraria, 
Bananeiras, Alagoa 
Grande e Alagoa Nova.

   Ontem foi dia de festa para um grupo de  idosos da Amem. Eles visitaram 
o Parque Arruda Câmara e em seguida foram recepcionados por Yonne e Débora 
Pimenta com um saboroso lanche no Sonho Doce.

Cartilha do Exportador
SERÁ realizada hoje na Câmara Municipal de Monteiro 

a primeira reunião Ordinária de 2016 do Comitê Gestor do 
Arranjo Produtivo Local de Confecções e Artefatos de 
Algodão Colorido da Paraíba, onde será lançada a Cartilha 
do Exportador. Haverá, ainda, palestra sobre a importância 
da renda renascença no APL, o balanço da participação em 
feiras e eventos de moda no País e no exterior.
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Seleção Sub-15 de 
Futsal do Brasil deve 
jogar na Paraíba 

CAMPEONATO PARAIBANO

Campeão será conhecido hoje
Campinense e Botafogo 
se enfrentam em último 
jogo no Estádio Amigão

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de junho de 2016

O campeão paraibano 
de 2016 será conhecido hoje 
à noite. Campinense e Bota-
fogo fazem o último jogo da 
decisão, às 20h30, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande. 
A partida terá a arbitragem 
de Pablo Alves, auxiliado por 
Luís Felipe e Griselildo Sousa. 
Na primeira partida entre as 
duas equipes, disputada em 
João Pessoa, o Campinense 
levou a melhor, e venceu por 
3 a 2. No jogo de hoje à noi-
te, a Raposa tem a vantagem 
de poder até perder por uma 
diferença de um gol, para 
conquistar o bicampeonato. 
Ao Botafogo, resta vencer por 
uma diferença de no mínimo 
dois gols para ser o campeão. 

O clima para esta decisão 
é de muita expectativa e riva-
lidade, com polêmicas que já 
começaram fora do gramado. 
Depois dos incidentes que 
ocorreram na primeira par-
tida, quando a polícia teve de 
agir energicamente para evi-
tar um conflito de torcidas, 
o Ministério Público  acabou 
proibindo a presença das 
torcidas organizadas na de-
cisão em Campina Grande, 
e por último, chegou a reco-
mendar que a partida fosse 
disputada com torcedores 
do Campinense no estádio. A 
medida revoltou torcedores e 
dirigentes do Botafogo, que 
protestaram e foram recebi-
dos pelo Governador Ricar-
do Coutinho, que prometeu 
segurança para os torcedo-
res do Belo, que queiram ir à 
Campina Grande.

Preparação
Alheios aos problemas 

extra-campo, os jogadores 
dos dois times treinaram sob 
muito mistério, sem o acesso 
da imprensa, nem dos torce-
dores. As duas equipes têm 
problemas para conseguir a 
melhor escalação.

No Botafogo, o zaguei-
ro Nildo e o meia Marcinho 
são dúvidas. O segundo tem 
mais chances de participar 
do jogo. Por outro lado, o ata-
cante Muller se recuperou de 
uma contusão, e praticamen-
te garantiu a sua escalação 
no time que vai começar jo-
gando. Precisando vencer e 
por uma diferença de dois 
gols, o técnico Itamar Schulle 
promete um time ofensivo, 
pressionando o Campinense 
em seu campo, desde o início 
da partida.

A provável escalação do 
Belo para a decisão é a se-
guinte:  Michel Alves, Ângelo, 
Marcelo Xavier, Plínio e Jeffer-
son Recife; Djavan, Val, Pedro 
Castro (João Paulo) e Marci-
nho (Carlinhos); Danielzinho 
e Muller.

No Campinense, o téc-
nico Francisco Diá também 
tem problemas para escalar 
a equipe. O meia Jussimar 
foi expulso no primeiro jogo 
da decisão, e terá de cumprir 
suspensão. Por outro lado, o 
meia Roger Gaúcho treinou 
normalmente, e deve retor-
nar a equipe nesta partida. 
Voltam também os jogado-
res que foram poupados do 
último jogo do Rubro-Negro 
pelo Campeonato Brasilei-
ro, como o goleiro Gledson, 
o zagueiro Joécio, o volante 
Negretti, além do atacante 
Adalgísio Pitbull.

A provável escalação do 
Campinense para esta parti-
da é: Gledson, Everaldo (Ne-
gretti), Joécio, Thiago Sala 
e Danilo, Negretti (Sobral), 
Fernando Pires, Filipe Ra-
mon e Roger Gaúcho, Raul 
(Reginaldo Junior) e Adalgí-
zio Pitbull.

FICHA TÉCNICA 

l Local - Estádio Amigão em Campina Grande
l Hora - 20h30
l Arbitragem - Árbitro Pablo Alves, auxiliado por Luís Felipe e Griselildo Sousa 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A diretoria do Campi-
nense espera um público 
de cerca de 20 mil pessoas 
hoje no Amigão. Segundo o 
presidente do Campinen-
se, William Simões. Este é 
o momento da torcida ru-
bro-negra comparecer em 
massa e levar o time ao 
bicampeonato paraibano. 
Os ingressos começaram a 
ser vendidos desde ontem, 
na loja do clube, que ficará 
aberta até as 18 horas de 

hoje, para atender o tor-
cedor. Após às 19 horas, 
os ingressos só serão ven-
didos nas bilheterias do 
Estádio Amigão, local da 
partida. 

Os preços dos ingres-
sos foram os seguintes: 
na arquibancada geral, o 
valor é R$ 20,00. Na prin-
cipal, R$ 40,00 e nas ca-
deiras, R$ 100,00. Idosos 
e estudantes terão direito 
a meia entrada.

Expectativa de 20 mil

Nas estatísticas extra-ofi-
ciais, Botafogo e Campinense 
já se enfrentaram 294 vezes, e 
há praticamente uma igualda-
de entre as duas equipes. No 
número de vitórias, o Belo leva 
vantagem 107, contra 106 da 
Raposa. As duas equipes em-
pataram 81 vezes. Quando o 
assunto é gol, o Rubro-Negro 
leva vantagem, porque mar-
cou 355 e levou 351 do Alvi-
negro da estrela vermelha. 

Mas no quadro atual, a 
Raposa tem levado a melhor, e 
os números preocupam mais 
aos torcedores do Botafogo. 
Como o Belo precisa de uma 
vitória por 2 gols de diferença, 
em Campina Grande, é bom 
lembrar que a última vez que 
o Rubro-Negro perdeu uma 
partida por dois gols de dife-
rença, jogando no Amigão, foi 
no segundo semestre de 2014, 
para  Coruripe de Alagoas, 

Equipes vão para o 2950 confronto

pelo Campeonato Brasileiro da 
Série D. 

Em jogos do Campeonato 
Paraibano, a Raposa está in-
victa há 15 partidas, no atual 
campeonato, e mais duas da 
competição de 2015. A última 

vez que o time perdeu foi jus-
tamente para o Botafogo, por 2 
a 1, na fase final do campeona-
to do ano passado.

Nos últimos anos, a única 
notícia que deixa os botafo-
guenses otimista é que, na últi-

ma vez em que as duas equipes 
decidiram um título estadual, 
o Botafogo levou a melhor nas 
duas partidas da decisão, com 
uma vitória de 3 a 0, em João 
Pessoa, e um empate em zero a 
zero, em Campina Grande.

O Campinense leva desvantagem para o Botafogo em número de vitórias ao longo dos confrontos

O Botafogo treinou ontem com portões fechados e vai para o confronto disposto a vencer o Campinense e ficar com o título 2016

No primeiro jogo, na capital, o Botafogo não segurou a Raposa e perdeu dentro de casa por 3 a 2, placar este que os jogadores acreditam que podem reverter na segunda partida em Campina Grande

           BotafogoCampinense           

Gledson
Everaldo (Negretti)

Joécio
Tiago Salas

Danilo
Negretti (Sobral)

Fernando Pires
Filipe Ramon

Roger Gaúcho
Adalgízio Pitbull

Reginaldo Júnior (Raul)   

Michel Alves
Ângelo
Marcelo Xavier
Plínio
Jefferson Recife
Djavan
Val
Pedro Castro (João Paulo)
Marcinho (Carlinhos)
Danielzinho
Muller Fernandes

FOTOS: Divulgação
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CBF demite Dunga do cargo de 
técnico da Seleção Brasileira

Dunga não é mais o téc-
nico da seleção brasileira. O 
treinador foi demitido on-
tem depois de uma reunião 
na sede da CbF com Marco 
Polo del Nero. Gilmar Rinal-
di, coordenador de seleções, 
também esteve presente e 
igualmente deixou seu cargo. 
O anúncio foi feito através 
do site oficial da entidade. A 
gota d’água para a saída foi a 
derrota para o Peru e a con-
sequente eliminação da Copa 
América Centenário ainda na 
primeira fase da competição. 
Tite é a opção número 1 e 
deve ser anunciado como o 
novo técnico.

O resultado deu se-
quência aos maus resultados 
obtidos pelo ex-capitão da 
seleção desde que assumiu 
após a Copa de 2014:  queda 
nas quartas de final da Copa 
América de 2015 e atual 
sexto colocado nas elimina-
tórias sul-americanas para 
a Copa do Mundo na Rússia, 
em 2018. No último torneio, 
o grupo canarinho conseguiu 
fazer gol apenas no Haiti 
(vitória de 7 a 1 no segundo 
jogo). A seleção não era eli-
minada na primeira fase da 
Copa América desde 1987.

Dunga deixou o cargo 
sem falar com a imprensa, 
e apenas Gilmar encarou os 
microfones após a CbF anun-
ciar a decisão pela troca do 
comando técnico da sele-

ção. Ele afirmou que seguirá 
trabalhando até amanhã ou 
sexta-feira e aproveitou para 
informar que está perto de 
conseguir a liberação do jo-
gador Douglas Costa para 
atuar nos Jogos Olímpicos do 
Rio, em agosto. Apesar de di-
zer que se sente feliz pelo que 
pôde realizar, reconheceu a 
tristeza pela saída antes do 
fim do ciclo de trabalho.

“Me orgulho de ter tra-
balhado para mudar a CbF, 
que era uma caixa-preta. Que 
não se perca muita das coisas 
que conseguimos mudar e 
construir aqui. Estou muito 

satisfeito pelo trabalho que 
consegui colocar. Triste por 
estar saindo. Me considero 
um vencedor”,  disse Gilmar. 

Com o anúncio da saída 
de Dunga, Tite, ao que tudo 
indica, deixará o Corinthians, 
clube que reassumiu em 2015.

O próximo compromis-
so da seleção brasileira é a 
Olimpíada, e a CbF deixará a 
decisão sobre o comando da 
seleção nos Jogos do Rio nas 
mãos do novo treinador. A 
atual estrutura do comando da 
seleção pode ser alterada, com 
a extinção do cargo de Gilmar 
Rinaldi, que era o coordena-

dor, mas a tendência é que seja 
feito um convite a Edu Gaspar 
para a função. A cúpula da 
CbF considera que seria um 
erro colocar agora outro nome 
com quem o técnico não esteja 
acostumado a trabalhar. 

Na Olimpíada, a dele-
gação contará com Neymar, 
que não esteve com o gru-
po nos Estados Unidos. Em 
acordo com o Barça, ficou 
decidido pela CbF que atua-
ria somente nos Jogos do 
Rio. A entidade precisa en-
tregar até esta quarta uma 
lista com 35 nomes pré-sele-
cionados para a competição.

A parceria entre os Ministérios 
do Esporte e da Defesa alcançou sua 
meta de classificar 100 atletas milita-
res que irão em busca de medalhas 
na competição. O objetivo foi atingi-
do no início deste mês, após a divul-
gação pela Confederação Brasileira 
de Ciclismo dos nomes das sargentos 
da Aeronáutica Clemilda Fernandes 
e Flávia Paparella, na modalidade de 
ciclismo de estrada.

O Programa Atletas de Alto Ren-
dimento (PAAR) é uma parceria que 
tem o objetivo de fortalecer a equipe 
militar brasileira em eventos espor-
tivos de alto nível. Até o momento, 
o Time Brasil conta com 214 atletas 
para os Jogos Rio 2016. Desse total, 
40 são da Marinha, 41 do Exército e 
19 da Aeronáutica. A equipe de judô 

é exclusivamente militar. A modali-
dade está entre as apostas de meda-
lhas brasileiras para as Olimpíadas.

Outra delegação composta em 
grande parte por atletas militares é 
a de natação. Estão classificados 29 
nadadores, dos quais 13 integram o 
programa de desporto militar do Mi-
nistério da Defesa.

O número de atletas das For-
ças Armadas classificados é o dobro 
da quantidade das Olimpíadas de 
Londres, em 2012, quando 51 mi-
litares competiram. “É um marco 
relevante na história do desporto 
militar brasileiro. Como ainda exis-
tem vagas em disputa, temos gran-
des possibilidades de ampliar esta 
participação”, afirma o diretor do 
Departamento de Desporto Militar, 

almirante Paulo Zuccaro.
O próximo desafio do Ministério 

da Defesa é contribuir para o resul-
tado do Brasil nos Jogos com a con-
quista de medalhas. “Este feito au-
menta nossos compromissos e nossas 
responsabilidades na busca de outra 
meta, a de que nossos atletas milita-
res conquistem pelo menos 10 meda-
lhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016”, 
comenta Zuccaro.

Em Londres, os militares subiram 
ao pódio cinco vezes. A sargento do 
Exército Yane Marques obteve me-
dalha de bronze no Pentatlo mo-
derno. Já os judocas Felipe Kitadai, 
Rafael Silva e Mayra Aguiar conquis-
taram três medalhas de bronze e o 
ouro veio pelas mãos da também ju-
doca da Marinha Sarah Menezes.

Jogos Olímpicos 2016 terão 100 
atletas das Forças Armadas

NO RIO DE JANEIRO

FOTOS: Divulgação

A gota d’água para a saída 
de Dunga foi a derrota para 

o Peru e a consequente 
eliminação da Copa América

Quem estará em João Pessoa no próximo domingo e 
a equipe feminina do Comercial (foto), da cidade de 
Queimadas, interior do Estado. A equipe dirigida pelo 
professor Osvaldo enfrenta às 9h o Clube Recreati-
vo Kashima, time vice-campeão paraibano de 2015. A 
partida, de caráter amistosa, servirá para o técnico 
do Kashima, Djard Emílio, avaliar algumas jogadores do 
time adversário, haja vista que ele está montando o 
grupo do time pessoense para uma possível disputa da 
Copa do Brasil de Futebol Feminino 2016. A Paraíba de-
verá ter dois representantes, o primeiro é o Botafogo.

Futebol Feminino

Decisão com torcida 
única em Campina

Acredito ter sido uma iniciativa correta dos órgãos 
competentes, afinal, a decisão entre Campinense x 
Botafogo, hoje, no Estádio Amigão, em Campina Grande, 
requer atenção especial. Vale o título paraibano de 2016. 
Na primeira partida, cenas lamentáveis chegaram a ocor-
rer no Almeidão, quando houve confrontos entre torce-
dores e, se não houve a intervenção policial, aquele palco 
poderia ter se transformado numa praça de guerra.

Tenho sempre advertido aqui neste espaço que o 
futebol é a paixão do brasileiro. Um esporte que faz 
gosto se ver, assistir e acompanhar, porém, alguns tor-
cedores não vão às praças esportivas com este objetivo 
e sim para a prática de vandalismo, o que acaba tirando 
o brilho deste esporte.

Tem sido assim em âmbito internacional e nacional. 
A Paraíba, por sua vez, não tem ficado para trás. Sempre 
que as principais equipes do cenário esportivo estadual 
(Botafogo, Treze e Campinense) se enfrentam, é moti-
vo de muita preocupação para todos, inclusive, os que 
integram a nossa segurança pública.

Deixando de lado esta questão, o momento é de 
comemoração, isto porque, até que enfim teremos o 
campeão da atual temporada, pois, sinceramente, nunca 
vi tanto imbóglio em uma competição. Acredito que a 
Paraíba é o único Estado da federação que ainda não 
definiu o seu campeão estadual. Temos que até para-
benizar a Federaçao Paraibana de Futebol, pelo fato de 
está encerrando mais uma competição, porém, a mesma 
é motivo também de algumas críticas, uma vez que ao 
longo dos últimos anos tem sido muito padrinho de 
algumas agremiações ao ponto da situação se tornar 
incontrolável e o caminho dos clubes serem a Justiça.

Vamos esperar que Campinense e Botafogo façam 
o último jogo da decisão uma partida severa apenas 
dentro das quatro linhas e que vença aquele que melhor 
atingir seus objetivos.

As Paralimpíadas Escola-
res serão em novembo, no 
Estado de São Paulo. A 
Paraíba estará representa-
da por uma forte equipe. O 
secretário de Esporte, Zé 
Marco garantiu todo apoio a 
delegação. 

Paralimpíadas

O Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Segunda 
Divisão deve começar no dia 14 de agosto. Isto pelo menos 
foi o que ficou acertado entre as 12 equipes que estiveram 
representadas durante reunião ocorrida na tarde da última 
segunda-feira, na Federação Paraibana de Futebol. A competi-
ção deverá ser disputada pelo Cruzeiro de Itaporanga, Femar, 
Lucena, Nacional de Patos, Sabugy, Spartax, Nacional de Pom-
bal, Internacional, Sport Campina, Serrano, Miramar e Perilima.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Achei o Sousa como sendo 
um time muito infantil. 
Mais uma vez o time 
mostrou que está muito 
aquém das equipes de fora 
da Paraíba. Perdeu para o 
inexpressivo Globo-RN na 
Série D, na estreia.

Infantilidade

Paraibano 2a Divisão

Gilmar Rinaldi, coordenador 
de seleções, também 
deixou seu cargo

A pernambucana Yane Marques, 
sargento do Exército, 
compete no Pentatlo



Cruzeiro não terá seis titulares
CONTRA O FLAMENGO

Partida será pela oitava 
rodada da Série A e 
ocorre hoje no Mineirão

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de junho de 2016

O Cruzeiro teve uma no-
tícia ruim na manhã de on-
tem. O meia Élber, que sentiu 
a coxa esquerda no clássico 
contra o Atlético-MG, pas-
sou por exames na segunda-
feira, que constataram um 
edema no local. Portanto, o 
jogador está vetado para a 
partida contra o Flamengo, 
hoje, às 21h (de Brasília), no 
Mineirão, pela oitava rodada 
do Campeonato Brasileiro. 

Além dele, o zagueiro 
Bruno Viana recebeu o ter-
ceiro cartão amarelo e des-
falca a equipe celeste, assim 
como Lucas, Bryan e Lucas 
Romero, expulsos no clássico 
contra o Atlético-MG. O meia 
Robinho também segue no 
Departamento Médico se re-
cuperando de um edema na 
coxa. Ao todo são seis desfal-
ques para a partida contra o 
Rubro-Negro.

Problema para o técnico 
Paulo Bento, que demonstra 
preocupação para escalar o 
time. Somente minutos antes 
da partida é que ele defini-
rá a equipe principal. A boa 
notícia é que  o zagueiro Ma-
noel deixou o Departamento 
Médico depois de se tratar 
de uma artroscopia no joelho 
direito, iniciou o trabalho de 
recondicionamento físico, e 
deve voltar a ficar à disposi-
ção em breve. Mas nem ele 
nem o meia Robinho, que 
tem lesão muscular na coxa 
direita, devem enfrentar o 
Flamengo..

