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l Ricardo Coutinho entrega reforma de mercado em Fagundes. Página 3

l Tibério Limeira recebe homenagem na Câmara Municipal de JP. Página 4

l STF adia decisão sobre condenação em segunda instância. Página 9

l ONU aponta dificuldade do Brasil em lidar com a corrupção. Página 13
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Acusados do cri-
me que chocou o país 
tiveram o pedido de 
prisão solicitado à 
Justiça.  PÁGINA 10

Evento acontece de 
21 a 25 deste mês den-
tro da programação 
do São João patoense.  
PÁGINA 15

Experiência em 
assentamentos do 
Estado beneficia várias 
famílias.  PÁGINA 7

Polícia indicia 
sete pessoas no 
Rio de Janeiro

Patos espera 
R$ 100 mil 
em vendas

Criação de 
camarões gera 
renda na PB

ESTUPRO

FEIRA dE CALçAdOS

CARCINOCULTURA

PARCERIA ENTRE CRUz vERMELHA E FUNAd

Projeto dará atendimento
a bebês com microcefalia

A Cruz Vermelha Brasileira e a Fundação de Apoio ao Deficiente (Funad) apresentou ontem o Projeto Alvorecer, 
que oferecerá apoio e acompanhamento psicoterapêutico a famílias de crianças com microcefalia.  PÁGINA 5

CAMPINA GRANDe  O Governo do Estado abriu ontem a 24ª edição do Salão do Artesanato da Paraíba, 
que vai reunir até o dia 3 de julho artesãos de 79 municípios no Maior São João do Mundo.  PÁGINA 8

CulTuRA e ARTe  Localizada 
no bairro dos Bancários, A Bu-
dega já tem eventos confirma-
dos até agosto.  PÁGINA 21

INsPeçãO  Corpo de Bombeiros realiza fis-
calização em barracas de fogos para garantir 
a segurança no período junino.  PÁGINA 6

fuTeBOl  Após ser campeão paraibano, o 
Campinense joga hoje pela Série D do Brasilei-
rão, no Amigão, contra o Sergipe.  PÁGINA 17
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TURISMO

Memorial do 

São João
em Campina 

Grande, a festa mais 

popular do Nordeste 

é resgatada em ima-

gens e documentos.  

PÁGINA 24
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Todos os políticos que foram citados e/
ou denunciados na Operação Lava Jato re-
ceberam mandato de representação popu-
lar. Ninguém chega ao Congresso Nacional, 
às Assembleias Legislativas dos Estados, 
aos Governos Estaduais e à Presidência da 
República por nomeação. O eleitor acredi-
tou nas propostas de todos eles, quando 
eram então apenas candidatos. Mas um 
mandato popular não é um cheque em 
branco. Nem autoriza ninguém a avançar 
descaradamente sobre o dinheiro público. 
Bem ao contrário, esses políticos foram 
eleitos para desempenhar suas funções ho-
nestamente, na presunção de que agiriam 
com probidade e zelo na administração da 
coisa pública.

Agora, com esta roubalheira toda que 
a Lava Jato investiga e com um quase ina-
creditável festival de delações, figuras 
centrais da política brasileira, como o pre-
sidente da República, os presidentes do 
Senado e da Câmara dos Deputados, mi-
nistros e ex-ministros estão diariamente 
frequentando as páginas da imprensa por 
terem, segundo as denúncias, descumpri-
do exatamente o grande compromisso que 
haviam assumido com o eleitor: não mis-
turar patrimônios público e privado e não 
roubar a Nação. 

A pergunta que se tem feito nas ruas, 
em face de todos estes acontecimentos 
relacionados ao chamado “petrolão”, não 
poderia ser mais inquietante: até quan-
do a população aguentará conviver com 
estes “representantes”, que a ofenderam 
na sua boa-fé e, na verdade, só represen-
tam mesmo o que há de pior na sociedade 
brasileira. O que fazer? Aceitar que con-

tinuem desempenhando seus papéis, em-
bora não tenham mais nenhuma condi-
ção moral de o fazerem? Ou esperar que 
o trabalho de “limpeza” seja feito pelas 
autoridades policiais e torcer para que 
todos eles deixem seus gabinetes e sejam 
devidamente responsabilizados pelos 
crimes que cometeram?