A Raposa está na 15ª co-
locação, com oito pontos na 
tabela. Mayke é cotado para 
substituir Lucas, Léo deve 
assumir a vaga de Bruno Via-
na e Allano pode ser impro-
visado na esquerda. Bruno 
Ramires deve entrar no lugar 
de Romero. Alisson deve ser 
mantido no lugar de Robi-
nho, e Willian deve herdar a 
vaga de Élber. 

O meia Michel Bastos deve ser a novidade no 
São Paulo para enfrentar o Vitória, hoje, no Mo-
rumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador 
está recuperado de lesão na coxa direita que o 
afastou das seis últimas partidas e voltou a trei-
nar com o restante dos companheiros na ativi-
dade desta segunda-feira pela manhã, no CT da 
Barra Funda.

A última partida do jogador foi a derrota por 
2 a 1 para o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, 
pela Copa Libertadores. Desde então, Michel Bas-
tos ficou no Departamento Médico, até retornar 
a correr pelo campo e a participar das atividades 
físicas na última semana. Nos últimos compromis-
sos, foi o argentino Centurión quem assumiu a 
função de substituto do titular no time.

O possível retorno de Michel Bastos coincide 
com a volta do zagueiro Rodrigo Caio e do meia 
Paulo Henrique Ganso, que estavam na Seleção 
Brasileira para a disputa da Copa América Cente-
nário. A dupla deve voltar ao Brasil na próxima 
terça-feira e ainda não está definido se estará li-
berada para o jogo na quarta-feira. O atacante 
Kelvin, que não treinou nessa segunda, passou a 
ser dúvida para a partida.

O atacante Calleri treinou na última segunda 
e deve ser outra novidade para enfrentar o Vitó-
ria, já que no sábado não participou da derrota 
por 2 a 1 para o Atlético-PR, no Morumbi, pois foi 
liberado para viajar à Argentina e acompanhar o 
funeral de um amigo que faleceu vítima de aci-
dente de moto. O jogador argentino não atua há 
cinco partidas.

Bastos, Ganso e Rodrigo Caio retornam ao São Paulo
PARA ENFRENTAR O VITÓRIA-BA

Coritiba e Palmeiras se enfrentam no Couto Pereira
O técnico Pachequinho 

precisa definir uma alternativa 
para o meio de campo do Cori-
tiba para o confronto contra o 

Palmeiras, hoje. Nesta partida, 
marcada para às 21h45 (horá-
rio de Brasília), o treinador não 
vai poder contar com o meia 

Juan, que foi expulso na vitória 
por 3 a 2 sobre o Sport e cum-
pre punição na oitava rodada. 

O jogador foi titular em 
20 partidas do Alviverde nesta 
temporada. Dono da vice-ar-
tilharia do clube em 2016, ao 
todo foram nove assistências e 
seis gols. Na última partida, foi 
pelos pés de Juan que o Coriti-
ba conseguiu melhorar a troca 
de bola no meio de campo e 
aumentar o volume de posse 
de bola, dois dos fundamentos 
que o clube teve mais dificulda-
de até a oitava rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

Juan chegou ao Coritiba 
em 2015 e, ao longo dos me-
ses, se tornou fundamental no 
esquema dos técnicos que pas-
saram pelo clube. Hoje, detém 
uma das vagas no meio campo 

de Pachequinho, com caracte-
rísticas de ligação e desarme. 

Para o lugar de Juan, con-
tra um dos adversários mais 
difíceis nesta fase da competi-
ção, Pachequinho já cogita as 
opções. A principal alternativa 
é a volta do meia venezuelano 
César González. Com dores 
musculares, o jogador ficou de 
fora da vitória contra o Sport, 
no domingo. Nos treinos de 
segunda-feira, ficou à parte do 
elenco para um trabalho mus-
cular específico. Se retornar ao 
grupo no treinamento desta 
terça-feira, no Couto Pereira, 
deve ser escalado como titular. 

Caso a volta de González 
não se concretize, Pachequinho 
tem à disposição o meia Felipe 
Amorim. Com uma estreia bem 
avaliada pelo treinador, o atleta 

pode ser uma opção para o se-
tor intermediário. Ele ainda tem 
chances de entrar mesmo que 
González volte, se Pachequinho 
optar por um sistema tático mais 
recuado e tirar um dos atacantes.

Outra opção para o lugar 
do venezuelano é Thiago Lo-
pes. O meia fez seis jogos pelo 
Brasileiro, mas só entrou como 
titular em um. Depois do jogo 
contra o Corinthians, foi saca-
do pelo técnico e agora disputa 
posição com Felipe Amorim. 

Contra o Palmeiras, o Co-
ritiba busca a terceira vitória 
em quatro jogos no Couto Pe-
reira. O clube também busca 
continuar a reabilitação no 
campeonato. Com sete pontos, 
o time está na 16ª colocação, a 
primeira fora da zona de rebai-
xamento.

SÉRIE A

Jogos de hoje

Brasileirão

19h30
Ponte Preta x Atlético-PR
São Paulo x Vitória 
Chapecoense x Grêmio

21h
Santos x Sport 
Santa Cruz-PE x Figueirense
Botafogo x América-MG

21h45
Coritiba x Palmeiras
Cruzeiro x Flamengo

Copa do Brasil

20h30
ABCA x Gama

Eurocopa

10h
Rússia x Eslováquia

13h
Romênia x Suíça

16h
França x Albânia

FOTOS: Divulgação

O técnico Paulo Bento terá dificuldade para recompor elenco para compromisso de hoje diante do Rubro-Negro carioca

Contra o Palmeiras, o Coritiba não terá a equipe completa

Michel Bastos é uma das novidades no Tricolor paulista retornando ao clube após lesão na coxa direita há mais de mês



Governo deve apoiar 
federação para trazer 
time infantil do Brasil

Seleção pode jogar na Paraíba
FUTSAL SUB-15

FotoS: Divulgação
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A Paraíba deve receber 
até o final do ano a presença 
da Seleção Brasileira Sub-
15 de Futsal, para partida 
amistosa em João Pessoa 
diante de um selecionado 
local. A garantia é do presi-
dente da Federação Paraiba-
na de Futsal, Bosco Crispim, 
que ontem, informou que 
vem tentando junto ao Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer – Sejel/PB, 
apoio necessário para que o 
time infantil brasileiro este-
ja na Paraíba.

“Estamos viabilizando 
este apoio necessário. Es-
tamos fechando a parceria 
com o governo. As con-
versações estão bastante 
avançadas”, afirmou Bos-
co Crispim, acrescentando 
que a vinda da Seleção Bra-
sileira Sub-15 para apre-
sentação na Paraíba é um 
marco importante, princi-
palmente para as pessoas 
envolvidas nas categorias 

de base desta modalidade 
esportiva no Estado.

Em relação ao campeo-
nato paraibano de futsal, o 
presidente da federação in-

formou que já existem cam-
peões nas categorias Sub-20 
(Esporte Clube Cabo Bran-
co), tendo como segundo 
colocado  a ACF, de Campina 

Grande. “Por enquanto, ape-
nas temos o campeão nesta 
categoria, porém, estamos 
em disputa com a catego-
ria Sub-17 e adulto”, alegou 

Bosco Crispim, informando 
ainda que no próximo dia 2 
haverá um congresso para 
decidir os rumos das cate-
gorias sub-7, sub-9, sub-11, 

Sub-13 e sub-15, com iní-
cio previsto para o mês de 
agosto.

Reconhecendo que a 
Paraíba tem sido um verda-
deiro celeiro na revelação 
de jogadores de futsal para 
o cenário esportivo nacional 
e internacional, o presidente 
da federação, Bosco Crispim 
disse que na atualidade, um 
dos atletas em destaque é 
Dieguinho, que veste a ca-
misa da Servicar. Por outro 
lado, alegou que, fora da Pa-
raíba, existem cinco jogado-
res do Estado que disputam 
a liga nacional, que são Suel-
ton, Duba e João Neto (golei-
ros), Daniel e Djailson.

Semifinais
No próximo final de 

semana, a Federação Parai-
bana de Futsal estará rea-
lizando as semifinais dos 
campeonatos Sub-8, Sub-10, 
Sub-12 e Sub-14. “Estamos 
em ritmo acelerado. Essas 
competições estão chegan-
do ao seu final com o obje-
tivo atingido. O público tem 
comparecido em grande 
número aos ginásios para 
prestigiar os jogos e, acre-
dito, que não será diferente 
nestas semifinais”, finalizou.

A gerência do 
desporto físico da Se-
cretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel) confir-
mou que terá início 
amanhã mais uma ro-
dada de disputas das 
modalidades indivi-
duais dos Jogos Esco-
lares e Paraescolares 
2016 etapa estadual. 
Com duração de três 
dias, as competições 
serão de: atletismo, 
ginástica rítmica, na-
tação, ciclismo e vô-
lei de praia, além das 
modalidades do para-
desporto.

As provas de atle-
tismo estão marcadas 
para a pista da Uni-
versidade Federal da 
Paraíba, o ciclismo, 
na PB-008, nas ime-
diações do Centro 
de Convenções, en-
quanto que o vôlei de 
praia, será na Praia 
do Cabo Branco. As 
demais modalidades 
(ginástica, natação e 
o paradesporto) se-
rão todas disputadas 
na Vila Olímpica Pa-
rahyba.

Esta etapa reúne 
os atletas campeões 
de cada região, onde 
sairão os que repre-
sentarão a Paraíba 

nos Jogos Escolares da 
Juventude, que serão 
realizados em João 
Pessoa, nos meses de 
setembro e novem-
bro. “Já foi realizada 
uma parte dessa eta-
pa estadual em Patos, 
na semana passada e 
agora, será a vez de 
João Pessoa sediar es-
sas disputas que têm 
os melhores de cada 
região da Paraíba”, 
disse o coordenador 
dos Jogos Escolares 
e Paraescolares, José 
Hugo.

O secretário de 
Juventude, Esporte 
e Lazer, José Marco, 
destacou o apoio do 
Governo do Estado 
não só na realização 
dos Jogos Escolares e 
Paraescolares, como 
também na parte lo-
gística. “Como esta 
etapa recebe atletas 
de todas as regiões, 
o Governo do Estado, 
arca com toda a des-
pesa de hospedagem 
em bons hotéis e ain-
da a alimentação com 
o translado. O apoio 
que vem sendo dado 
nesse tipo de even-
to está sendo motivo 
de muitos elogios por 
parte dos pais e pro-
fessores”, frisou.

Continuam disputas 
dos Jogos Escolares

MODALIDADES INDIVIDUAIS

O Clube Recreativo 
Kashima, do bairro do 
Cristo Redentor, de João 
Pessoa, foi o grande cam-
peão do XVI Campeonato 
Paraibano Caixa de Atle-
tismo Sub-16, que ocorreu 
no último fim de semana, 
na Pista de Atletismo, da 
Universidade Federal da 
Paraíba, Campus I, na capi-
tal. A equipe foi vencedora 
nas categorias masculina 
e feminina, somando, res-
pectivamente, 91 pontos 
e 71 pontos. Em segundo 
lugar ficou o Grêmio Cief 
com 58 e 67 pontos no 
masculino e feminino.

A competição reuniu 
150 atletas representando 
sete equipes. Na pontua-
ção geral, superioridade do 

C.R.Kashima, quando so-
mou 162 pontos, seguido 
do Grêmio Cief, com 125; 
Emgro, 93; Aspa, 68; Bar-
tolomeu, 37; Castro Pinto, 
35; Violeta, 27; Carlos Cha-
gas, 12 e Mestre Sivuca, 8.

Entre os melhores 
atletas, houve destaque 
para o recordista Vander-
son Levy, representante 
da equipe masculina do 
C.R.Kashima, com a marca 
de 39,98 no Lançamento 
do Dardo e Maria Karla 
Lourenço, representante 
feminino do Grêmio Cief e 
campeã dos 75m, 250m e 
revezamento 4x75m.

Nos 75m rasos mas-
culino, o atleta João Vic-
tor de Oliveira, da equipe 
C.R.Kashima, levou o pri-

meiro lugar com a marca 
9’’3. Já no Lançamento de 
Disco, quem levou foi Lu-
cas Soares, da Aspa, com a 
marca de 23,43, enquanto 
que Ederso Nascimento, 
também do C.R.Kashima, 
foi o primeiro colocado do 
Salto em Distância com a 
marca de 5,26. Cada um 
acumulou 13 pontos.

Os atletas Bruno Ca-
valcanti, Pedro de Oliveira 
e João Victor de Oliveira, 
foram o vencedores das 
categorias Salto em Altu-
ra, 1.000m rasos e 250m 
rasos. Enquanto que Van-
derson Levy, liderou as ca-
tegorias Arremesso de Peso 
e Lançamento do Dardo. No 
revezamento 4x75m rasos, 
Ismael da Costa, Matheus 

Carneiro, João Pedro Per-
nambuco e Bruno Caval-
cante foram os ganhadores.

Na competição femi-
nina, as vencedoras foram 
as atletas Maria Karla Lou-
renço, Aline dos Santos, 
Fabíola de Oliveira, Júlia 
Nascimento, Marcela Soa-
res, Raquel Pereira e Júlia 
Brito, nas categorias 75m 
rasos, 80m com barrei-
ras, Lançamento do Disco, 
Salto em Distância, 250m 
rasos, 1000m rasos, Sal-
to em Altura, Lançamento 
do Dardo e Arremesso de 
Peso, respectivamente. 
Além de Ana Késsia, Maria 
Karla Lourenço, Rebeca 
Virgínea e July Elen Silva, 
no Revezamento 4x75m 
rasos. (A.S.)

Kashima vence Paraibano de Atletismo 
CAMPEONATO SUB-16

Na prova dos 75m, o atleta João Victor ficou em primeiro lugar, em prova bastante disputada no Campeonato Estadual

Se confirmada a vinda da Seleção brasileira Sub-15, a partida será disputada no Ginásio Ronaldão, em João Pessoa

O atletismo será na pista da UFPb em João Pessoa



Craques fora 
das quatro linhas

O futebol brasileiro já não 
encanta mais como antes. 
Desde a derrota de 7 a 1 
para a Alemanha na última 
Copa do Mundo que nosso 
futebol vem tentando refazer 
sua história e voltar a brilhar 
nos gramados como manda 

a tradição de um País pentacampeão do 
mundo. Fora de campo, no entanto, escrito-
res e jornalistas vem marcando golaços com 
a produção de livros onde o futebol ocupa 
lugar de destaque, com dribles narrativos 
e muito talento. No caso da Paraíba, dois 
nomes se destacam: o poeta, escritor e pro-
fessor Edônio Alves e o jornalista Phelipe 
Caldas.

Edônio Alves lançou, recentemente, “A 
Esfera como Metáfora: Representações do 
Futebol no Campo da Literatura”. A obra é 
uma pesquisa que visa mapear e analisar a 
transição do tema do futebol do jornalismo 
para a literatura em todo o Brasil, no gênero 
conto de ficção. A ideia foi dar uma visão 
geral do futebol brasileiro através da lente 
da ficção, tomando como ponte os autores 
(jornalistas e escritores) que tematizaram 
este esporte nas suas obras e ao mesmo 
tempo analisar a partir de que enfoque 
estes autores glosaram este tema em suas 
obras. “Estudamos quase cem autores e 
mais de quatrocentas narrativas sobre o 
futebol no conto brasileiro de ficção. O 
resultado disso está no livro”. 

Edônio afirma que como é jornalista 
de formação, não viu muita dificuldade em 
trabalhar academicamente sobre o tema. 
“Claro que apliquei o rigor e a metodologia 
acadêmica na obra, mas o texto que escrevi 
teve como resultado final uma aborda-

gem bastante acessível ao leitor comum”,, 
explica. 

Edônio também atua no jornalismo 
esportivo e escreve sobre o esporte em 
blogues. Ele considera tais atividades gra-
tificantes e prazerosas. “Com ela, consigo 
exercer o meu lado lúdico com a linguagem, 
assim como o jogador de futebol faz com a 
bola. E como também sou poeta, consigo en-
xergar o futebol com toda a sua poeticidade 
característica e isso me desafia muito como 
jornalista e escritor. É o tipo de trabalho 
que dá um prazer imenso. Me sinto como 
uma criança jogando bola quando estou 
escrevendo sobre futebol”, acrescenta. 

Para ele, a produção literária sobre 
futebol no País hoje está crescendo muito, 
tanto em quantidade quanto em qualida-
de. “Parece que os escritores brasileiros 
finalmente acordaram para um tema muito 
caro à cultura brasileira; algo que até certo 
tempo atrás era menosprezado ou até des-
valorizado como tema canônico da nossa 
literatura, digamos assim. Acho que isso 
trazia um certo traço de preconceito com as 
questões populares, algo muito arraigado 
na mentalidade da elite cultural brasilei-
ra. Como o futebol é o que os sociólogos 
chamam de um “fato social total”, isto é, está 
presente em todos os aspectos da nossa cul-
tura, não haveria como fugir dele. A própria 
grandeza do tema e do fenômeno do futebol 
obrigou os escritores a tomá-lo como tema 
de suas obras, inevitavelmente, de modo 
que todo grande escritor brasileiro hoje tem 
algo escrito sobre futebol. Até a Clarice Lis-
pector, que é uma escritora de uma subjeti-
vidade radical e tem uma literatura voltada 
pra dentro, já se rendeu aos encantos da 
bola. Por aí, se tira o resto”, comenta. 

Já o jornalista Phelipe Caldas vai lançar 
no próximo mês de julho o livro “Além do 
Futebol: paixões, dores e memórias sobre 

um jogo de bola”, com crônicas sobre o 
esporte. São textos mais leves, com um tom 
mais emotivo, mais poético, por assim dizer. 
“O engraçado é que eu comecei a escrever 
estes textos sem ter a pretensão de colocá-los 
um dia em livro. Escrevia para liberar as ten-
sões, para me emocionar, para viajar. Mas 
só quando eu recebi elogios de escritores já 
consagrados, como Sérgio de Castro Pinto 
e Hildeberto Barbosa Filho, é que eu levei 
realmente a sério esta ideia”, conta. 

O livro é uma reunião de 71 crônicas. 
Histórias que giram em torno do fute-
bol, mas em muitas vezes o futebol é só o 
cenário em que acontecem as histórias. Daí 
o nome “Além do Futebol”. “Existem crôni-
cas ficcionais, outras autobiográficas, de 
momentos do passado com meus pais, por 
exemplo, e de momentos históricos do fu-
tebol. Foram textos que eu adorei escrever. 
Porque é um estilo completamente diferen-
te do que eu costumo ter no jornalismo. Eu 
sempre me julguei muito formal, inclusive 
no texto jornalístico. Então nas crônicas 
eu tento ousar mais e me soltar mais. É um 
desafio gratificante que eu me dou”, afirma.

Phelipe tem um blogue, “Carrinho por 
trás”, onde escreve sobre futebol. O blogue 
tem o objetivo principal de denunciar o 
amadorismo do esporte paraibano e as 
lambanças dos cartolas. “É um tom direto, 
duro, crítico, que muitas vezes é visto até 
como agressivo, ainda que eu faça ques-
tão de respeitar as pessoas como pessoa 
física. Eu “ataco” a instituição, o cargo, não 
a pessoa. Mas esta separação é tênue, eu 
sei, e nem sempre é entendida. Esta linha 
editorial mais dura causa algumas situa-
ções engraçadas. Eu sou muito xingado 
no Twitter, por exemplo, por torcedores 
que não aceitam críticas ao seu clube do 
coração. E uma vez eu fui xingado em coro 
por um estádio cheio. O torcedor é aquela 

típica figura que acha que só eles próprios 
podem falar de seu time. É uma reação 
passional”, observa. 

Phelipe diz que tem muitos livros de 
futebol sendo publicados. “Há tempos já 
ficou para trás aquela ideia de que o futebol 
é algo alienante. E estamos dando o devido 
valor a uma riqueza imaterial que também 
é nossa. A maioria destes livros são livros-
reportagens, narrativas sobre momentos 
históricos, biografias, trabalhos acadêmicos, 
etc. Em relação a estes, a produção de livros 
de crônicas e de romances, penso, é propor-
cionalmente menor. Isto não é necessaria-
mente algo ruim. É só uma impressão que 
tenho”, completa.

Sobre o futebol praticado pela Sele-
ção Brasileira comandada por Dunga, os 
dois não demonstram otimismo. “Eu estou 
completamente entristecido com a sele-
ção. Dunga é incompetente como técnico, 
teimoso... mas, o que é pior, mal-educado 
com jornalistas e demais profissionais que 
acompanham o dia a dia da Seleção. É uma 
figura que não honra o cargo que ocupa. 
Não honra o cargo que um dia já foi de Telê 
Santana, por exemplo. Isto é triste. Isto se 
reflete no campo. A seleção é pobre, pouco 
criativa, pouco inventiva. A seleção hoje 
é irreconhecível”, comenta Phelipe. Edô-
nio arremata: “Nós levamos uma goleada 
vergonhosa de 7 a 1 para a Alemanha numa 
Copa do Mundo realizada em nosso País e 
ainda não reagimos a isso. Não há um plano 
consistente para recuperarmos a qualidade 
perdida do nosso futebol e enquanto isso 
apenas nos iludimos com um 7 a 1 sobre o 
Haiti. Penso que essa vitória irônica e paró-
dica às avessas contra o Haiti é a metáfora 
perfeita do que disse acima sobre esta nos-
sa seleção, que, não por acaso, é comandada 
por um empírico do futebol e não por um 
verdadeiro técnico e conhecedor da área”.

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

Lourdes Ramalho é a 
homenageada da ação  
“Pôr do Sol Literário” 
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Phelipe Caldas e o seu livro, “Além do Futebol”, que será lançado no próximo mês de julho, e Edônio Alves exibindo “A Esfera como Metáfora: Representações do Futebol no Campo da Literatura”



Através da professora Ivone Lu-
cena, e do doutor, Carlos Temoteo, 
recebo convite para comparecer, no 
próximo dia 25 de junho, no Colé-
gio Estadual da Prata, em Campina 
Grande, quando do II Encontro dos 
Ex-alunos daquele Educandário, na 
condição de um deles e, também, de 
seu ex-professor de História.

Evidente que estarei presente, o 
que se constituirá em um prazeroso 
encontro com minhas raízes, pois, 
se há uma condição de que muito 
me orgulho é ter exercido o magis-
tério nos cursos ginasial e superior, 
em Campina Grande.

No velho Ginásio Pio XI, comecei 
a trajetória de professor, passando 
pelo Estadual da Prata, depois pelo 
Ensino Superior, na Universida-
de Federal da Paraíba, ao mesmo 
tempo em que concluía os Cursos de 
Direito e Licenciatura em História e 
Geografia. 

Tendo enveredado pelos ca-
minhos da Política e da Adminis-
tração Pública, nada me fascinou 
mais do que o exercício da Cátedra 
pela constatação que transmite ao 
professor de que sua colaboração 

Dia 12 de junho comemora-se o Dia dos Namora-
dos. Além dos amores tradicionais o que mais chama 
a atenção numa revisão histórica de amores e desa-
mores, são os amores difíceis.

O que primeiro vem à minha mente foi o da Rainha 
do Egito, Cleópatra com o célebre militar Marco Anto-
nio. A histórica submissão do militar aos caprichos da 
rainha, foi muito bem retratado no filme Cleópatra com 
Elisabeth Taylor e Richard Burton. Um casal que tanto 
na vida real como na tela protagonizou um dos amores 
mais difíceis da história do cinema.

Marco Antonio enfeitiçado por Cleópatra devol-
veu ao Egito parte dos territórios conquistados por 
Roma.  O militar morreu nos braços de Cleópatra e 
ela se suicidou com veneno, enquanto seu reino vol-
tava às mãos do Império Romano.

Outro amor difícil foi de Frida Khalo e Diego 
Rivera, quando ela, 21 anos mais jovem, pediu sua 
opinião sobre alguns desenhos e se apaixonaram e 
decidiram se casar. Amante inveterado e infiel, Diego 
se envolveu com a irmã de Frida, Cristina. E Frida 
como vingança, teve um caso com o revolucionário 
bolchevique León Trótski.

Ainda na América Latina, o amor de Juan e Evita 
Perón cruzou os limites do governo e foi comparti-
lhado pelo povo. Temas de ópera e filme, sendo este 
estrelado por Madonna, Juan e Evita que ocuparam a 
presidência da Argentina, ainda hoje é reverenciado 
pelo povo portenho. Ainda hoje os túmulos de Evita 
e do próprio Perón são os mais visitados no cemité-
rio da Recoleta, em Buenos Aires.

A história de John Lennon e Yoko não deve ser 
esquecida. Culpada pela dissolução dos Beatles, 

Yoko, hoje, pintura e sobrevivente segue uma carrei-
ra própria. Ninguém entendeu como o beatle deixou 
sua primeira mulher e enfrentou os outros membros 
da banda, para se casar com uma japonesa. No auge 
da crítica, Lennon respondeu: “ nós somos uma pes-
soa só. Morando juntos no edifício Dakota no Central 
Park de Nova York, o casal sempre foi referência agá 
a morte de Lennon.

A literatura também registra inúmeros amores 
difíceis. Um dos mais lembrados é o da escritora 
Anais Nin com o também escritor Henry Miller. Um 
relacionamento conturbado com vários amantes 
compartilhados e exclusivos, de ambos os seis, pros-
tituição e até um caso de incesto. 

Ainda na literatura ninguém esquece o amor di-
fícil de Scott e Zelda Fitzgerald. Imortalizado no livro 
Querido Scoot, Querida Zelda, que relata as corres-
pondências entre os dois. O casamento abalado pelo 
alcoolismo de Scott e a doença mental de Zelda não 
teve um final feliz.

León Tolstói foi casado com a jovem Sonia, de 
apenas 18 anos. Na semana anterior ao casamento, 
Tolstoi pediu a Sonia que lesse seus diários íntimos, 
para que ela conhecesse o homem com quem iria se 
casar.

Existem tantos outros amores que seria difícil 
citar a todos. Destaque para o amor de Sansão e Dali-
la, o príncipe Charles e Lady Di, Ava Gardner e Frank 
Sinatra, todos amores difíceis mas que são eterna-
mente lembrados pelos sentimentos extremados de 
airão e ódio. Todos romances difíceis e que nem por 
isso mesmo devem ser esquecidos quando se come-
mora o Dia dos Namorados. 

Os amores difíceis na História

Gigantão da Prata

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL
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para a formação moral e cultural 
dos seus discentes é mais evidente, 
implicando numa maior participa-
ção sua em termos de crescimento 
pessoal e social do educando. 

Se perguntado o que teria mais 
me agradado quanto ao desempe-
nho como professor, parlamentar e 
secretário estadual, diria: o exercí-
cio do Magistério. É verdade que a 
todos procurei dar o melhor.

Repito, a prática do ensino 
ajuda a promover o educando, e seu 
reconhecimento, em contraparti-
da, é mais real. Daí, o professor se 

sentir recompensado por ser instru-
mento de crescimento do aluno, e, 
dele, colher gestos de gratidão pelos 
benefícios recebidos. 

Nas atividades públicas, a 
clientela é mais fugidia e dispersa, 
e nem sempre o reconhecimento 
é explicitado. Diria que o universo 
político é maior, tornando-se difícil 
pela convivência com interesses na-
turalmente diversificados. Lamen-
tavelmente, o espírito público cede 
espaço, quase sempre, às demandas 
pessoais.  O jogo é mais do interesse 
próprio.

Ana Jansen
São Luís do Maranhão é uma cidade antiga, cheia de becos, 

escadarias, fantasmas e ... lendas. Uma dessas lendas, talvez a 
mais presente na memória dos moradores da cidade é a lenda 
de Ana Jansen. Nunca tinha ouvido falar neste nome até o início 
de 2016, quando fui passar o período carnavalesco naquela 
cidade, na companhia de amigas. Uma dessas amigas, Albiege 
Fernandes, já tinha conhecimento da existência dessa fabulosa 
mulher, cuja história lhe fora apresentada por amigos em via-
gem anterior a São Luís. Eu, que nunca ouvira falar dela, fiquei 
fascinada com o que ouvi. Meu espírito curioso de pesquisadora 
me encaminhou para o que tinha mais próximo e imediato, o 
romance “Tambores de São Luís” de Josué Montello, (1917- 
2006) existente na minha biblioteca caseira, herdado do meu 
querido pai, sem que jamais o tivesse lido. No livro de Montello, 
Ana Jansen aparece como uma mulher sexualmente promís-
cua, ambiciosa e malvada, que não tinha dó nem piedade de 
quem ousasse contrariar seus caprichos, vontades ou ambições 
políticas, fossem escravos ou adversários. A visão de Montello, 
no que concerne Ana Jansen, é bem masculina e comprometida 
com os ditames da classe dominante, descendente dos senhores 
de escravos e coronéis do século dezoito e dezenove e nele Ana 
Jansen não é protagonista. Só aparece episodicamente, quando 
o autor quer ilustrar algum detalhe da São Luís do século XIX.

Caiu-me nas mãos, posteriormente, novamente apre-
sentado por Albiege Fernandes, um outro livro, também um 
romance, que modificou essa primeira impressão: “Ana Jansen”, 
(Editora Record, 1995). Logo na folha de rosto, abaixo do título, 
a autora adverte seus leitores: “Obra de ficção inspirada na 
vida de Ana Joaquina Jansen Pereira”. A autora, Rita Ribeiro 
Guimarães, também maranhense, (não confundir com a cantora 
e compositora, também maranhense, Rita Ribeiro, que poste-
riormente acrescentou o sobrenome Benneditto ao seu nome 
artístico, talvez para se diferenciar da escritora). Por ser uma 
narrativa de autoria feminina, nela Ana Jansen aparece sob uma 
luz mais positiva, mais imparcial, eu diria, mais atenuada que 
no romance de Montello, sem que, no entanto, seja totalmente 
redimida de suas arbitrariedades.

A personagem histórica, também conhecida por seus 
contemporâneos como Donana Jansen, “A Rainha do Maranhão”, 
viveu num palacete em São Luís entre os anos de 1793 e 1869 
e foi senhora de escravos, rica proprietária de fazendas onde 
cultivava cana-de-açúcar, arroz e algodão, além de outras rique-
zas, sendo sua carruagem brasonada e o seu pingente de ouro e 
capa de veludo bordada de ouro com botões também de ouro, 
os objetos que melhor a caracterizam no romance. Uma das len-
das mais conhecidas é a de que a carruagem até hoje pode ser 
ouvida rondando as ruas e vielas da antiga cidade, assustando 
seus moradores. Há vários depoimentos sobre ela na internet, 
inclusive de bisnetas e moradores da cidade de São Luís.

O apresentador do livro, Orlando Senna, relata que tomou 
conhecimento da história de Ana Jansen numa oficina de 
dramaturgia vivenciado na Escola Internacional de Cinema e 
Televisão (a Escola de Três Mundos de Havana, Cuba) instala-
da numa fazenda. Participava da mesma oficina a autora Rita 
Ribeiro, que tinha a intenção de transformar o romance em 
roteiro para uma série de TV, série esta que ainda está por vir, 
me parece. Achei várias referências sobre Ana Jansen na inter-
net, mas não encontrei nada de definitivo sobre série ou filme 
que tenha sido produzido até então. Deixo a dica para outros 
pesquisadores curiosos, com melhores contatos ou recursos 
de pesquisa. Talvez encontrem algo mais substancial do que o 
que encontrei. O que me ficou foi a incompreensão de ver um 
material tão rico e provocante não ser aproveitado por um/a 
diretor/a de cinema ou televisão.

Além da sua decantada crueldade ou uma rara generosi-
dade com escravos (com o fiel Matias, principalmente) o que 
mais salta aos olhos é a sua sexualidade livre e hegemonia 
política exercidas sobre seus contemporâneos, o que muito nos 
surpreende, pois bem conhecemos as restrições que pairavam 
sobre as mulheres daquela época, cuja vida era controlada por 
todos: família patriarcal (leia-se aqui pais, maridos, filhos ho-
mens) amigos, vizinhos, autoridades constituídas e o que mais 
houvesse.

Ana Jansen era oriunda da nobreza francesa empobreci-
da e muito se orgulhava de suas origens e tentou arduamente 
conseguir um título nobre que a reconduzisse à classe original 
de seus antepassados. Vamos encontrá-la, no início da história, 
mãe solteira, vivendo do seu trabalho como costureira para 
conseguir o sustento de um filho de pai desconhecido e da mãe 
viúva, além de manter uma ligação ostensiva com um homem 
casado (que viria a ser seu marido após a morte da esposa). Não 
precisa dizer que esse currículo afrontava a sociedade da época, 
fazendo de Ana Jansen o alvo dos desejos de todos os homens 
(esqueci de falar da sua beleza imponente que enchia os olhos 
de todos) e execração e inveja de todas as mulheres, que embo-
ra gozassem de todos os privilégios conferidos à classe domi-
nante, não conheciam os prazeres da cama que adivinhavam 
serem usufruídos por Ana Jansen e seus amantes (no sentido 
literal, pois eram apaixonados por ela).  Ana Jansen ainda viveu 
dois casamentos, após a morte do primeiro marido. O segundo 
foi também partilhado com um homem casado e o terceiro com 
um amigo, um casamento de conveniência para ter acesso ao 
título de baronesa, o que não conseguiu obter, pois o imperador 
Pedro II negou-lhe este privilégio, embora ela tivesse colabora-
do financeiramente de várias maneiras com a corte, quando era 
solicitada e isso lhe convinha. Esses longos casamentos não a 
impediram de satisfazer seus desejos com eventuais amantes e 
até com escravos, conforme propalavam as más línguas.

Ana Jansen morreu de causa natural, aos 82 anos, no 
palacete onde viveu e reuniu os homens mais importantes do 
Maranhão do século XIX. O poeta maranhense Gonçalves Dias 
e outros intelectuais jornalistas eram presenças reiteradas nos 
saraus do palacete. Sem ser detentora de nenhum mandato po-
lítico, Donana Jansen dominou a província do Maranhão e por 
extensão, as demais províncias do Norte, especialmente, a do 
Grão-Pará. É uma figura tão fascinante, ou mais, que a famosa 
Xica da Silva, a Imperatriz do Trabuco,  e ainda está à espera de 
uma boa versão cinematográfica.
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Romances que originaram 
clássicos do cinema

Em cartaz
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SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Ampliar o catálogo no 
gênero da literatura policial 
de qualidade, com livros de 
referência, vinculados a gran-
des obras do cinema, escritos 
por autores europeus e, assim, 
também, conquistar os aman-
tes da Sétima Arte. É com esse 
objetivo que a Editora Vestí-
gio - pertencente ao Grupo 
Autêntica - está lançando dois 
títulos de luxo, ambos roman-
ces inéditos e que inauguram a 
Coleção Hitchcock e que são os 
seguintes:Vertigo (Um corpo 
que cai), de Pierre Bouileau e 
Thomas Narcejac, e A Dama Oculta, de Ethel Lina White. 

Ambos livros - em capa dura - surgem na esteira da 
obra intitulada Spotlight: segredos revelados, livro que 
inspirou o filme vencedor do Oscar 2016 e já publicado 
pela Editora Vestígio, que aposta em grandes clássicos 
que inspiraram adaptações para o cinema. Nesse sentido, 
Vertigo (Um corpo que cai), cujo preço é R$ 44,90, tem 
como cenário a Paris da 2ª Guerra Mundial, onde o detetive 
Flavières procura desvendar os mistérios de Madeleine, 
a bela e jovem esposa de Gévigne, seu cliente. A obra foi 
adaptada por Alec Coppel e Samuel A. Taylor e deu origem 
ao filme Um corpo que cai, considerado a obra-prima do 
mestre do suspense, Alfred Hitchcock, considerado o maior 
cineasta do gênero de todos os tempos. 

Já Ethel Lina White publicou The Wheel Spins em 1936 
e os direitos foram adquiridos pela companhia Gaumont-Bri-
tish para ser transformado em filme, sob o título The Lost 
Lady. No entanto, por problemas do diretor irlandês Roy 
William Neill com a polícia da Iuguslávia, a qual descobriu, 
acidentalmente, que não fora retratada de maneira tão elo-
giosa no script, ele e a equipe foram expulsos do País e o filme 
foi arquivado. Um ano depois, o projeto caiu nas mãos de 

Alfred Hitchcock, que sentiu 
que a história poderia ser 
transposta para as telas. O 
resultado foi A Dama Oculta, 
obra considerada o auge do 
período britânico do cineas-
ta. Já o livro - cujo preço é 
R$ 44,90 -  que originou o 
clássico homônimo de Hitch-
cock é uma obra envolvente 
e sua força está na maestria 
com que a autora constrói 
atmosferas sinistras e per-
turbadoras, que pairam até 
mesmo sobre as cenas mais 
corriqueiras.

Mídia em destaque

Uma boa opção para o início das férias escolares é visitar as seis 
exposições que estão em cartaz na Estação Cabo Branco, no Altiplano. Em 
cartaz estão: “Áfricas, Mulheres que realizam, Transmutação, Solidariarte, 
Trajetável, Homem Objeto, Fibras e Tramas”. O horário de funcionamento do 
espaço é de terça a sexta-feira das 9h às 18h. Já nos sábados, domingos 
e feriados o horário muda sendo das 10h às 19h. A entrada é aberta ao 
público de todas as idades.

Mostra

Seis exposições em cartaz 
na Estação Cabo Branco

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

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

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

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

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

Acontece amanhã no miniteatro 
Paulo Pontes, em Campina Grande, 
mais uma edição do projeto “Pôr do 
Sol Literário” e dessa vez a homena-
geada será a escritora Lourdes Ra-
malho. Além da homenagem, o sarau 
trará ainda um debate em torno dos 
desafios dos escritores nordestinos, 
com a escritora e acadêmica Eliza-
beth Marinheiro. A atividade tem 
início às 17h30 e entrada aberta ao 
público interessado em participar.

Iniciando o sarau, o evento 
terá em seu primeiro momento 
uma apresentação do livro “Flor 
de Cacto: Viagem ao Ignoto”, com 
o escritor a acadêmico José Mário 
da Silva Branco, prospectando a 
obra poética de Lourdes Ramalho, 
e depois seguirá com o lançamento 
da coletânea “Travessia lírica do sol 
das letras”, com apresentação do 
escritor Hélder Moura. 