Aqui é importante deixar claro que a 
simples citação ou denúncia de envolvimen-
to na Lava Jato não basta para que, precoce-
mente, se faça uma condenação. No regime 
democrático de Direito, qualquer pessoa 
tem a presunção de inocência a seu favor. 
A condenação, se vier, só se dará após de-
cisão judicial, com direito à ampla defesa e 
ao contraditório. Simples assim, como está 
escrito na Constituição Federal. Acusa-se 
por vezes a imprensa de atuar no sentido 
da antecipação das condenações. Isto é uma 
meia-verdade, até porque não é a imprensa 
que cria os fatos. Antes, é ela que cuida de 
reportá-los porque existem. Salvo, eviden-
temente, a cobertura jornalística, tenden-
ciosa e seletiva, que busca, por interesses 
inconfessáveis, assassinar reputações.

Excessos à parte, porém, a inquietação 
que toma conta do brasileiro continua a 
mesma: se aos mandatários de representa-
ção popular exige-se conduta ilibada – e não 
é isto o que se viu no Mensalão, nem agora 
no Petrolão – como pode a população se dei-
xar representar por potenciais delinquen-
tes, que sequer conseguem dar respostas 
críveis ao rebater as acusações de que estão 
sendo alvos? Não é fácil para qualquer país 
recuperar as suas condições de crescimento 
econômico, quando quase toda a sua cúpula 
política se vê ameaçada de prisão. 

Editorial

 Crônica

Eleitor sem representação
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Paciência  
Há quem empregue mais de 30% do salário em plano de saúde. Na França,  
país capitalista, a melhor Saúde é bancada diretamente pelo Estado.

 

Beto Bola Treze, cuja alcunha re-
vela suas duas paixões – a sinu-
ca e o Treze Futebol Clube –, viu 
o rival Campinense ser campeão, 
mas comemorou: “Perdeu de 1 a 
0, e não bateu o recorde do Galo, 
que é o único campeão invicto 
da Paraíba” [campeonato de 
1966]. ‘Mas é pouco para uma 
equipe do porte do Treze’, eu dis-
se, ‘faz cinco anos que o time deu 
uma sinuca em si mesmo’. Bola 
Treze não gostou da metáfora.       

Salário de R$ 800 e vale-trans-
porte. Estudantes de Adminis-
tração, Jornalismo, Direito, 
Engenharia Civil, Ciências Con-
tábeis, Informática e Mídias 
Digitais podem se inscrever, a 
partir de segunda-feira, para 
concorrer às 46 vagas de es-
tágio oferecidas pelo Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB). As inscrições vão até 
o dia 7 de julho, no site www.
usinadetalentos.com.br.    

Dos três deputados paraibanos titulares da 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 
apenas Wellington Roberto é favorável a 
Eduardo Cunha, cujo processo de cassação 
foi encaminhado pelo Conselho de Ética, a 
partir da aprovação do relatório do deputado 
Marcos Rogério (DEM). Os outros, Veneziano 
Vital (PMDB) e Luiz Couto (PT) vão confirmar 
entendimento daquele colegiado.

POr dOis A um

ANíSiO: FiNANciAmENtO gERA pROmiScuiDADE

EStágiO NO tRE

uNinforme

NÃO vAi à REElEiÇÃO

pOR um ADjEtivO

cONStRANgimENtO Em DOSE tRiplA

O vereador Raoni Mendes (DEM) não vai 
concorrer à reeleição nas eleições de ou-
tubro. Mas essa decisão, anunciada on-
tem, está condicionada a uma questão: 
ele assumir vaga na AL-PB como suplente 
de deputado estadual. Garante, no en-
tanto, que isso não tem nenhuma relação 
com a possibilidade de ele vir a ser esco-
lhido candidato a vice-prefeito na chapa 
de Cida Ramos (PSB). 