O livro da escritora Lourdes 
Ramalho propõe um mergulho na 
essência da cultura nordestina. 
Sua obra contem 98 páginas, nas 
quais Lourdes apresenta o universo 
poético, nas suas primeiras desco-
bertas na Fazenda São Domingos 
e no cotidiano feliz dos meninos e 
meninas que viviam no ambiente 
rural e tipicamente nordestino.

Quem ler a obra literária irá 
perceber que ele traz poemas inti-
tulados “Meu lar”, “A porta”, “O raio”, 
“Nordestina”, “O poço”, “Amanhecer”, 

Lourdes Ramalho é homenageada 
no projeto “Pôr do Sol Literário”

n Evento: Pôr do Sol Literário
n Quando: amanhã
n Onde: Miniteatro Paulo Pontes, Campina Grande
n Horário: 17h30
n Entrada: Franca  

Serviço

“Água nova”, “O Campo do Amor”, “Vi-
são dos Pilões”, “O Contador de histó-
rias, ‘O Vaqueiro”, “Festa do Rosário” 
entre outras que retratam justamente 
a ideologia da escritora.

Nascida em 23 de agosto de 1932, 
Maria de Lourdes Nunes Ramalho 
vem de uma uma família de artistas e 
educadores. No total, ela já escreveu 
mais de 100 peças. Sua com a poesia 
popular é muito forte. 

Está ligada umbilicalmente ao 
passado. O seu bisavô, Hugolino 
Nunes da Costa, é um dos expoentes 
da primeira geração de cantadores 
surgida no Sertão paraibano, em mea-
dos do século XIX, dando sequência a 
uma linhagem iniciada por Agostinho 
Nunes da Costa, considerado o pai da 
poesia sertaneja nordestina.

É deste contato com cantadores, 
cordelistas e contadores de história 
que vem o aprendizado dos procedi-
mentos próprios da literatura popu-
lar, mais tarde assimilados em sua 
dramaturgia. A maior parte da produ-
ção literária de Lourdes Ramalho é de 

textos para teatro. Seu fazer literário 
passa pela poesia e, ultimamente, 
contempla a área da genealogia.

Logo após, a professora Elizabeth 
Marinheiro toma conta do evento 
e faz um debate sobre os desafios 
enfrentados pelos escritores nordes-
tinos, no contexto nacional. E por 
fim, o evento será concluído com uma 
performance do grupo Ariel Coletivo 
Literário, que fará uma leitura de poe-
mas de escritores paraibanos.

O que é o Pôr do Sol Literário? 
- Um dos mais prestigiados eventos 
da área literária na Paraíba. O grupo 
Sol das Letras foi criado para esti-
mular a produção, criação, divul-
gação e debate sobre a literatura 
paraibana, nos cenários regional e 
nacional. A confraria se propõe a 
protagonizar, além do Pôr do Sol, 
outras iniciativas, como a realização 
da I Flor (Festa Literária do Extremo 
Oriental), a premiação das melhores 
obras do ano e ainda um concurso 
público, como o objetivo de projetar 
a literatura paraibana, não apenas no 
Estado, mas em todo o País.



Herói paraibano

Diversidade

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de junho de 2016

Guerreiro e estrategista, Vidal de Negreiros é o tema da biografia quadrinizada 
que a Patmos Editora está lançando hoje, na Usina Cultural Energisa, an capital

Estrategista inteligente, 
um guerreiro que, no 
século XVII, teve atu-
ação destacada na ex-
pulsão dos holandeses 
da região que, nos dias 
atuais, compreende o 
Nordeste do Brasil. Em 

outras palavras, o grande herói pa-
raibano daquela época. Essas são 
qualidades destacadas no perfil 
biográfico que a escritora potiguar 
Neide Medeiros roteirizou no livro 
intitulado Vidal de Negreiros em 
Quadrinhos, que contém ilustra-
ções de Lelo Alves e é o 11º volume 
da Coleção Primeira Leitura, da 
Patmos Editora, e cujo lançamento 
acontece hoje, a partir das 19h, na 
Sala Vladimir Carvalho da Usina 
Cultural Energisa, localizada em 
João Pessoa. “A obra é importante 
porque nós estamos vivendo num 

período carente de heróis que lu-
tem por seus ideais, que saibam o 
valor da coragem, do senso de jus-
tiça e, o mais importante, o amor 
à pátria”, disse ela para o jornal A 
União. 

No lançamento, que é uma ini-
ciativa realizada em parceria com 
o Balcão de Livros da Energisa, 
além da roteirista e do ilustrador 
do livro, o editor da Patmos, Carlos 
Roberto de Oliveira - que escreveu 
o texto da orelha da obra - e re-
presentantes da Energisa também 
estarão presentes. Na ocasião, a 
autora Neide Medeiros - que está 
radicada em João Pessoa - falará 
ao público como foi o processo de 
criação, durante o qual pesquisou 
trabalhos de historiadoras e ainda 
usou, como fonte, uma biografia 
sobre André Vidal de Negreiros 
(1606 - 1680) produzida pelo 
saudoso poeta e escritor paraibano 
Luiz Pinto. “É muito boa”, garantiu 
ela, que elogiou as ilustrações de 

Leo Alves, pelo fato do artista ter 
sido capaz de transmitir, para os 
traços, toda a ideia de movimento 
que um guerreiro faz quando está 
no calor da luta. 

“O livro é um retrato da vida 
de André Vidal de Negreiros, desde 
o nascimento, que ocorreu no 
Engenho São João, na região da foz 
do Rio Paraíba, perto da cidade de 
Santa Rita, até a morte, aos 74 anos 
de idade. Ele exerceu um papel 
muito importante na História 
porque, como guerreiro e grande 
estrategista, planejava emboscadas 
contra os invasores holandeses, 
contra os quais começou a lutar 
aos 18 anos, na Bahia, depois de 
sair da casa dos pais. Vidal de 
Negreiros forma com João Fernan-
des Vieira, o índio Felipe Camarão 
e Henrique Dias o quarteto que se 
sobressaiu na luta contra os holan-
deses, ao longo de três décadas. Só 
que, durante esse período, apenas 
Vidal de Negreiros combateu os 

holandeses  nos 30 anos”, destacou 
Neide Medeiros, que já havia rotei-
rizado o livro Epitácio Pessoa em 
Quadrinhos, volume 4 da Coleção 
Primeira Leitura e ilustrado por 
Izaac Brito.

Neide Medeiros ainda lembrou 
que o guerreiro paraibano “era 
um cristão fervoroso, justiceiro 
e correto”. Ela disse que Vidal de 
Negreiros governou o Maranhão, 
Pernambuco - por duas vezes - e 
Angola, na África. E, no final da 
vida, prosseguiu a roteirista, já um 
homem rico, dedicou-se a proteger 
os órfãos e as viúvas e a realizar 
obra sociais. 

Na orelha do livro, o editor da 
Patmos, Carlos Roberto de Oliveira, 
traça um perfil biográfico de Vidal 
de Negreiros. Em certo trecho, ele 
destaca o seguinte: “É conside-
rado um dos heróis do nativismo 
brasileiro. Governou o Maranhão, 
Pernambuco - por duas vezes - e 
Angola, na África. Recebeu honra-

rias e glória dos reis da Espanha e 
de Portugal por sua coragem e por 
seu destemor. Chegou a merecer 
do célebre Padre Vieira elogios. 
Sua bravura levou o grande orador 
luso a dizer ao rei português que, 
se Vidal na Índia estivesse, Portu-
gal não a teria perdido. Vidal de 
Negreiros é mais um vulto que a 
Coleção Primeira Leitura coloca no 
panteão da memória paraibana”. 

Ilustrações: Lelo Alves

serviço

n evento: Lançamento de livro

n título: Vidal de Negreiros em Quadrinhos 

n autores: Neide Medeiros (roteiro) e Lelo 

Alves (ilustrações)

n Data: Hoje

n Hora: 19h

n local: Usina Cultural Energisa, em João Pessoa

n endereço: Rua João Bernardo Albuquerque, 

nº 243, bairro de Tambiá

n entrada: Gratuita

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Vidal de Negreiros foi 
um dos principais nomes 
da resistência contra os 
holandenses no Nordeste

Daniel Mello
Repórter da Agência Brasil

O Memorial da Inclusão, na zona 
oeste paulistana, recebe o espetáculo 
e exposição 3x4: A Menina do Retrato. 
O trabalho reúne diversas linguagens 
para poder ser acessível ao maior pú-
blico possível, especialmente pessoas 
com deficiência. “A gente pode cha-
mar esse trabalho de arte híbrida. A 
intenção é mostrar para um público 
maior, especialmente pessoas com de-
ficiência, para que tenham acesso ao 
conteúdo do espetáculo”, diz a ideali-
zadora do projeto, Daniella Forchetti.

Com temática infantojuvenil, a 
criação coreográfica conta a história 
de uma menina da infância à velhi-
ce. O foco são as transformações ao 
longo da vida. “A gente quer mos-
trar que todas as fases da vida são 
importantes. A questão do feminino, 
o quanto a mulher vai se desdobran-
do em diferentes fases dela mesma.”, 
destaca Daniella.

Cada fase uma das quatro fases 
da vida é interpretada por uma ar-
tista diferente, em uma ideia que 
também enfatiza a multiplicidade e a 
diversidade. “Não é porque somos di-

ferentes que não poderíamos fazer a 
mesma personagem. Na própria vida 
de uma pessoa, ela também pode se 
tornar pessoas diferentes, com cabe-
los e formas diferentes. Inclusive, se 
tornar uma pessoa com deficiência, 
porque isso pode acontecer com qual-
quer um”, acrescenta a coordenadora 
do grupo DiDanDa.

A companhia, que incluiu ainda 
uma intérprete de Libras, totalizando 
cinco integrantes, surgiu a partir das 
pesquisas de Daniella sobre arte e in-
clusão. A audiodescrição e a narração 
em linguagem de sinais, mais do que 
formas de tornar o espetáculo aces-
sível, interagem diretamente com a 
dança e a música. “A coreografia do 
espetáculo interage com a interpre-
tação de Libras e a audiodescrição”, 
ressalta a idealizadora.

Sem diálogos, toda a narrativa se 
desenrola por meio da dança e das 
letras das músicas. A história é recon-
tada com objetos. “Tem as fotogra-
fias. As esculturas feitas pela Shirley 
Caetano, que é a nossa intérprete-
criadora”, conta Daniella a respeito 
da artista que tem deficiência visual 
e auditiva.

“Ela criou cinco esculturas, para 

Dança, música e linguagem de sinais retratam fases da vida
nacIonal

cada uma das intérpretes do grupo. E 
a partir dessas esculturas eu construí 
a narrativa da exposição. Então, você 
vai ver a imagem fotográfica repre-
sentando a escultura, a imagem da 
escultura, o relevo da escultura em 
autocontraste e a escultura em si no 

grupo, como se a gente pudesse fazer 
uma analogia ao trabalho”, detalha 
Daniella.

A exposição fica em cartaz até o 
dia 29 de junho no memorial. O es-
petáculo será apresentado cinco vezes 
nesse período.

O espetáculo “Acessível 3x4: A Menina do Retrato” está na sua primeira temporada 

Foto: Divulgação



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N126/2016
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 30/06/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico e hospitalar - TEXTEIS E EPI II, destinado 
aos Hospitais da Rede Publica Estadual, 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 - 16-00468-9
João Pessoa, 14 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 N116/2016
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 30/06/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição camisa escolar, destinado a Secretaria de Estado da Educa-
ção - SEE, 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 - 16-00470-3
João Pessoa, 14 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

Responsavel.: CARLOS BANDEIRA DE MELO
CPF/CNPJ: 542718942-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.488,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034187
Responsavel.: CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 092088524-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.162,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034281
Responsavel. :  DAMIANA DA SILVA PEREIRA 
3435134542
CPF/CNPJ: 023314808/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.080,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032766
Responsavel.: ELIANA PEREIRA DA SILVA COELHO
CPF/CNPJ: 290056711-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.506,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034527
Responsavel.: EMERSON DINIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ: 013025431/0001-54
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$1.759,90
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031919
Responsavel.: FIBRA CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA L
CPF/CNPJ: 008864917/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032898
Responsavel.: GEANE DE OLIVEIRA PONTES
CPF/CNPJ: 039844764-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.692,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034798
Responsavel.: JAILMA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 021505180/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$439,62
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032657
Responsavel.: JANECLEIDE SOUZA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 840928314-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$178,19
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033403
Responsavel.: JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA
CPF/CNPJ: 054891314-54
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.505,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034134
Responsavel.: JOAO DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ: 634621413-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.956,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033876
Responsavel.: JOELINTON MOTA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 023844665-42
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.027,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034080
Responsavel.: JOELMA DE FATIMA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 008204204-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031698
Responsavel.: JOSE CAETANO DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 019649814-76
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$132,96
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033407
Responsavel.: LOURENCO ADOLFO FERREIRA 
SOARES
CPF/CNPJ: 072518664-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.623,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034062
Responsavel.: LOURENCO ADOLFO FERREIRA 
SOARES
CPF/CNPJ: 072518664-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.512,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-

CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034782
Responsavel.: LUCIANO DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ: 059830644-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.234,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034805
Responsavel.: LUCINEIDE GALDINO ONUKI ME
CPF/CNPJ: 023174573/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$374,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031337
Responsavel.: LUIS AUGUSTO DE CARVALHO 
BONIFACIO
CPF/CNPJ: 398063244-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.606,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033868
Responsavel.: LUIS AUGUSTO DE CARVALHO 
BONIFACIO
CPF/CNPJ: 398063244-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.674,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034492
Responsavel.: MARCO ANTONIO VIESTI
CPF/CNPJ: 849771328-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.667,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034697
Responsavel.: MARIA ALAIDE MIRANDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 324330344-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.426,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034001
Responsavel.: MARIA DE LOURDES BEZERRA 
CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 094486084-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.883,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034121
Responsavel.: MARILIA MEDEIROS ANDRADE
CPF/CNPJ: 065158714-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
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 - 032115
Responsavel.: MARIE FERREIRA DE SOUSA BARROS
CPF/CNPJ: 019153822/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.712,84
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031873
Responsavel.: OTAVIO HERCULANO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 840545064-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.562,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034643
Responsavel.: RAMON PESSOA DE MORAIS
CPF/CNPJ: 011392984-61
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.940,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034689
Responsavel.: REGINALDO OLEGARIO SILVA
CPF/CNPJ: 604682624-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.685,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033882
Responsavel.: SEVERINO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 277568587-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.328,82
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034519
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA.
CPF/CNPJ: 009243105/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.243,94
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 - 032607

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  15/06/2016
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

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 16-00471-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência, Nº. 002/2016, do tipo 
menor preço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra 
referente à Sistema de abastecimento de Água da cidade de Assunção, no estado da Paraíba.  
Abertura: 19/07/2016 – às 09:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, 
situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado 
da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

                  João Pessoa, 14 de junho de 2016.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 13.10.14.540 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015

DATA DE REABERTURA: 21/06/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00380-5
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTEN-

ÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, 
NOS EQUIPAMENTOS DA FABRICANTE INTERMED DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos representantes das empresas parti-
cipantes deste certame, que dará continuidade à licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Presencial, para fins de abertura do envelope HABILITAÇÃO da segunda arrematante, considerando 
a desclassificação da primeira colocada pelo Parecer Técnico da Subgerência de Acompanhamento 
de Serviços de Engenharia Sanitária, já disponível para consulta na Sala da CPL/SES-PB. SU-
PORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 
24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe 
de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou 
pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 14 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

A V I S O DE L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 26.06.15.545 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
DATA DE ABERTURA: 28/06/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00473-7
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O COMPLEXO REGULADOR 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio Complexo Regulador (fundo 
a fundo). Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 
13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 14 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 28.08.15.585 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
DATA DE ABERTURA: 30/06/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-000467-1
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO 

DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO DO ESTADO E A GERÊNCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS E 
HEPATITES VIRAIS.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio PAM/DST AIDS. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 14 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.04.015
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 009/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 06 de junho de 2016, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para as empresas: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 
CNPJ/MF nº 18.100.267/0001-16, referente aos itens 04, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54 e 58, cujo valor foi de R$ 
254.607,00 (duzentos e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e sete reais) e CENTER LUZ MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA – ME, CNPJ/MF n.º 13.603.534/0001-54, referente aos itens 02, 03, 05, 09, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 36, 37, 41, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 56 e 57, no cujo valor foi de 
R$ 217.295,00 (duzentos e dezessete mil, duzentos e noventa e cinco reais), totalizando um valor 
de R$ 471.902,00 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e dois reais). O item 01 foi frustrado.

MaManguape/pB, 06 de junho de 2016.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.045/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.045/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE ROOSEVEL, 408 – ALTO 
BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA II. PRAZO: ATÉ 31 
DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.032/2016/
CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1018.2192. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 029. SIGNA-
TÁRIOS: EVA GOUVEIA E JSE CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA. VALOR 
GLOBAL: R$ 28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 03/06/2016. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.08.020/2014/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/PMCG E A EMPRESA VIA ENGENHARIA S/A. OBJETO CONTRATUAL: UR-
BANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ- 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DE VALOR R$ 5.412.143,56 (CINCO 
MILHÕES, QUATROCENTOS E DOZE MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS, CINQUENTA E 
SEIS CENTAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.1029 1019. ELEMENTO DE DESPESA: 
4490.51. FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS). FUNDAMENTAÇÃO: ART. 
65, I, “A” E “B” §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2014/
SECOB/PMCG. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ  AGRA GOMES DE LIRA E LUIZ FERNANDO ALMEIDA 
DE DOMENICO. DATA DE ASSINATURA: 10/06/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 009/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 06 de junho de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 009/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 06 de junho de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para as empresas: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ/MF 
nº 18.100.267/0001-16, referente aos itens 04, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 
28, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54 e 58, cujo valor foi de R$ 254.607,00 
(duzentos e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e sete reais) e CENTER LUZ MATERIAIS ELETRI-
COS LTDA – ME, CNPJ/MF n.º 13.603.534/0001-54, referente aos itens 02, 03, 05, 09, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 36, 37, 41, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 56 e 57, no cujo valor foi de R$ 
217.295,00 (duzentos e dezessete mil, duzentos e noventa e cinco reais), totalizando um valor de 
R$ 471.902,00 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e dois reais). O item 01 foi frustrado.

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 06 de junho  de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.032/2016/CSL/SEMAS/PMCG
A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.032/2016/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  JSE - CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA, com 
vistas a Locação de Imóvel  situado a Rua Presidente Roosevelt, 408 – Alto Branco, destinado 
ao funcionamento da Casa da esperança II – até 31 de dezembro de 2016, embasada no art. 24, 
inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no 
valor total de R$  28.000,00 (Vinte e oito  mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2192 (Ações das Casas da Esperança I e II ). 
Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 029.

CaMpina grande, 02 de junho  de 2016.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2.05.006/2016/CPL/SEMASPMCG
O Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS do Município de Cam-

pina Grande, através no uso de suas atribuições legais torna público a população e a quem possa se 
interessar que após a reunião de abertura das Propostas e Habilitação ocorrida no dia 09/06/2016 
alusivo ao Pregão Presencial n° 2.05.006/2016, Tipo Menor Preço por Item, cujo o objeto Aquisição 
de material de expediente para atender as necessidades do Centro Público de Emprego, Trabalho e 
Renda. Conforme convênio MTE/SPPE/CODEFAT/128/2012 - Convênio no SINCONV 776784/2012.
Teve como vencedores do Procedimento Licitatório as empresas   MARCELA ELIZA-
BETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME; CNPJ: Nº 22.526.394/0001-59,ITENS: 1,5,6
,7,9,11,12,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24, TOTALIZANDO R$ 5.378,25 (CINCO MIL TREZENTOS E 
SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS 
DE INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº 09.004.901/0001-26, ITENS: 2,3,4,8,10,13,14 e 15, TOTALI-
ZANDO R$ 4.958,50 (QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) e totalizando um valor Global de R$ 10.336,75 (DEZ MIL TREZENTOS E TRINTA E 
SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) Campina Grande 09/06/2016.

João Alfredo Agra de Medeiros Nápolis
Pregoeiro Oficial - SEMAS

EDITAL
O Presidente da ASSINPM/BM (Associação dos Inativos da Polícia Militar e Bombeiros), tendo 

em vista ao que estabelece, o art. 15 do Estatuto da entidade, convoca os associados quites com a 
Associação, para realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, para reforma do seu estatuto 
e outras modificações que poderão ser propostas. 

A Assembleia referida neste Edital, terá início às 09:00 horas e encerramento às 16:00 horas, do 
dia 21 de Junho de 2016, na sua sede. Localizada na Rua Riachuelo, 138 - Centro, nesta Capital. 

João Pessoa, 14 de Junho de 2016.
Cel PM Ref – Marcílio Pio de Queiroz Chaves

Presidente

COMARCA DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. VARA ÚNICA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 
15 DIAS. Processo: 0000079-68.2012.815.0291 Ação: MONITÓRIA. O MM. Juiz de Direito da 
vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou deste 
conhecimento tiverem, que por este cita a parte promovida JOSÉ PEDRO DA SILVA, brasileiro, 
casado, agricultor, portador do RG de n. 1284976 SSP-PE, inscrito no CPF sob o n. 007.919.324-
27, atualmente em lugar incerto e não sabido, para todos os termos  da presente Ação monitória, 
ajuizada por  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, para no prazo de 15 dias, contados  a partir da 
publicação deste, pagar o valor de R$18.185,86 (dezoito mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta 
e seis centavos), a ser acrescido, até o efetivo reembolso do crédito, dos acessórios vencidos e 
vincendos,  juros de mora, correção monetária e multa contratual ou oferecer embargos, advertindo-o 
que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor na inicial,  sendo-lhe decretada a revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo 
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 1.102c do 
CPC. CUMPRA-SE. Cruz do Espírito Santo, aos 02 de março de 2016. Eu, Sibele B.B. de Freitas, 
Técnica Judiciário, o digitei. Dr.Eduardo Roberto de O. B. Filho. Juiz de Direito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016
pregão presenCial nº 009/2016
no dia 06 de junho de 2016, a prefeitura MuniCipal de MaManguape, situada na rua duque de Caxias, 

s/n, Cep: 58.280.000, Centro – MaManguape-pB, insCrito no Cnpj soB o nº 08.898.124/0001-48, 
representado pelo sr. eduardo Carneiro de Brito, prefeito ConstituCional do MuniCípio, nos terMos 
da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do deCreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e deMais norMas legais apliCáveis, eM faCe da ClassifiCação da pro-
posta apresentada no pregão presenCial nº 009/2016, resolve registrar o preço ofertado pelos 
forneCedores BenefiCiários MateC Materiais elÉtriCos e de Construção ltda - Me, 
Cnpj.: 18.100.267/0001-16, CoM sede na av. Barão de MaManguape, 482, Cep 58.040-330, torre, 
joão pessoa/pB, representado pelo representante legal o sr. joão Batista da silva neto e a eMpresa 
Center luZ Materiais elÉtriCos ltda - Me, Cnpj.: 13.603.534/0001-54, CoM sede na av. 
espírito santo, 239, Cep 58.030-110, torre, joão pessoa/pB, representado pelo representante legal 
o sr. Wellington josÉ Barros BeniCio, ConforMe quadros aBaixo:

 
 

                                                   
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016

Pregão Presencial nº 009/2016

No dia 06 de junho de 2016, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, situada Na Rua Duque de 
Caxias, s/n, CEP: 58.280.000, Centro – MAMANGUAPE-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.898.124/0001-48, representado pelo Sr. Eduardo Carneiro de Brito, Prefeito Constitucional do 
Município, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão presencial nº 009/2016,
RESOLVE registrar o preço ofertado pelos Fornecedores Beneficiários MATEC MATERIAIS 
ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ.: 18.100.267/0001-16, com sede na 
Av. Barão de Mamanguape, 482, CEP 58.040-330, Torre, João Pessoa/PB, representado pelo 
representante legal o Sr. João Batista da Silva Neto e a empresa CENTER LUZ MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA - ME, CNPJ.: 13.603.534/0001-54, com sede na Av. Espírito Santo, 239, 
CEP 58.030-110, Torre, João Pessoa/PB, representado pelo representante legal o Sr. Wellington 
José Barros Benicio, conforme quadros abaixo:

EMPRESA: MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 18.100.267/0001-16

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND Qtd V. UNIT V. TOTAL

4 BASE TOMADA PARA 
RELE MAPRETRON UND 2000 4,90 9.800,00

6 CABO 90x1 kV 6mm2

AZUL CIL M 500 3,50 1.750,00

7 CABO 90x1 kV 6mm2

PRETO CIL M 500 3,60 1.800,00

8 CABO FLEXÍVEL 
1x1,5mm2 MAGACAMPOS M 3000 0,68 2.040,00

10 CABO FLEXÍVEL 1x4mm2 MAGACAMPOS M 1500 1,75 2.625,00

12 CENTRO DE DISJUNTOR 
Cl 12 TAF UND 6 44,50 267,00

14
CONECTOR LATAO 

PARA HASTE TERRA 
DUPLO GRANDE

CELIOFERRARE UND 200 8,90 1.780,00

16 CORDÃO TORCIDO 
2x2,5mm MAGACAMPOS M 500 2,30 1.150,00

18 DISJUNTOR UNIPOLAR 
16A SCHAK UND 200 8,05 1.610,00

20 DISJUNTOR UNIPOLAR 
25A SCHAK UND 100 8,05 805,00

22 ELETRODUTO 
CORRUGADO 3/4 TOR M 1000 1,39 1.390,00

24 INTERRUPTOR P/ 
EMBUTIR C/ 1 TECLA PLUZIE UND 200 4,80 960,00

26 INTERRUPTOR P/ 
EMBUTIR Cl 3 TECLA PLUZIE UND 100 11,90 1.190,00

 

 
 

                                                   
 

27 LAMPADA 
FLUORESCENTE 3U 15W FLC UND 500 11,80 5.900,00

28 LAMPADA 
FLUORESCENTE 3U 20W FLC UND 1000 13,89 13.890,00

30 LAMPADA 
FLUORESCENTE 3U 34W FLC UND 300 29,00 8.700,00

32 LAMPADA 
FLUORESCENTE 20W FLC UND 500 6,80 3.400,00

34 LAMPADA VAPOR 
METÁLICO 400W FLC UND 300 59,00 17.700,00

35 LAMPADA VAPOR DE 
MERCÚRIO 80W FLC UND 3000 14,45 43.350,00

38
LUMINARIA PUBLICA 

ABERTA DE ALUMÍNIO 
E27 SEM GRADE - 1"

OLIVO UND 500 27,90 13.950,00

39
PARAFUSO PARA 

LUMINARIA 12x200mm 
(1/2x8)

POWER UND 200 5,45 1.090,00

40
PORTA LAMPADA Cl

RABICHO E27 Cl
VEDAÇAO

EXTRALUX UND 1000 2,88 2.880,00

42
REATOR VAPOR DE 
MERCÚRIO 80W AFP 

EXTERNO
MAPRELUX UND 1000 33,90 33.900,00

43 REATOR ELETRONICO 
1x20W HGE UND 100 12,90 1.290,00

44 REATOR ELETRONICO 
1x40W HGE UND 200 17,50 3.500,00

45
REATOR VAPOR 

METÁLICO 400W AFP 
EXTERNO

MAPRELUX UND 50 78,50 3.925,00

48 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10A PLUZIE UND 500 5,30 2.650,00

50 LAMPADA BULBO LED 
5W EQQO UND 300 15,90 4.770,00

52 LAMPADA BULDO LED 
9W OROLUX UND 800 28,50 22.800,00

54 LAMPADA BULBO LED 
15W FLC UND 500 39,89 19.945,00

58 LUMINARIA DE LED 
QUADRADA 24W JIKATEC UND 200 119,00 23.800,00

                                                                                                                                                  TOTAL R$ 254.607,00

EMPRESA: CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
CNPJ: 13.603.534/0001-54

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND Qtd V. UNIT V. TOTAL

2 ARRUELA QUADRADA 
50x3x18mm BETEL UND 200 0,98 196,00

3

BARRA DE 
ATERRAMENTO 

TREFILADA P/ PARA 
RAIOS 12mmx2,4m

OLIVO UND 100 24,90 2.490,00

5
BRAÇO DE ILUMINAÇAO 

PUBLICA 
GALVANIZADA A FOGO 

OLIVO UND 500 15,50 7.750,00

 

 
 

                                                   
 

1m

9 CABO FLEXÍVEL 
1x2,5mm2 MEGACAMPOS M 2000 0,95 1.900,00

11 CAIXA PLASTICA 4x2 BETEL UND 1000 0,84 840,00

13 CONECTOR TIPO CUNHA 
IMPACTINHO T4 INTELLI UND 1000 4,40 4.400,00

15 CONECTOR 
PERFURANTE PEQUENO INTELLI UND 1000 5,30 5.300,00

17 DISJUNTOR UNIPOLAR 
10A LUKMA UND 200 8,05 1.610,00

19 DISJUNTOR UNIPOLAR 
20A LUKMA UND 100 8,05 805,00

21 DISJUNTOR UNIPOLAR 
32A LUKMA UND 100 8,06 806,00

23 FITA ISOLANTE PVC 
PRETA 20m PRATIK UND 50 5,40 270,00

25 INTERRUPTOR P/ 
EMBUTIR C/ 2 TECLA VELTRA UND 100 8,80 880,00

29 LAMPADA 
FLUORESCENTE 3U 25W SORTELUZ UND 500 15,80 7.900,00

31 LÂMPADA 
FLUORESCENTE 3U 45W SORTELUZ UND 250 38,90 9.725,00

33 LAMPADA 
FLUORESCENTE 40W KIAN UND 1000 6,80 6.800,00

36 LUMINARIA 
COMERCIAL 1x20W SKYLUX UND 300 10,40 3.120,00

37 LUMINARIA 
COMERCIAL 1x40W SKYLUX UND 500 19,50 9.750,00

41
PORTA LAMPADA Cl
BORNE LOUÇA E27 Cl

VEDAÇAO
DERCOLUX UND 500 2,60 1.300,00

46
RECEPTÁCULO PARA 

LAMPADA 
FLUORESCENTE

IGEMAG UND 300 1,30 390,00

47 RELE FOTOELETRICO 
220W RGP UND 4000 14,70 58.800,00

49 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 20A VELTRA UND 150 7,14 1.071,00

51 LAMPADA BULBO LED 
7W SORTELUZ UND 300 19,89 5.967,00

53 LAMPADA BULBO LED 
10W SORTELUZ UND 500 29,45 14.725,00

55 LAMPADA TUBULAR 
LED 10W SORETELUZ UND 500 33,00 16.500,00

56 LAMPADA TUBULAR 
LED 20W SORTELUZ UND 1000 30,00 30.000,00

57 LUMINARIA DE LED 
REDONDA 24W SORTELUZ UND 200 120,00 24.000,00

                                                                                                                                                  TOTAL R$ 217.295,00

 

AdjudicAção do objeto: será por preço unitário.
da estiMativa a ser adquirida: estiMa-se que a quantidade a ser adquirido pela prefeitura MuniCipal 

de MaManguape, órgão gerenCiador da ata de registro de preço, É o equivalente a no MíniMo 30% 
(trinta por Cento) de Cada iteM Constante deste terMo.

da possiBilidade de adesão de órgãos não partiCipantes: será perMitida a adesão a ata de registro 
de preço por todos os órgãos da adMinistração púBliCa que desejareM faZer uso da MesMa, desde que 
autoriZado pela prefeitura MuniCipal de MaManguape e aCeito pelo forneCedor, atÉ o liMite de 5 (CinCo) 
veZes o quantitativo de Cada iteM registrado na ata de registro de preço.

da validade de ata de registro de preço: a ata de registro de preço terá validade de 12 (doZe) Meses, 
a Contar de sua puBliCação no diário ofiCial.

MaManguape/pB, 06 de junho de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Eduardo Carneiro de Brito
MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME

CNPJ.: 18.100.267/0001-16
CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME 

CNPJ.: 13.603.534/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para realização de treinamento e capacitação de profissionais da educação 
por meio de cursos a distância, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação. 
Data: 28/06/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, 
nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h 
às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei 
nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-pB, 13 de junho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba.Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - 
PB, às 10:00 horas do dia 27 de Junho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Contratação de profissional Protético para prestação de serviço de confecções 
de próteses odontológica, objetivando a reabilitação em saúde bucal da população carente deste 
Município de Caiçara-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - pB, 14 de junho de 2016
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 01 de Julho de 2016, licitação modali-
dade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo pertinente 
para executar serviços na Reforma e Manutenção nas instalações das salas de aula da E.M.E.F. 
José Ferreira de Melo e E.M.E.F. Pólo do Araçá; Reforma e Ampliação da E.M.E.F. Maria do Carmo 
Castro. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

arara - pB, 14 de junho de 2016
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Presidente da Comissão

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 15 de junho de 2016



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS 
QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS APÓS PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO. O NÃO 
COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 DO QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.

MÊS DE JUNHO -  I/ 2016=>13/06/2016

Nº DO AUTO DE 
INFRAÇÃO

DATA DO
AUTO

PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO
DO TERRENO

006380/15 16/10/2015 CELIA MARIA VASCONCELOS LEITÃO 305128-5

006486/15 21/10/2015 BRUNA PAIVA DE ALBUQUERQUE MENEZES 018334-2

006805/15 22/10/2015 OLDANO REGIS MONTENEGRO 095218-4

006983/15 11/12/2015 MARLENE SOARES FALCÃO 139616-1

008851/16 08/01/2016 ALEXANDRA MAIA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO 310371-4

008878/16 13/01/2016 VANIA SANTIAGO RIBEIRO 054860-0

008898/16 14/01/2016 MARCELO RAMOS CAVALCANTI 119427-5

008911/16 18/01/2016 FRAPP EMPREENDIMENTOS LTDA 322118-1

008932/16 19/01/2016 VANUZA ARAÚJO LEITE 212211-1

008974/16 01/02/2016 VITORIANO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES  LTDA 122486-7

010110/16 12/02/2016 JOSÉ AUGUSTO DANTAS 020084-1

010124/16 16/02/2016 JOSÉ AUGUSTO DANTAS 020085-9

010131/16 16/02/2016 JOSÉ AUGUSTO DANTAS 020083-2

010295/16 10/03/2016 ALZIR ESPINOLA & CIA LTDA 080797-4

010312/16 14/03/2016 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 162479-2

010313/16 14/03/2016 JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR 092342-7

010321/16 05/04/2016 VANTUIR PEREIRA DA SILVA 124338-1

010327/16 05/04/2016 MARES-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA –

EPP

234046-1

010332/16 06/04/2016 CARLOS GERMANO GUILHERME DE HOLANDA 163289-2

010348/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269705-0

010349/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269697-5

010350/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269700-9

010451/16 05/04/2016 GILZA MARIA COSTA DE FARIAS 298139-4

010454/16 05/04/2016 MARIA DE LOURDES SÁ 122280-5

010455/16 05/04/2016 MARIA DE LOURDES SÁ 122279-1

010456/16 05/04/2016 MARES-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTD 234047-0

010464/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269702-5

010465/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269741-6

010466/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269726-2

010467/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269728-9

010468/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269730-1

010469/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269739-4

010470/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269735-1

010471/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269725-4

010472/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269723-8

010473/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269717-3

010474/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269711-4

010475/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269714-9

010476/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269722-0

010477/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269707-6

010478/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269756-4

010479/16 14/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269763-7

010481/16 18/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269746-7

010482/16 18/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269696-7

010483/16 18/04/2016 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269753-0

010492/16 18/04/2016 ACOM COMUNICAÇÕES S/A 078040-5

010496/16 19/04/2016 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA 009681-4

010564/16 20/04/2016 IONE TARGINO DA COSTA MOREIRA 076657-7

010581/16 20/04/2016 RF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 293872-3

010656/16 04/05/2016 SOCIEDADE IMOBILIÁRIA JAGUARIBE LIMITADA 157719-1

010675/16 05/05/2016 JUREMA DA CONCEIÇÃO SALES DE ARAGÃO 169261-5

010683/16 05/05/2016 MARES-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA -

EPP

233878-5

010690/16 05/05/2016 MARES-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA -

EPP

233749-5

010691/16 05/05/2016 MARES-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA -

EPP

233912-9

010694/16 06/05/2016 PLANTERRA-PLANEJAMENTO DA TERRA LTDA 211914-5

010695/16 06/05/2016 VITORIANO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 122486-7

010697/16 06/05/2016 MARES-CONSTRUÇÃO E INCORP.DE IMOVEIS LTDA-EPP 233699-5

010698/16 06/05/2016 CLAUDIO BAPTISTA DE SOUZA 243296-0

010699/16 06/05/2016 ROBERTSON EUGENIO PEREIRA DE MELO 111112-4

010731/16 18/05/2016 GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO 096344-5

010734/16 18/05/2016 MANOEL LAURO DOS SANTOS E ESPOSA 207453-2

010735/16 18/05/2016 MANOEL LAURO DOS SANTOS E ESPOSA 208082-6

010736/16 18/05/2016 MANOEL LAURO DOS SANTOS E ESPOSA 207972-1

010737/16 18/05/2016 EVILASIO PESSOA DE OLIVEIRA 055902-4

010738/16 18/05/2016 FUNDAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA FAC 140556-0

010739/16 18/05/2016 CABO BRANCO HOTELARIA E TURISMO LTDA - EPP 196262-1

010740/16 18/05/2016 CONSTRUTORA LIBRA LTDA 097613-0

010741/16 18/05/2016 ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 156095-6

010742/16 18/05/2016 SONIA MARIA LOPES 112884-1

010744/16 18/05/2016 ANTONIO ALMEIDA PASSOS IRMÃO 067502-4

010745/16 18/05/2016 AMORIM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 089092-8