Depois de postar texto em 
sua página no facebook cha-
mando a presidente afastada 
Dilma Rousseff de “bandida”, 
o vice-prefeito de Campina 
Grande, Ronaldo Filho (PSDB), 
substituiu o substantivo por 
um adjetivo, digamos, menos 
agressivo: “cínica”. A postagem 
ocorreu no dia em que a presi-
dente estava em João Pessoa, 
participando de audiência pú-
blica promovida pela AL-PB.

“A combinação de dinheiro e política não é boa para a democracia. Reproduz o poder das oligarquias 
e não elege representantes comprometidos com o povo, mas, com seus financiadores”. Do deputado 
Anísio Maia, em opinião enviada à coluna, avaliando que promiscuidade do financiamento das cam-
panhas gerou um Congresso corrompido. “Alguém acha que as grandes empresas fazem doações por 
caridade ou afinidade ideológica?”. A atual legislação, porém, proíbe o financiamento de campanhas 
por empresas. Admite apenas doações de pessoas físicas. 

As delações premiadas estão se 
tornando um constrangimen-
to para o ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU), Vital 
do Rêgo Filho (foto). Depois de 
ser citado por duas vezes por 
delatores – Delcídio do Amaral, 
senador cassado, e Gustavo Xa-
vier, ex-executivo da empreiteira 
Andrade Gutierrez – eis que uma 
terceira delação torna a envolver 
o ex-senador peemedebista em 
esquema de recebimento de pro-
pina, agora do ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio Machado. E o 
constrangimento do ministro se torna ainda maior devido ao cargo vitalício que ocupa, num órgão 
que é responsável pela fiscalização e pela transparência das contas públicas. Pior: as três delações 
que citam seu nome estão relacionadas à mesma acusação: extorsão de dinheiro de executivos de 
empreiteiras, que seriam obrigados a pagar somas vultosas para não serem convocados a depor na 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras (CPMI), da qual era presidente. O ministro 
nega, veementemente, ter participado do esquema de corrupção. Uma fonte fez o seguinte comen-
tário à coluna: “Se Gim Argello [que foi vice-presidente da CPMI e está preso] resolver fazer delação 
premiada, a coisa poderá ficar mais séria para Vital”.
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Ricco Farias
papiroeletronico@gmail.com

gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

A Unimed foi uma ideia confor-
tável da nossa modesta classe média 
para obter um serviço de saúde de 
eleição. Não prosperou fácil em seu 
início. A previdência social federal 
e a do Estado de então atendiam de 
um modo geral com o que dispunha 
de melhor em seus quadros. Corriam 
para o Samdu e para o Ipep tanto o 
sócio do Cabo Branco quanto o do 
Vasco da Torre.

 Concebida nessa época, a Uni-
med viria chover mais ou menos no 
molhado. E precisou de agentes ven-
dedores e de catequese de jornal e 
rádio para atrair os primeiros coo-
perados e beneficiários. Envaidece-
-me ter participado com o saudoso 
Nathanael Alves da propaganda da 
ideia, através de entrevistas suces-
sivas com Alberto Urquiza, Moacir 
Dantas, Carneiro Arnaud. 

A cidade foi crescendo, os bons 
serviços de antigamente se deterio-
rando, e a entrada em campo da coo-
perativa passou, de fato, a fazer a di-
ferença. Os nomes de maior evidência 
da Medicina erigiram-se no grande 
argumento de venda, o chamariz.

 Hoje, cinquenta anos depois, 
a central de atendimento da Torre 
reflete, na ansiedade e na angústia  
da procura, os cento e tantos mil 
que formam seu universo de clien-
tes. É cliente demais para poucos 
balcões. Se pudessem agendar ou 
atender on-line, tal como tenta o 
SUS - como lembrou uma das se-
nhoras que se apertavam de ficha 

na mão e olhos no painel - talvez 
fosse menos enervante. 

É confortante o que diz uma edi-
ção já velha do manual: “Além de 
possuir hospital próprio, mantém 
credenciados, aproximadamente, 
250 estabelecimentos, etc, etc. En-
tre os seus médicos, estão os mais 
conceituados da Paraíba que, juntos, 
somam mais de 1.400 profissionais 
prontos para atender aos clientes da 
cooperativa”. Tudo bem, embora não 
tão “prontos” assim. Há consultas 
que levam meses para ser atendidas. 
Há médicos, entre os “mais conceitu-
ados” que se desestimularam. O Hos-
pital, por se propagar o melhor em 
prejuízo dos congêneres cooperados, 
é super-povoado. Tudo isso é uma vi-
tória, sem dúvida, da universalização 
do bom serviço. É índice de melhoria 
e de ascensão social da comunidade, 
já que o custo da mensalidade vai 
muito além do que pode a renda mé-
dia desse mesmo universo. Há quem 
empregue mais de 30% do salário 
em plano de saúde. Na França, país 
capitalista, a melhor Saúde é banca-
da diretamente pelo Estado.

Mas aqui a coisa aperta, sufoca, 
deixa a desejar sobretudo na urgên-
cia do Hospital anunciado como de 
1º mundo e por isso mesmo um sufo-
co. No atendimento, as mocinhas que 
despacham na Torre são ótimas, mas 
precisa paciência para chegar a elas. 
Não seria o caso de descentralizar a 
recepção, levando mais balcões para 
onde a cidade mais se expande?  
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Ricardo entrega reforma de mercado 
em Fagundes e atende comerciantes 
Mercado público possui 35 
boxes e recebeu R$ 193 mil 
em investimentos do Estado

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, nessa 
sexta-feira (17), a reforma 
do Mercado Público de Fa-
gundes. O local, que recebeu 
um investimento de quase 
R$ 193 mil, vai dar melhores 
condições de trabalho aos 
comerciantes e mais confor-
to aos consumidores. O mer-
cado possui 35 boxes, lojas, 
depósito, bateria de banhei-
ros masculino e feminino, e 
para portadores de necessi-
dades especiais.  

A reforma contemplou 
a pintura, mudança da ins-
talação elétrica e hidrossa-
nitária, substituição de toda 
coberta, colocação de esqua-
drias, rampa de acessibilida-
de e foi refeito todo o piso 
do local. 

“O Mercado Público é 
uma obra estruturante para 
Fagundes porque garante 
melhores condições de co-
mercialização de frutas, ver-
duras e outros produtos. É 
importante não apenas para 
os trabalhadores, mas tam-
bém para quem consome o 
que aqui é vendido. O merca-
do precisa ser higiênico, com 
boa estrutura, ter condições 
de acessibilidade para garan-
tir o seu bom funcionamen-
to. Fizemos este mercado 
com todo zelo e espero que 
ele signifique progresso para 
o povo”, disse o governador 
Ricardo Coutinho. 

Para o prefeito de Fa-
gundes, José Pedro, essa 
obra vai trazer grandes be-
nefícios para os trabalhado-

O governador Ricardo Coutinho ressaltou a importância de uma obra estruturante em Fagundes para a garantia de melhores condições de trabalho aos comerciantes

res e consumidores dos pro-
dutos do Mercado Público. 
“Hoje recebemos este mer-
cado que ficou muito bem 
estruturado. É uma obra que 
melhora a vida dos comer-
ciantes. E essa gestão já fez 
muito por Fagundes, a cons-
trução da ponte, a entrega 
de ambulância, reforma de 
escolas e outras ações. A 
parceria entre o Governo e a 
prefeitura proporciona mui-

tos benefícios para o povo. 
Só tenho a agradecer ao go-
vernador Ricardo Coutinho 
por olhar por nossa cidade”, 
falou.