010746/16 18/05/2016 FRANCISCO VITORINO DA COSTA 124201-6

010750/16 18/05/2016 AMELIA GONÇALVES BRAGA 310400-1

010853/16 18/05/2016 PAULO MIRANDA D’OLIVEIRA 111130-2

010857/16 18/05/2016 JOSÉ MARCOS FERREIRA CABRAL 113512-1

010859/16 18/05/2016 ANTONIO DJARIO SANTOS ROCHA 113343-8

010862/16 18/05/2016 SOLIDONIO LEITE FILHO 148064-2

010867/16 19/05/2016 ARIMATEIA IMOVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA 206230-5

010881/16 20/05/2016 CARLOS ANTONIO PEREIRA CRUZ 202759-3

010885/16 20/05/2016 FIBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 094175-1

010887/16 20/05/2016 MARCOS ANTONIO SALES FONTES 113519-8

010889/16 20/05/2016 DINIZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 019661-4

010890/16 20/05/2016 DINIZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 019662-2

010891/16 20/05/2016 DINIZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 019663-1

010892/16 20/05/2016 EMANUEL ARAÚJO MARTINS COSTA 337434-3

010893/16 20/05/2016 TÚLIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA 156502-8

010894/16 20/05/2016 DIOGENES ROLIM E ODALEA PINTO 064642-3

010897/16 20/05/2016 LUCAS HOLANDA CORREIA LIMA 107874-7

010903/16 19/05/2016 JOÃO PAIVA PONCE DE LEON NETTO 074754-8

010904/16 19/05/2016 OTACILIO FIGUEIREDO DA SILVA 098003-0

010905/16 19/05/2016 ARIMATEIA IMOVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA 206578-9

010906/16 19/05/2016 ANTONIO VICENTE DE LIMA 017131-0

010907/16 19/05/2016 ANTONIO VICENTE DE LIMA 017132-8

010908/16 19/05/2016 ANTONIO VICENTE DE LIMA 017130-1

010916/16 19/05/2016 JANIERE DE MOURA NOBREGA 124199-1

010919/16 19/05/2016 DMX COMERCIO ATAC. DE PAPELARIA E UTILIDADE 

DOMESTICAS LTDA

135396-9

010922/16 20/05/2016 LUCAS HOLANDA CORREIA LIMA 107875-5

010923/16 20/05/2016 RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA 114994-6

010924/16 20/05/2016 RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA 114996-2

010925/16 20/05/2016 RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA 114995-4

010929/16 20/05/2016 MARIA GORETTI DE O. SALES 159819-8

010935/16 23/05/2016 SEVERINO RAMOS MEIRELES FILHO 165649-0

010938/16 23/05/2016 JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA 167707-1

010939/16 23/05/2016 SEVERINO GOMES DOS PASSOS 016142-0

010941/16 23/05/2016 JOSÉ VIANA D. AZEVEDO 211593-0

010944/16 23/05/2016 JOSÉ FERNANDES DE MOURA 106374-0

010947/16 23/05/2016 AMW INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME 216199-1

010949/16 23/05/2016 JOÃO TAVARES DE OLIVEIRA 124011-1

010951/16 23/05/2016 FABIO DE ANDRADE 206296-8

010953/16 23/05/2016 JOSÉ FERREIRA DE MOURA 187718-6

010957/16 23/05/2016 ODICEA MARIA A. DA C. SANTOS 066832-0

010961/16 24/05/2016 EUGENIO HONFI NETO 131435-1

010964/16 24/05/2016 THAIS DE MELO AMORIM 133924-9

010966/16 24/05/2016 VICENTE PONTES DE ALCANTARA 016444-5

010971/16 24/05/2016 JOSÉ RODRIGUES NUNES 043259-8

010973/16 24/05/2016 EDNALDO TAVARES RUFINO 077821-4

010974/16 24/05/2016 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR-IPEP 282342-0

010975/16 24/05/2016 GABRIEL F. RAMOS 140956-5

010976/16 24/05/2016 ADILENE DE LIMA BEZERRA DA SILVA 012454-1

010980/16 24/05/2016 ECOM CONSTRUÇÕES LTDA 078044-8

010981/16 25/05/2016 JOÃO MORAIS 124025-1

010982/16 25/05/2016 ADONES NOBREGA DE MOURA 124352-7

010983/16 25/05/2016 ANTONIO BARROS DE MORAIS 093628-6

010984/16 25/05/2016 MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DOS SANTOS 202215-0

010989/16 25/05/2016 A F V  ENGENHARIA LTDA 101979-1

010990/16 25/05/2016 LEONEL MIGUEL AVELINO 016974-9

010991/16 25/05/2016 SONIA MACHADO FRANCA DOS SANTOS 008434-4

010992/16 25/05/2016 MANOEL ARAÚJO RAMOS FILHO 112996-1

010993/16 25/05/2016 AMINTAS DA SILVA 053188-0

010996/16 25/05/2016 ANDERSON FERREIRA MOTA 231756-7

010997/16 25/05/2016 EMERSON LIMA DE ASSIS 293050-1

012054/16 27/05/2016 MILENA BARBOSA DE MELO 094973-6

012057/16 27/05/2016 FORMATTO MOVEIS PROJETADOS LTDA - ME 079789-8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição e Recargas (Toner, Cartucho, Tinta) e Manutenção para as impressoras multifuncional 

e jato de tinta de todos os modelos seguindo a descrição do termo de referencia atendendo a demanda das 
diversas Secretarias do Município de Triunfo-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2016.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO DOS 

SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN-
TO 02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 02.030 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 
02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MDE 02.070 - SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 02.050 -SECRETARIA 
DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02050.10.301.1002.2013 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS 
3390.39 - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00067/2016 - 14.06.16 - INFOPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - - ME - R$ 45.393,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de serviços de apoio administrativo, elaboração, assessoria e acompa-

nhamento de projetos, preenchimento de planos de trabalho e programas governamentais, acompanhamento de 
projetos através de editais e Sistemas do Governo Estadual e Federal como também propostas e inadimplências, 
retirada de licenças e autorizações dos órgãos competentes pelas aprovações dos projetos..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2016.
DOTAÇÃO: 030 - Secretaria de Administração 02030.04.122.2002.2004 - Manutenção dos serviços adminis-

trativos 33.90.39.0000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: 7 (sete) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00068/2016 - 14.06.16 - IRAMILTOM SATIRO DA NOBREGA - R$ 9.800,00 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 044/2014

TERMO ADITIVO Nº 02
CONTRATADA: COMPAC CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATO: 044/2014
TOMADA DE PREÇOS: 04/2014
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS JOSÉ VIEIRA DA SILVA, 

PAU DE LEITE, SANTO ANTÔNIO E VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, OBJETO DO CONTRATO 
DE REPASSE 1005501-40/2013

VIGÊNCIA: 12.06.2016
MOTIVOS DO TERMO ADITIVO: AUMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 
DATA DE ASSINATURA: 10.06.2016
VIGÊNCIA APÓS ADITIVO: 12.06.2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 045/2014
TERMO ADITIVO Nº 02

CONTRATADA: COMPAC CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATO: 045/2014
TOMADA DE PREÇOS: 05/2014
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS PROJETO MARIZ III, 

RIBEIRÃO PRETO, CARLOS LOURENÇO DE SOUSA, E QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, 
OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 1005500-25/2013

VIGÊNCIA: 12.06.2016 
MOTIVOS DO TERMO ADITIVO: AUMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 
DATA DE ASSINATURA: 10.06.2016
VIGÊNCIA APÓS ADITIVO: 12.06.2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00023/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de um veículo automotor, tipo passeio, flex, zero 
quilômetro, destinado ao município de Vieirópolis, conforme Termo de Referência do edital. Data e Local: 
28 de Junho de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Cen-
tro - Vieiropolis - PB.

vieiropolis - pB, 14 de junho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00024/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de 
fabricação, com fornecimento parcelado, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura 
Municipal. Data e Local: 28 de Junho de 2016 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

vieiropolis - pB, 14 de junho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores  e a Lei 123/2006, que 
fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob 
regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, tenho como objeto: Obra civil pública de Ampliação da 
Escola Municipal Anísio Pereira Borges, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação 
e proposta que realizar-se-á as 10:00hs do dia 01/07/2016, na sala da CPL, localizado na sede da Pre-
feitura Municipal de São José dos Ramos, na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n, Centro – São José dos 
Ramos-Pb. Maiores informações através do telefone (83) 3682-1086, no horário de expediente normal 
de 08:00 as 13:00 horas.

são jose dos raMos, 14 de junho de 2016
Angelina Lourenço de Melo

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2016
A presidente da Comissão Permanente de licitação, no uso de suas atribuições Torna Público para o 

conhecimento da população de SÃO JOSE DOS RAMOS e para quem interessar que após a reunião de 
abertura e análise dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços da Tomada de Preços nº 002/2016, 
cujo objeto é Aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção dos veículos da frota municipal, 
foi declarada vencedora a empresa: MILTON VIEGAS ME/ CNPJ: 24.279.655/0001-09 no valor total de R$  
441.034,50 (Quatrocentos e quarenta e um mil, trinta e quatro reais e cinquenta centavos).

são josÉ dos raMos–pB, 13 de junho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 85.2015.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 342/2015 datado de 16/07/2015 e com término de vigência em 31/12/2015, 
celebrado inicialmente entre as partes e do Primeiro Aditivo com vigência até 31/05/2016, objetivando as 
aquisições parceladas de Equipamentos diversos para Instalação de Academias ao ar livre em diversos 
pontos do Município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA. 
CONTRATADA: METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA – CNPJ: 13.898.616/0001-73- GENILDO ALVES 
DE FRANÇA

JUSTIFICATIVA: Não foram pedidos todos os produtos, por motivos financeiros e administrativos, sendo 
assim vantajoso para a administração prorrogar pelos preços já contratados, conforme parecer nos autos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 20/05/2016.
VIGÊNCIA 2º  ADITIVO: 01/11/2016 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 85.2015.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 343/2015 datado de 16/07/2015 e com término de vigência em 31/12/2015, 
celebrado inicialmente entre as partes e ao Primeiro Aditivo com vigência até 31/05/2016, objetivando as 
aquisições parceladas de Equipamentos diversos para Instalação de Academias ao ar livre em diversos 
pontos do Município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA. 
CONTRATADA: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA – CNPJ: 08.374.053/0001-
84- GLEYDSON MAGNO DOS SANTOS PONTES

JUSTIFICATIVA: Não foram pedidos todos os produtos, por motivos financeiros e administrativos, sendo 
assim vantajoso para a administração prorrogar pelos preços já contratados, conforme parecer nos autos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 23/05/2016.
VIGÊNCIA 2º ADITIVO: 01/11/2016 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 88.2015.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 351/2015 datado de 28/07/2015 e com término de vigência em 31/12/2015, 
celebrado inicialmente entre as partes e ao Primeiro Aditivo com vigência até 31/05/2016, objetivando as 
aquisições parceladas de Equipamentos diversos para Instalação de Academias ao ar livre em diversos 
pontos do Município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA. 
CONTRATADA: METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA – CNPJ: 13.898.616/0001-73 - GENILDO ALVES 
DE FRANÇA

JUSTIFICATIVA: Não foram pedidos todos os produtos, por se tratar de recursos federais junto a Caixa 
Econômica Federal e esperando a liberação do recurso mediante medições apresentadas, conforme 
parecer nos autos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 20/05/2016.
VIGÊNCIA 2º ADITIVO: 01/11/2016 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 88.2015.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do Termo 

de Contrato de nº 352/2015 datado de 28/07/2015 e com término de vigência em 31/12/2015, celebrado 
inicialmente entre as partes e ao Primeiro Termo de Aditivo com vigência até 31/05/2016, objetivando as 
Aquisições de Equipamentos Permanentes para Academias conforme Contrato de Repasse nº 806694/2014 
- Processo nº 2641.1014908-88/2014 - Ministério do Esporte / CAIXA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA. 
CONTRATADA: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA – CNPJ: 08.374.053/0001-
84- GLEYDSON MAGNO DOS SANTOS PONTES

JUSTIFICATIVA: Não foram pedidos todos os produtos, por se tratar de recursos federais junto a Caixa 
Econômica Federal e esperando a liberação do recurso mediante medições apresentadas, conforme 
parecer nos autos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 23/05/2016.
VIGÊNCIA 2º ADITIVO: 01/11/2016 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS “AD EXITUM” NA IDENTIFICAÇÃO, APURAÇÃO, LEVANTAMENTO, E APRESENTAÇÃO 
DE AÇÃO COMPETENTE EM FAVOR DA EDILIDADE, DE VALORES DEVIDOS PELA UNIÃO A TÍTULO 
DO FPM E OUTROS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00016/2016. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS 03.00 - 04.122.1002.2005 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: 12 meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
e EDSON PEREIRA NEVES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S – CNPJ: 92.098.441/0001-96 - CT 
Nº 00309/2016 – 10.06.2016 - A Contratada só receberá qualquer honorário pelos serviços prestados 
na execução dos serviços mediante a obtenção do êxito da ação dos serviços acima descritos, cláusula 
segunda, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre todos os benefícios advindos, a serem pagos tão 
somente após os valores terem sido creditados para o Município.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

    
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00016/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

JURÍDICOS “AD EXITUM” NA IDENTIFICAÇÃO, APURAÇÃO, LEVANTAMENTO, E APRESENTAÇÃO 
DE AÇÃO COMPETENTE EM FAVOR DA EDILIDADE, DE VALORES DEVIDOS PELA UNIÃO A TÍTULO 
DO FPM E OUTROS.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/06/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00016/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00016/2016, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS “AD EXITUM” NA IDENTIFICAÇÃO, APURAÇÃO, LEVANTAMENTO, E APRESENTAÇÃO DE 
AÇÃO COMPETENTE EM FAVOR DA EDILIDADE, DE VALORES DEVIDOS PELA UNIÃO A TÍTULO DO 
FPM. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDSON PEREIRA NEVES 
ADVOGADOS E CONSULTORES S/S – CNPJ nº 92.098.441/0001-96, Valor: A Contratada só receberá 
qualquer honorário pelos serviços prestados na execução dos serviços mediante a obtenção do êxito da 
ação dos serviços acima descritos, cláusula segunda, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre todos os 
benefícios advindos, a serem pagos tão somente após os valores terem sido creditados para o Município.

guaraBira - pB, 10 de junho de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de construção, destinados a diversas secretarias. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Baia da Traição: 04.01 - 10.301.0012.2007 - 05.00 - 12.361.0018.2017 - 12.361.0018.2021 - 06.00 - 
15.122.0003.2027 - 07.00 - 08.122.0003.2029 - 11.00 - 27.813.0028.2048 - 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Baia da Traição e PEDRO DA COSTA – CNPJ: 03.627.092/0001-22 – VALOR CONTRATADO: 
R$ 246.995,02 (duzentos e quarenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e dois centavos) - CT 
Nº 059/2016 - 09.05.16.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Solon 
de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 30 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Sistema de Registro de Preços para: 
Aquisições parceladas de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcionamento dos diversos 
setores da Administração. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

guaraBira - pB, 14 de junho de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica 

a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no 
dia 01.07.2016 às 14h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Solon de 
Lucena, 26, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE N.° 
05.2016, destinada a Contratação de empresa para Implantação de Sistema de Abastecimento D’Água e 
Instalação de Poços c/ Adutora e Chafariz nas localidades de Serrinha, Catolé e Quati, conforme Convênio 
nº 016/2013 – Ministério da Integração / Governo Federal. Recursos Próprios. Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço 
retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min.

guaraBira - pB, 13 de junho de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de pneus e câmara de ar, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00024/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME, CNPJ Nº 03.517.351/0001-62
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.
VALOR GLOBAL DE: R$ 92.638,00 (noventa e dois mil e seiscentos e trinta e oito reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

iBiara - pB, 14 de junho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de pneus e câmara de ar, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00024/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME – CNPJ 11.228.215/0001-80
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.
VALOR GLOBAL DE: R$ 144.416,00 (cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e dezesseis reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

iBiara - pB, 14 de junho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2016, que objetiva: Aquisição de espaço cultural itinerante 
e projetos: os quatro pilares da educação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: Tecnologia Educacional Editora e Distribuidora de Projetos para Educação Ltda - R$ 651.750,00. Fica 
o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a 
contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - pB, 14 de junho de 2016
DR. Expedito Pereira 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2016, que objetiva: Aquisição e Recargas (Toner, Cartucho, 
Tinta) e Manutenção para as impressoras multifuncional e jato de tinta de todos os modelos seguindo a 
descrição do termo de referencia atendendo a demanda das diversas Secretarias do Município de Triunfo-
-PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INFOPRINTER COMERCIO & 
SERVICOS LIMITADA - - ME - R$ 45.393,00.

triunfo - pB, 14 de junho de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2016, que objetiva: Contratação de empresa de serviços 
de apoio administrativo, elaboração, assessoria e acompanhamento de projetos, preenchimento de planos 
de trabalho e programas governamentais, acompanhamento de projetos através de editais e Sistemas do 
Governo Estadual e Federal como também propostas e inadimplências, retirada de licenças e autorizações 
dos órgãos competentes pelas aprovações dos projetos.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: IRAMILTOM SATIRO DA NOBREGA - R$ 9.800,00.

triunfo - pB, 14 de junho de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão Presencial n° 
00024/2016, para 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 e HOMOLOGO o seu objeto as empresas: 
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), conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

iBiara - pB, 13 de junho de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa no ramo pertinente para executar serviços na Reforma dos PSF’s (Lagoa de Pedra/Barra 
de Salgado/PSF-I/Cuité dos Bitus/PSF-Sítio São Bento); HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

arara - pB, 07 de junho de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00002/2016. OBJETO: Contratação de empresa no ramo perti-

nente para executar serviços na Reforma dos PSF’s (Lagoa de Pedra/Barra de Salgado/PSF-I/Cuité dos 
Bitus/PSF-Sítio São Bento). ABERTURA: 03/06/2016 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. 
DATA: 07/06/2016.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Aquisição de Equipamentos e Materiais 
Permanentes, destinados ao NASF e ESF II deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 2.899,00; CRM Comercial Ltda - R$ 
2.423,20; EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - R$ 5.670,00; HOSP SERVIÇOS E 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MED.LTDA - R$ 3.511,70. Ficam desde já convocados 
os representantes legais das empresas vencedoras para assinatura dos contratos objeto da presente 
licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 
do edital da presente licitação.

arara - pB, 14 de junho de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas de Medica-
mentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da 
ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 127.500,00.

arara - pB, 06 de junho de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior 

porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste 
Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00017/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e FUS: 3.3.90.30.02 - Medicamentos 
3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00046/2016 - 07.06.16 - DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 127.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia visando a pavimentação em paralelepípedos 

graníticos em diversas Ruas do Município de Natuba.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - Valor: R$ 141.946,90.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 

nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com.

natuBa - pB, 07 de junho de 2016
MÉRCIA KALINE DOS SANTOS

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de serviços de 

Construção de Muro de Arrimo em diversas Ruas na Sede do Município de Natuba.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
M & C CONSTRUÇÕES E JARDINAGEM LTDA - ME - Valor: R$ 103.549,91.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 

nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com.

natuBa - pB, 14 de junho de 2016
MÉRCIA KALINE DOS SANTOS

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
OBJETO: Contratação de serviços engenharia de caráter continuado para fiscalização, supervisão e 

gerenciamento de obras do município de São José da Lagoa Tapada-PB, Portal da Transparência: www.
saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, 
São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 08:00 horas do dia 28 de Junho de 2016.

são jose da lagoa tapada - pB, 14 de junho de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia 

Básica do Município de São José da Lagoa Tapada-PB, Portal da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.
br. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose da 
Lagoa Tapada- PB, às 09:00 horas do dia 28 de Junho de 2016.

são jose da lagoa tapada - pB, 14 de junho de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos injetáveis para atender as neces-

sidades da Secretaria de Saúde do Município de São José da Lagoa Tapada-PB, Portal da Transparência: 
www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 54, 
Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 14:00 horas do dia 28 de Junho de 2016.

são jose da lagoa tapada - pB, 14 de junho de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR, 

DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECI-
FICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL.