A diretora-superinten-
dente da Superintendência 
de Obras do Plano de Desen-
volvimento do Estado (Su-
plan), Simone Guimarães, ex-
plicou que a obra recuperou a 
situação do Mercado Público. 
“Cuidamos de cada parte que 

estava danificada no Merca-
do. Agora os 35 boxes têm as 
condições adequadas para 
servir aos comerciantes que 
oferecem diversos tipos de 
produtos. É um mercado pe-
queno, mas com toda estru-
tura”, observou.

A comerciante Cilene Pe-
reira falou que, antes da re-
forma, as condições do local 
estavam precárias. “Sou co-
merciante há cerca de 20 anos 

e infelizmente trabalhava aqui 
com muita dificuldade. O teto, 
por exemplo, só faltava cair 
e o piso era péssimo. Depois 
da reforma ficou muito bom, 
podemos trabalhar tranquila-
mente”, comemorou.

“Vendo frutas e verduras 
há muito tempo. Sofri muito 
por causa da falta de estru-
tura aqui no local. Graças a 
Deus, ao prefeito e ao gover-
nador essa reforma foi feita 

e veio beneficiar cerca de 30 
trabalhadores”, falou o co-
merciante Paulo de Lira.

A dona de casa Maria de 
Fátima frequenta o Mercado 
Público e ficou satisfeita com 
a reforma. “Eu sempre venho 
comprar frutas e verduras 
aqui nesse mercado. Antes o 
local não era muito adequa-
do, mas agora ficou show. Está 
mais limpo, tudo pintado e re-
formado. Gostei muito”, falou.

FOTO: José Marques/Secom-PB

O Governo do Estado da Paraíba, 
por meio do Fundo de Combate e Er-
radicação da Pobreza (Funcep), libe-
rou R$ 350 mil para compra de equi-
pamentos para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Dr. Otávio Pires de 
Lacerda, do município de Patos, pos-
sibilitando o início de suas atividades 
e o atendimento de urgência e emer-
gência aos pacientes daquela cidade. 

O secretário de Saúde do municí-
pio de Patos, José Francisco de Sousa, 
ressaltou que a liberação dos recursos 
pelo Governo do Estado viabilizou o 
funcionamento da UPA para atender 
a população no prazo de até 60 dias. 
“Tivemos uma espera de cinco anos, 
mas mesmo a UPA sendo municipal, 
o governador Ricardo Coutinho foi 
sensível à demanda e atendeu a soli-
citação. Agora aproximadamente 105 
mil patoenses serão beneficiados com 
mais este serviço de saúde”, disse.

“Nós estamos disponibilizando os 
recursos de uma só vez para que eles 
tenham oportunidade de comprar o 
mais rapidamente possível esses equi-
pamentos. Os recursos já foram libera-
dos e nós estamos esperando que eles 
iniciem o procedimento de compra 
para fazer essa UPA funcionar”, disse 
o secretário executivo do Funcep, Re-
ginaldo Cipriano.

Segundo ele, o Governo do Estado 
está dando um incremento nos recur-

sos dados às entidades não governa-
mentais e às prefeituras que estão com 
dificuldades no que diz respeito à área 
da saúde, como é o caso de Patos, em 
que foram solicitados os recursos para 
que a UPA possa funcionar, tendo em 
vista que a obra está sendo finalizada, 
porém, sem equipamentos.

“Com esses recursos, será possível 
colocar todos os equipamentos que 
possibilitarão o início das atividades. 
Serão compradas macas, nebulizado-
res, cronômetros, autoclaves, e uma 
série de outras coisas”, finalizou.