DATA REUNIÃO: 29 DE JUNHO DE 2016, ÁS 08:30 HORAS
INFORMAÇÕES: EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS 08:00 ÁS 

12:00 HORAS NA SALA DA CPL, Á RUA MANOEL DANTAS, Nº 279, CENTRO, SEDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL.

várZea-pB, 14 de junho de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, DESTINADO 

AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL.

DATA REUNIÃO: 30 DE JUNHO DE 2016, ÁS 08:30 HORAS
INFORMAÇÕES: EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS 08:00 ÁS 

12:00 HORAS NA SALA DA CPL, Á RUA MANOEL DANTAS, Nº 279, CENTRO, SEDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL.

várZea-pB, 14 de junho de 2016.
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09012/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/040642
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-

TOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁGUA E DA ÁREA DAS PISCINAS DO PARQUE AQUÁTICO 
DO CAM.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 20 de julho de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21 de julho de 2016 - HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 21 de julho de 2016 - HORÁRIO: 11h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de 

Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna público 

que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública será realizada através 
do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 10.520/2002, que institui a moda-
lidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro de 2003, que regulamenta o pregão no 
município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 
de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 
de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas 
alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor), Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir de 15 de junho de 2016.

joão pessoa, 13 de junho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Benedito 

Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material Permanente (Mobiliários e equipamentos 
Eletroeletrônicos e Eletrodoméstico) destinado a SEDUC. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia.

CaBedelo - pB, 14 de junho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as Secretarias do município de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - Secretaria de Administração - Material de Consumo - 04.000 - Secretaria 

de Finanças - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura - 3.3.90.30 - Material 
de Consumo - 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura - 3.3.90.30 - Material de Consumo 07.000 - Secre-
taria de Saúde - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 08.000 - Secretaria de Ação Social - 3.3.90.30 - Material 
de Consumo - 09.000 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 3.3.90.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: MARIA GORETE LOPES DO VALE 

05963878497 - R$ 83.466,00.
Manaíra - pB, 10 de junho de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

MARIA GORETE LOPES DO VALE 05963878497
MARIA GORETE LOPES DO VALE

CPF: 059.638.784-97

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos junto aos 

Ministérios e Secretárias de Estado, em todos os pleitos e em Órgão Público para o Município de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - Secretaria de Administração - 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA 

ME - R$ 10.500,00.
Manaíra - pB, 10 de junho de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME
DANIELE VERAS ROCHA

CPF: 052.822.854-44

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 60017/2016
Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba - registro de preços para: AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR E ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS A PO-
PULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E PARA ATENDER A DEMANDAS JUDICIAIS, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. Parâmetro legal; Lei Federal de nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 
049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis.

Fornecedor: - MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA.
Item(s): 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 

- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 
49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 
- 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 
- 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 113 - 114 - 115 - 
116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 
- 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 
- 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 
- 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 189 
- 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 
- 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 
- 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 
244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255.

Valor: R$ 4.097.084,52.
Integram a Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 60017/2016 e seus anexos, e as seguintes propostas. 
- A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 

publicação de seu extrato na imprensa oficial.
O inteiro teor da Ata encontra-se disponível no endereço, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - 

Centro - Cajazeiras – PB.
CajaZeiras - pB, 14 de junho de 2016

HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 027/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2016
CONTRATO Nº 027/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADOS: CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
CNPJ: 13.603.534/0001-54
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: 217.295,00 (duzentos e dezessete mil, duzentos e noventa e cinco reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 – 

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 3.3.90.32.00 
– Material, bem ou serviço p/distr. Gratuita. 02.02 – Secretaria de Administração – 041220052.2.003 – Manu-
tenção das atividades da Secretaria de Administração – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 3.3.90.32.00 – 
Material, bem ou serviço p/distr. Gratuita. 02.03 – Secretaria de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção 
das atividades da Secretaria de Finanças – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.04 – Secretaria de 
Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura –  3.3.90.30.00 
– Material de Consumo – 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política – 3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo – 3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço p/distr. Gratuita.  02.07 – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 25 
751 0506 2.030 -Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
– 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0125.2.039 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Ação Social – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv., p/dist. Gratuita. 
–  02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Turismo – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 18.541.0535.2.047 – 
Manutenção das atividades da secretaria do meio ambiente – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo –  02.12 
– Secretaria da Juventude – 27.812.0536.2.048 – Manutenção das atividades da secretaria da juventude 
– 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço p/distr. Gratuita - 02.13 
– Secretaria de Habitação e Defesa Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da secretaria 
de habitação e defesa civil – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.14 – Secretaria de Planejamento – 
04.121.0051.2.052 – Manutenção das atividades da secretaria de planejamento – 3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo – 02.15 – Secretaria de Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção das atividades 
da secretaria de transportes urbanos – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.016 – Superintendência 
Municipal de Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção das atividades da superintendência 
municipal de transporte e trânsito – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.017 – Secretaria dos Direitos da 
Mulher – 14.422.0125.2.056 – Manutenção das atividades da secretaria dos direitos da mulher - 3.3.90.30.00 
– Material de Consumo – 02.018 – Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos – 14.422.0125.2.057 – 
Manutenção da Secretaria da cidadania e direitos humanos – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.19 
– Secretaria de Relações Extraordinária de Relações c/ comunidade – 14.422.0125.2.058 – Manutenção 
Sec. Extraord. De Relações com a comunidade – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.20 – Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer – 27.812.0125.2.059 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - 02.21 – Secretaria 
de indústria e comercio e desenvolvimento econômico – 23.692.0052.2.060 – Manutenção das atividades da 
secretaria de indústria e comércio e desenvolvimento urbano – 3390.30.000 – Outros Materiais de Consumo. 

MaManguape, 06 de junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 026/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2016
CONTRATO Nº 026/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADOS: MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 18.100.267/0001-16
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: 254.607,00 (duzentos e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e sete reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 – 

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 3.3.90.32.00 
– Material, bem ou serviço p/distr. Gratuita. 02.02 – Secretaria de Administração – 041220052.2.003 – Manu-
tenção das atividades da Secretaria de Administração – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 3.3.90.32.00 – 
Material, bem ou serviço p/distr. Gratuita. 02.03 – Secretaria de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção 
das atividades da Secretaria de Finanças – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.04 – Secretaria de 
Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura –  3.3.90.30.00 
– Material de Consumo – 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política – 3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo – 3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço p/distr. Gratuita.  02.07 – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 25 
751 0506 2.030 -Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
– 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0125.2.039 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Ação Social – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv., p/dist. Gratuita. 
–  02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Turismo – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 18.541.0535.2.047 – 
Manutenção das atividades da secretaria do meio ambiente – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo –  02.12 
– Secretaria da Juventude – 27.812.0536.2.048 – Manutenção das atividades da secretaria da juventude 
– 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço p/distr. Gratuita - 02.13 
– Secretaria de Habitação e Defesa Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da secretaria 
de habitação e defesa civil – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.14 – Secretaria de Planejamento – 
04.121.0051.2.052 – Manutenção das atividades da secretaria de planejamento – 3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo – 02.15 – Secretaria de Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção das atividades 
da secretaria de transportes urbanos – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.016 – Superintendência 
Municipal de Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção das atividades da superintendência 
municipal de transporte e trânsito – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.017 – Secretaria dos Direitos da 
Mulher – 14.422.0125.2.056 – Manutenção das atividades da secretaria dos direitos da mulher - 3.3.90.30.00 
– Material de Consumo – 02.018 – Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos – 14.422.0125.2.057 – 
Manutenção da Secretaria da cidadania e direitos humanos – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.19 
– Secretaria de Relações Extraordinária de Relações c/ comunidade – 14.422.0125.2.058 – Manutenção 
Sec. Extraord. De Relações com a comunidade – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – 02.20 – Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer – 27.812.0125.2.059 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - 02.21 – Secretaria 
de indústria e comercio e desenvolvimento econômico – 23.692.0052.2.060 – Manutenção das atividades da 
secretaria de indústria e comércio e desenvolvimento urbano – 3390.30.000 – Outros Materiais de Consumo. 

MaManguape, 06 de junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de limpeza destinados ao atendimento das demandas das 

escolas e secretaria da educação deste Município, para o exercício de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00035/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANS-
FERÊNCIA DE CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS); 06.00 SECRE-
TARIA DA EDUCAÇÃO; 12.361.2014.2015 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 
12.361.2014.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB; 12.361.2014.2017 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE; 12.361.2016.2018 MANUT. DO ENSINO C/
RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE; 12.361.2019.2020 MANUTENÇÃO DE PROGRA-
MAS DO FNDE; 12.366.2019.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS; VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras 
e: CT Nº 00103/2016 - 13.06.16 - XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 43.249,70

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de material de 
limpeza destinados ao atendimento das demandas do Hospital Municipal Dr. Clóvis Bezerra, Postos de 
Saúde e atividades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, para o exercício de 2016; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: E.LINCON GUEDES ALVES - R$ 42.168,00; XAND’S 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 197.368,90.

Bananeiras - pB, 13 de junho de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material de limpeza destinados ao atendimento das demandas do 

Hospital Municipal Dr. Clóvis Bezerra, Postos de Saúde e atividades do Fundo Municipal de Saúde deste 
Município, para o exercício de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2016. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS - RE-
CURSOS ORDINÁRIOS; RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; 
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS; 07.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2002.2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 
10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO; 10.301.2008.2029 
MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO; 10.301.2008.2031 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA; 10.301.2009.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMILIA - FNS/PSF; 10.302.2008.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 10.302.2008.2035 
ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE - FNS; 10.302.2008.2076 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA; 10.302.2010.2037 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS; 10.305.2011.2039 PROGRAMA DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA 
SAÚDE - PFVPS - 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00104/2016 - 13.06.16 
- E.LINCON GUEDES ALVES - R$ 42.168,00 CT Nº 00105/2016 - 13.06.16 - XAND’S COMERCIAL DE 
ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 197.368,90

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços de 

pavimentação em paralelepípedos em diversas Ruas localizadas no Sítio Melancia, junto a este Município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
Estructural Engenharia Ltda - ME - Valor: R$ 294.469,64.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

itatuBa - pB, 14 de junho de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
COMUNICADO – CONTINUIDADE DOS TRABALHOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2016
A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos referentea TOMADA DE PRE-

ÇOS Nº 0007/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução 
dos serviços de construção do anexo da Escola Antônio Rodrigues de Oliveira, localizada na Zona Rural 
deste Município, cuja sessão publicada será realizada no dia 23 de Junho de 2016 às 09h00min horas, no 
mesmo local anteriormente divulgado. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.Telefone: (083) 3398-1020.Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

itatuBa - pB, 10 dejunho de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
COMUNICADO – CONTINUIDADE DOS TRABALHOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2016
A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos referentea TOMADA DE PREÇOS 

Nº 0008/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada e contrução civil para, execução dos 
serviços de restauração da Escola José Antônio dos Santos localizada na Comunidade Bolas, Zona Rural 
deste Município, cuja sessão publicada será realizada no dia 23 de Junho de 2016 às 10h00min horas, no 
mesmo local anteriormente divulgado. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.Telefone: (083) 3398-1020.Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

itatuBa - pB, 10 dejunho de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA CASSERENGUE
AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°002/2016

A Prefeitura Municipal de Casserengue/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 
e sua Equipe de Apoio, sediada na  Rua Durval da Costa Lira, 343, Centro – Casserengue/PB, Chamada 
Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, considerando o disposto no art. 21, da 
Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 23/2013. Os grupos informais e/ou formais interessados deverão 
apresentar sua documentação e projeto de venda até o dia 05 de Julho de 2016, às 10:00 horas. Informa-
ções: no horário das 08:00 às12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 36341146.

Casserengue/pB, 14 de junho de 2016.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 12.784/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOS-

PITALAR - SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana Pereira 

de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão 
que estava prevista para o dia 29/06/2016 às 08:30hs, remarcando para o dia 30/06/2016 às 08:30hs, 
considerando alterações auferidas nos quantitativos do edital. O novo Edital ficará à disposição dos inte-
ressados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o novo número 
da licitação – CHAVE: 633578. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no 
HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

joão pessoa, 14 de junho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira / Presidente da CSL
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de 

implantação de 3 sistema coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo 
humano, em comunidades rurais de Boa Vista, Maracujá e Piabuçu, localizada neste município.

LICITANTES HABILITADOS:
- POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
- ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
- CONSTRUTORA JADE - EIRELI - ME.
- DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME.
- DIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA.
- PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 27/06/2016, às 09:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

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

rio tinto - pB, 13 de junho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de 
implantação de um sistema coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo 
humano, na comunidade rural de Salema na rua do Ouro, localizada neste município.

LICITANTE HABILITADO:
- POLYEFE CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
- ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
- CONSTRUTORA JADE - EIRELI - ME.
- DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 27/06/2016, às 10:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

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

rio tinto - pB, 13 de junho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Duque 

de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE / EXAMES LABORATORIAIS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/
EPP). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

CaBedelo - pB, 14 de junho de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Duque 

de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: Aquisição de Gêneros Alimenticios. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

CaBedelo - pB, 14 de junho de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Professor 

Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Agosto de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada em planejamento, 
organização e execução de CONCURSO PÚBLICO de provas ou de provas e títulos para o Município de 
ARARUNA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

 araruna - pB, 10 de junho de 2016
 VICTOR HUGO BENEVIDES TRIGUEIRO TARGINO 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
Nos termos do relatório final e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 

nº 00030/2016, que objetiva: Contratação de Serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de 
Projetos junto aos Ministérios e Secretárias de Estado, em todos os pleitos e em Órgão Público para o 
Município de Manaíra/PB, ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IRAMILTON 
SATIRO DA NOBREGA ME - R$ 10.500,00.

Manaíra - pB, 10 de junho de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA  - Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Nos termos do relatório final  e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00025/2016, que objetiva: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as Secretarias do município de 
Manaíra/PB; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA GORETE LOPES 
DO VALE 05963878497 - R$ 83.466,00.

Manaíra - pB, 10 de junho de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA- Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2016

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica que fica REVOGADO o processo 
licitatório, modalidade Tomada de Preço nº 00001/2016, bem como todos os atos dele decorrentes, inclu-
sive suas publicações, que objetiva: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a 
execução dos serviços de CONSTRUÇÃO do Centro de Informações Turísticas e Coreto de Bananeiras/
PB. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no seguinte endereço - Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB. Telefone: (083) 
3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - pB, 13 de junho de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da construção 
civil, destinada execução dos serviços de conclusão da construção de 02 UBS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. 
Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - pB, 13 de junho de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Cel. 

Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de CONSTRUÇÃO 
do Centro de Informações Turísticas e Coreto de Bananeiras/PB. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: 
cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - pB, 14 de junho de 2016
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATUAL – PRORROGAÇÃO PRAZO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB E CONSTRUTORA ANDRADE SILVA 
LTDA. CNPJ: 02.427.754/0001-58. ref. concorrência 0002/2014. OBJETO: Contratação de empresa do 
ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de construção de 01 (uma) UPA – UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO – Bananeiras/PB. EXTRATO DO 4º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 
00265/2014, com a empresa acima mencionada, correspondente a prorrogação contratual de prazo pelo 
período de 06(seis) meses, contados a partir de 06.05.216 até 05.11.2016, sob a dotação orçamentária: 
ORÇAMENTO 2016 - RECURSOS ORDINÁRIOS - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO – SAÚDE - 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.2008.1052 
CONCLUSÃO/CONSTRUÇÃO/EQUIPAGEM UNID. DE SAUDE – UPA. 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTA-
LAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 05.05.2016.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO 2016; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS - R$ 20.000,00.

Bananeiras - pB, 25 de Maio de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E 

CONSULTORIA JURÍDICA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Ine-
xigibilidade de Licitação nº IN00006/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016 - Recursos Ordinários - 04.00 
SECRETARIA DAS FINANÇAS - 04.123.2002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E 
CONTABILIDADE 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT 
Nº 00098/2016 - 25.05.16 - GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 20.000,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016, que 
objetiva: Contratação de show artístico do cantor AMAZAN, com duração mínima de 02 (DUAS) horas, que 
acontecerá no dia 23/06/2016, por ocasião dos festejos do Juninos na cidade de Bananeiras-PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE AMAZAN SILVA - ME - R$ 24.000,00.

Bananeiras - pB, 03 de junho de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de show artístico do cantor AMAZAN, com duração mínima de 02 (DUAS) horas, 

que acontecerá no dia 23/06/2016, por ocasião dos festejos do Juninos na cidade de Bananeiras-PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2016 - RECURSOS ORDINÁRIOS. 11.00 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. 13.392.2020.2066 
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS. 3.3.90.36.01 – OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00099/2016 - 03.06.16 - JOSE AMAZAN SILVA - ME - R$ 24.000,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE, COM DURAÇÃO 
MINIMA DE 02 (DUAS) HORAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/06/2016, POR OCASIÃO DOS FES-
TEJOS DO JUNINOS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: MARCOS PRODUÇÕES LTDA - ME - R$ 23.000,00.

Bananeiras - pB, 03 de junho de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE, COM DURA-

ÇÃO MINIMA DE 02 (DUAS) HORAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/06/2016, POR OCASIÃO DOS 
FESTEJOS DO JUNINOS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00008/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS ORDINÁRIOS. 11.00 
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. 13.392.2020.2066 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
ARTISTICOS E CULTURAIS. 3.3.90.36.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 
00100/2016 - 03.06.16 - MARCOS PRODUÇÕES LTDA - ME - R$ 23.000,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NANDO CORDEL, COM DURAÇÃO 
MÍNIMA DE 02 (DUAS) HORAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/06/2016, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS 
DO JUNINOS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ACONCHEGO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME - R$ 45.000,00.

Bananeiras - pB, 03 de junho de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NANDO CORDEL, COM DURAÇÃO 

MÍNIMA DE 02 (DUAS) HORAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/06/2016, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS 
DO JUNINOS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS ORDINÁRIOS. 11.00 SECRETARIA DA 
CULTURA E TURISMO. 13.392.2020.2066 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS 
E CULTURAIS. 3.3.90.36.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. 3.3.90.39.01 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00101/2016 - 03.06.16 
- ACONCHEGO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME - R$ 45.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de material de 
limpeza destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social e ativida-
des dos Programas Sociais deste Município, para o exercício de 2016; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 90.074,10.

Bananeiras - pB, 13 de junho de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de limpeza destinados ao atendimento das demandas 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e atividades dos Programas Sociais deste Município, para o 
exercício de 2016.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS - RECURSOS OR-
DINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - OUTROS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS 
08.00 SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2002.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2002.2041 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.243.2004.2046 MANUTEN-
ÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV; 08.243.2004.2047 MANUTENÇÃO DO PISO DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE - PAEFI; 08.243.2004.2048 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS; 
08.244.2004.2044 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA; 
08.244.2005.2052 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO - PBF; 08.244.2005.2053 
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES; 08.244.2005.2055 MANU-
TENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS; 08.244.2005.2056 PROGRAMAS 
DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO; 08.244.2005.2057 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
PEIXES NA SEMANA SANTA; 08.244.2006.2061 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA 
A CARENTES; 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00102/2016 - 13.06.16 - 
XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 90.074,10

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de material de 
limpeza destinados ao atendimento das demandas das escolas e secretaria da educação deste Município, 
para o exercício de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: XAND’S 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 43.249,70.

Bananeiras - pB, 13 de junho de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

 Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Ma-

noel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (Um) veículos 0km 
tipo passeio, destinado a secretaria de Ação Social 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, 14 de junho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 13:00 horas do dia 30 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
construção de Escola Núcleo 3 - Divinópolis - Cajazeiras -PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

CajaZeiras - pB, 14 de junho de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA
 Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de uma quadra escolar 
coberta - Ginásio Patamuté. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

CajaZeiras - pB, 14 de junho de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de uma Escola Núcleo 
1 - Catolé dos Gonçalves - Cajazeiras-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

CajaZeiras - pB, 14 de junho de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços de 

restauração do prédio da Ação Social e de duas Escolas localizadas na Zona Rural deste Município.
LICITANTES HABILITADOS:
- D I T CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.
- MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 23/06/2016, 
às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

itatuBa - pB, 09 de junho de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n°1293/2016, em João Pessoa,02 de junho de 2016– Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de:Ampliação do Sistema de esgotamento sanitário do município de Cabedelo, praias de Areia Dourada, 
Camboinha, Poço e Ponta de Campina.Na(o) AREIA DOURADA, CAMBOINHA, POÇO E PONTA DE 
CAMPINA -Município: CABEDELO- UF: PB: Processo: 2016-003165/TEC/LI-4855.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n°1292/2016, em João Pessoa, 2 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Sistema de Abastecimento de Água do município do Conde-PB (Atividade Classificada de acordo com 
a NA 101: Captação, adução e tratamento de águas superficiais – 8.2.1) Na(o) NA CIDADE-Município: 
CONDE- UF: PB: Processo: 2016-002026/TEC/LI-4755.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n°1291/2016, em João Pessoa, 2 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Cajazeiras –PB. Na(o) NA CIDADE-
-Município: CAJAZEIRAS- UF: PB: Processo: 2016-002024/TEC/LI-4753.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n°1289/2016, em João Pessoa, 2 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade de João Pessoa nas Praias dos Seixas 
e Penha- PB. Na(o) PRAIAS SEIXAS E PENHA-Município: JOÃO PESSOA- UF: PB: Processo: 2016-
002021/TEC/LI-4751.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação n°1294/2016, em João Pessoa, 2 de junho de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade 
de: Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade de Cajazeirinhas- PB. Na(o) PRAIAS S/N Município: 
CAJAZEIRINHAS- UF: PB: Processo: 2016-005279/TEC/LO-0461.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação n°1290/2016, em João Pessoa, 2 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Operação do Sistema de Abastecimento de Água nos bairros de Tibiri, Marcos Moura e Eitel Santiago em 
Santa Rita- PB. Na(o) SANTA RITA TIBIRI/MARCOS E EITEL SANTIAGO Município:-UF: PB: Processo: 
2016-002022/TEC/LO-1890.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n°1303/2016 em João Pessoa, 3 DE Junho de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade 
de: Sistema Integrado de Abastecimento de Água das cidade de Cuité e Nova Floresta-PB Na(o) Sistema 
Integrado CUITÉ NOVA FLORESTA - CUITÉ- Município: UF: PB: Processo: 2015-005951/TEC/LO-0638.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação N° 3326/2014/PROC. Nº 13-006804 - Operação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de Mogeiro, composto de estação de tratamento de esgoto (ETE) = IT: 764.341,90 
= AC 19,176 ha= NE: 06 =L/AT: EM TODA CIDADE – Município:MOGEIRO- UF: PB: Processo: 2016-
003809/TEC/LO-2407.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação N° 2597/2012/PROC. Nº 2012-003766–Operação do Sistema de 
Abastecimento de Água = AC 3.538m²= NE: 06 =L/AT: EM TODA CIDADE – Município: ITAPORANGA- 
UF: PB: Processo: 2016-003808/TEC/LO-2406.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação N° 3936/2012/PROC. Nº 2012-005211 – Operação do Sistema de 
Abastecimento de Água = AC 79m²= NE: 04 – Município: CAJAZEIRINHAS E DISTRITO DE BARREN-
TO- UF: PB: Processo: 2016-003810/TEC/LO-2408.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Operação do Sistema de Abastecimento de Água do Lot. Cidade Recreio= IT: 2.761.243,00 
= AC:100,0m²= NE: 08 =L/AT: LOT. CIDADE RECREIO – Município: JOÃO PESSOA- UF: PB: Processo: 
2016-003357/TEC/LO-2276.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
renovação da Licença de Instalação N° 2123/2014/PROC. Nº 2014-004282 – Construção de uma bar-
ragemde nível = IT: 1.404milhões = AC: 2.500m²= NE: 08 =L/AT: TIBIRÍ – Município: SANTA RITA- UF: 
PB: Processo: 2016-003359/TEC/LI-4866.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
renovação da Licença de Instalação N° 2121/2014/PROC. Nº 2014-004148 – Ampliação do sistema de 
abastecimento de água= IT: 10.200.000,0 = AC: 150m²= NE: 14 =L/AT: EM TODA CIDADE – Município: 
PRINCESA ISABEL- UF: PB: Processo: 2016-003425/TEC/LI-4882.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
renovação da Licença de Instalação N° 2196/2014/PROC. Nº 2013-004147 – Ampliação do sistema de 
abastecimento de água = IT: 13.701.701,45 = AC: 71,52m²= NE: 10 =L/AT: EM TODA CIDADE – Município: 
TRIUNFO- UF: PB: Processo: 2016-003369/TEC/LI-4874.

A TAG ALIMENTOS LTDA ( Nau Frutos do Mar), CNPJ :12.289.102/0001-58, SITUADO NA RUA: LUPÉR-
CIO BRANCO, 130 - MANAIRA, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM ( Secretaria de Meio 
Ambiente) A LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 239/2016, COM VALIDADE 20/05/2017 PARA ATIVIDADE 
DE RESTAURANTE.

ALBUQUERQUE E PORTO CONST. INCORP. IMOB. E SERV. LTDA – CNPJ/CPF Nº 17.080.560/0001-04. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1335/2016 em João Pessoa, 9 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 02 CASAS GERMINADAS HABITACIONAIS, EM 01 PAVIMENTO 
NUMA ÁREA DE 203,00 M² Na(o) – RUA DA CAIXETA, QD-119 LT-384, PARATIBE Município:  JOÃO 
PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-002380/TEC/LO-1979.

TEREZINHA DIONÍZIO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 760.034.004-63. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 684/2016 em João 
Pessoa, 29 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de 01 (um) Condo-
mínio Residencial, com 55 lotes e 03 (três) Quadras Na(o) -  CHACARA DIONÍZIO, PB 041 – SALEMA  
Município:  RIO TINTO – UF: PB. Processo: 2016-001342/TEC/LI-4690.

Mais Sorriso Centro de Odontologia Ltda, CNPJ 20.021.999/0001-62 torna público que a SUDEMA 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente) emitiu a Licença de Operação n°1253/2016 
em João Pessoa, 30 de maio de 2016, prazo: 730 dias para a atividade de Clínica Odontológica na 
Rua Deputado José Mariz, 1055, Município João Pessoa – PB. Processo: 2016-003173/TEC/LO-2199.

COINBRA – Construtora e Incorporadora Brasileira Sociedade Empresária Ltda. CNPJ:19.079.237/0001-
38, torna público que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a Licença de Operação de unidade residencial Multifamiliar situado no Loteamento Praia do 
Poço, no Lote 02, Quadra 18-B na Rua 55 esquina com Rua 59.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
Com base na discricionariedade administrativa e nos artigos 79, inciso I e 78, XII da Lei 8.666/93, que 

autorizam a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da Administração fica RESCINDIDO UNILATE-
RALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAJAZEIRAS O CONTRATO Nº 60101/2014 proveniente 
da Tomada de Preços nº 60001/2014 através da Decisão Administrativa nº 008/2016-CPL. Desde já fica 
facultada vistas ao teor da referida decisão e concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
desta publicação, para que a empresa SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 
nº 10.997.953/0001-20), possa exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

CajaZeiras - pB, 13 de junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário 

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016, 
que objetiva: Execução dos serviços de locação de estrutura e instalação de equipamentos para realização 
de eventos oficiais; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: DENISE MOURA DO NASCI-
MENTO - ME - R$ 178.100,00.

sapÉ - pB, 01 de junho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60018/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60018/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR , CONFORME SOLI-
CITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA - R$ 36.190,00.

CajaZeiras - pB, 14 de junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60019/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60019/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS 
DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: UNITEC SERVIÇOS LTDA ME - R$ 27.300,00.

CajaZeiras - pB, 14 de junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário 

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisição de fardamento escolar 
-  camisa em malha e short em helanca; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LIMA SUPER COMÉRCIO E CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 98.000,00.

sapÉ - pB, 01 de junho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de peças diver-
sas destinadas aos veículos pertencentes a frota municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - R$ 309.504,00.

sapÉ - pB, 01 de junho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2016, que objetiva: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
destinados as Secretarias do município de Manaíra/PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MARIA GORETE LOPES DO VALE 05963878497 - R$ 83.466,00.

Manaíra - pB, 10 de junho de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Ju-
rídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2016, que objetiva: Contratação de Serviços de Assessoria, 
Elaboração e Acompanhamento de Projetos junto aos Ministérios e Secretárias de Estado, em todos os 
pleitos e em Órgão Público para o Município de Manaíra/PB, HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME - R$ 10.500,00.

Manaíra - pB, 10 de junho de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

  
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2016, que objetiva: Execução de serviços mecânicos 
diversos destinados a manutenção corretiva dos veículos pertencentes a frota municipal; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - R$ 240.560,00.

sapÉ - pB, 01 de junho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60020/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60020/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE CONTROLE, ENVIO DE 
IMAGENS RADIOLÓGICAS E LAUDO A DISTÂNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - R$ 7.000,00.

CajaZeiras - pB, 14 de junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Assis 

Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de acesso à Internet, na modalidade de 
link dedicado destinados a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

rio tinto - pB, 14 de junho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Assis 

Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de acesso à Internet, na modalidade 
de link dedicado destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

rio tinto - pB, 14 de junho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução nas obras de construção da 2ª etapa do 
Estádio Municipal Celso Morais. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - Valor: R$ 495.495,89. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 
07 - Centro - Itapororoca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112. 
Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 05 de Abril de 2016. 

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Presidente da Comissão
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Zeferino de 

Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 28 de junho de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para fornecimento de pães e produtos de 
panificação, conforme especificações anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. Email: aroeiraslicitacao@gmail.com

aroeiras - pB, 14 de junho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Zeferino 

de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 05 de julho de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para construção de o sistema de 
abastecimento d’água dos Sítios Boa Vista, Volta Grande e Jucazinho, Município de Aroeiras. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado 

aroeiras - pB, 14 de junho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2016
orna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Zeferino 

de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 05 de julho de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa reforma de diversos prédios públi-
cos do Município de Aroeiras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado 

 aroeiras - pB, 14 de junho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO 001/2016
A Prefeitura Municipal de Aroeiras - PB, sediada na Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, 

NOTIFICA a empresa LINSERV SERVICOS EIRELI – ME, CNPJ nº 20.401.718/0001-05, para apresentar 
em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir desta publicação, documentos solicitados no oficio nº. 
056/2016, em razão do Processo Administrativo 001/2016. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

aroeiras - pB, 13 de junho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60007/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Coronel 

Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:30 horas do dia 30 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para finalização da parte 
remanescente da obra de construção de duas UBS na cidade de Cajazeiras-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
CajaZeiras - pB, 14 de junho de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de peças diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de Sapé: 

01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral do Municí-
pio 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do Vice Prefeito 
04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 - Manter atividades 
do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.122.1002.2009 - Man-
ter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.00 - Secretaria de Finanças 
04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 04.125.1002.2015 - Manter atividades 
da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter 
atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 
12.122.1002.2017 - Manter atividades dos Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter ativida-
des de implantação núcleos técnicos educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do 
Programa de Merenda Escolar 12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos 
FNDE 12.361.2011.2021 - Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Man-
ter atividades da educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação 
básica - Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter atividades 
de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar - Convênio 
12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 - Manter atividades 
de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades de apoio a universitários e 
implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de educação infantil e creche - FUN-
DEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches - FNDE 12.366.2011.2034 - Manter 
atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 12.366.2011.2035 - Manter atividades do Pro-
grama Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 - Manter atividades de educação de jovens e adultos 
- FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 
13.392.2015.2038 - Manter atividades das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades 
de realização proj. arte, grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de 
Carnaval, São João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e 
Projeto Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de apoio, ca-
pacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades da Secretaria de 
Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro e Mercado Público 
20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores rurais 08.00 - Secretaria de Meio 
Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Infra 
Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades 
dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e 
conservação de estradas vicinais 09.00 - Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter 
atividades do Departamento de Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter 
atividades da Secretaria de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter 
atividades da Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00048/2016 - 01.06.16 - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - R$ 309.504,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de locação de estrutura e instalação de equipamentos para realização 

de eventos oficiais.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016 - Ata de Registro de Preços nº 

013/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 010/2016, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Coxixola - Estado da Paraíba.

DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de Sapé: 
01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral do Municí-
pio 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do Vice Prefeito 
04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 - Manter atividades 
do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.122.1002.2009 - Man-
ter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.00 - Secretaria de Finanças 
04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 04.125.1002.2015 - Manter atividades 
da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter 
atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 
12.122.1002.2017 - Manter atividades dos Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter ativida-
des de implantação núcleos técnicos educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do 
Programa de Merenda Escolar 12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos 
FNDE 12.361.2011.2021 - Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Man-
ter atividades da educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação 
básica - Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter atividades 
de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar - Convênio 
12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 - Manter atividades 
de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades de apoio a universitários e 
implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de educação infantil e creche - FUN-
DEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches - FNDE 12.366.2011.2034 - Manter 
atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 12.366.2011.2035 - Manter atividades do Pro-
grama Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 - Manter atividades de educação de jovens e adultos 
- FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 
13.392.2015.2038 - Manter atividades das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades 
de realização proj. arte, grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de 
Carnaval, São João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e 
Projeto Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de apoio, ca-
pacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades da Secretaria de 
Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro e Mercado Público 
20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores rurais 08.00 - Secretaria de Meio 
Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Infra 
Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades 
dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e 
conservação de estradas vicinais 09.00 - Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter 
atividades do Departamento de Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter 
atividades da Secretaria de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter 
atividades da Secretaria de Planejamento 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00046/2016 - 01.06.16 - DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME - R$ 178.100,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de fardamento escolar - camisa em malha e short em helanca.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de Sapé: 06.00 

- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.361.2011.2023 - Manter atividades da educação 
básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - Salário Educação 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.365.2011.2032 - Manter atividades 
de educação infantil e creche - FUNDEB 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches - FNDE 
12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 12.366.2011.2035 - Manter 
atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 - Manter atividades de educação de 
jovens e adultos - FNDE 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00047/2016 - 01.06.16 - LIMA SUPER COMÉRCIO E CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 

- R$ 98.000,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de serviços mecânicos diversos destinados a manutenção corretiva dos veículos 

pertencentes a frota municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de Sapé: 

01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral do Municí-
pio 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do Vice Prefeito 
04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 - Manter atividades 
do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.122.1002.2009 - Man-
ter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.00 - Secretaria de Finanças 
04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 04.125.1002.2015 - Manter atividades 
da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter 
atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 
12.122.1002.2017 - Manter atividades dos Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter ativida-
des de implantação núcleos técnicos educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do 
Programa de Merenda Escolar 12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos 
FNDE 12.361.2011.2021 - Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Man-
ter atividades da educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação 
básica - Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter atividades 
de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar - Convênio 
12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 - Manter atividades 
de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades de apoio a universitários e 
implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de educação infantil e creche - FUN-
DEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches - FNDE 12.366.2011.2034 - Manter 
atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 12.366.2011.2035 - Manter atividades do Pro-
grama Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 - Manter atividades de educação de jovens e adultos 
- FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 
13.392.2015.2038 - Manter atividades das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades 
de realização proj. arte, grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de 
Carnaval, São João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e 
Projeto Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de apoio, ca-
pacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades da Secretaria de 
Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro e Mercado Público 
20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores rurais 08.00 - Secretaria de Meio 
Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Infra 
Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades 
dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e 
conservação de estradas vicinais 09.00 - Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter 
atividades do Departamento de Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter 
atividades da Secretaria de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter 
atividades da Secretaria de Planejamento 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00049/2016 - 01.06.16 - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - R$ 240.560,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “PEDRINHO PEGAÇÃO” PARA SE APRESENTAR 

EM PRAÇA PÚBLICA - ITAPOROROCA, POR OCASIÃO DAS “FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO”, NO DIA 
25 DE JUNHO DE 2016..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00024/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Itapororoca: 0500 - Sec. Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e:
CT Nº 00171/2016 - 08.06.16 - PLRW SHOWS LTDA. - R$ 32.000,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00024/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “PEDRINHO PEGAÇÃO” PARA SE APRESENTAR 

EM PRAÇA PÚBLICA - ITAPOROROCA, POR OCASIÃO DAS “FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO”, NO DIA 
25 DE JUNHO DE 2016..

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Chefia de Gabinete.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 07/06/2016.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
Com base na discricionariedade administrativa e nos artigos 79, inciso I e 78, XII da Lei 8.666/93, que 

autorizam a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da Administração fica RESCINDIDO UNILATE-
RALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAJAZEIRAS O CONTRATO Nº 60119/2014 proveniente 
da Tomada de Preços nº 60002/2014 através da Decisão Administrativa nº 009/2016-CPL. Desde já fica 
facultada vistas ao teor da referida decisão e concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
desta publicação, para que a empresa GONDIM & REGO LTDA (CNPJ nº 02.349.756/0001-76), possa 
exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

CajaZeiras - pB, 13 de junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

Com base na discricionariedade administrativa e nos artigos 79, inciso I e 78, XII da Lei 8.666/93, que 
autorizam a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da Administração fica RESCINDIDO UNILATE-
RALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAJAZEIRAS O CONTRATO Nº 60080/2015 proveniente 
da Tomada de Preços nº 60001/2015 através da Decisão Administrativa nº 0010/2016-CPL. Desde já fica 
facultada vistas ao teor da referida decisão e concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
desta publicação, para que a empresa GONDIM & REGO LTDA (CNPJ nº 02.349.756/0001-76), possa 
exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

CajaZeiras - pB, 13 de junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário
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