A UPA de Patos é de porte 1. Esse 
tipo de unidade funciona 24 horas 
por dia, sete dias por semana e pode 
resolver grande parte das urgências 
e emergências, como pressão e febre 
alta, fraturas, cortes, infarto e derra-
me. Com isso, ajudam a diminuir as fi-
las nos prontos-socorros dos hospitais. 
A unidade oferece estrutura simplifi-
cada, com raio-X, eletrocardiografia, 
pediatria, laboratório de exames e 
um mínimo de sete leitos de observa-
ção. Nas localidades que contam com 
UPA, 97% dos casos são solucionados 
na própria unidade. Quando o usuário 
chega às unidades, os médicos pres-
tam socorro, controlam o problema e 
detalham o diagnóstico. Eles analisam 
se é necessário encaminhar a um hos-
pital ou mantê-lo em observação por 
24 horas.

PB libera R$ 350 mil para 
compra de equipamentos  

UPA DE PATOS

A difícil situação da po-
pulação que mora em São 
José de Piranhas e está so-
frendo com os problemas da 
falta de água no município 
dominou os debates da Au-
diência Pública, realizada 
pela Frente Parlamentar da 
Água da ALPB, na manhã 
dessa sexta-feira (17), na Câ-
mara Municipal da cidade. 
O deputado Jeová Campos, 
que conduziu os trabalhos, se 
comprometeu a agendar uma 
reunião com o governador 
Ricardo Coutinho e deve se 
reunir, na próxima segunda 
ou terça-feira, com represen-
tantes da Secretaria de Re-
cursos Hídricos do Estado e 
Cagepa para buscar soluções 
emergenciais que resolvam a 
atual situação de São José de 
Piranhas.

“A população de São José 
de Piranhas, de cerca de 20 
mil pessoas, está passando 
por um problema muito gra-
ve de falta de água e de abas-
tecimento caótico, com água 
de péssima qualidade, já que 
o Açude da Cagepa, que abas-
tece a cidade, não tem mais a 
mínima condição de atender 
às necessidades da popu-
lação no que diz respeito a 
abastecimento de água potá-
vel pois se encontra em seu 
limite crítico”, afirma Jeová.

Segundo o parlamentar, 
a solução emergencial é fazer 
uma adutora de engate rápi-
do, que capte água no açude 
de Boa Vista, distante cerca 
de 12 km da cidade. “O açude 
de Boa Vista tem cerca de 15 
milhões de metros cúbicos de 
água oriundo da transposi-
ção e esse volume, com essa 
adutora, é mais que suficiente 
para abastecer São José de Pi-
ranhas”, destaca Jeová. 

O presidente da Fren-
te Parlamentar da Água da 
ALPB lamentou que assun-
tos importantes da pauta da 
audiência não puderam ser 
tratados em função dessa 
questão emergencial do abas-
tecimento de água do muni-
cípio. “Íamos planejar ações, 
debater projetos e políticas 
públicas de uso e gestão da 
água após a conclusão das 
obras da transposição do Rio 
São Francisco, ver a imple-
mentação de projetos susten-
táveis subsequentes à con-
clusão das obras que já estão 
90% concluídas na Paraíba, 
bem como discutir a possi-
bilidade de criar um polo de 
piscicultura na região, já que 
com a transposição haverá 
água suficiente para tanto, 
nas barragens de Engenheiro 
Ávidos, Boa Vista, Morros e 
Caiçara”, afirmou Jeová.

Falta de água domina 
debate em audiência

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS Paraíba perde o 
desembargador 
Rivando Bezerra 
Cavalcanti

A magistratura paraibana 
perdeu na noite dessa quinta-
feira (16), o desembargador 
Rivando Bezerra Cacalcanti, 
que faleceu às 20h30, no Hos-
pital da Unimed. Ele tinha 86 
anos. O corpo foi velado no 
Crematório Caminho da Paz 
na estrada de Cabedelo  e cre-
mado às 11h de ontem.

Natural de Bananeiras, o 
magistrado Rivando Bezerra 
Cavalcanti era filho de José 
Bezerra Cavalcanti e Maria 
Gabínio Bezerra Cavalcanti.  
Chegou à capital em 27 de ou-
tubro de 1965. Foi presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(que hoje tem o seu nome) e 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, eleito em 19 de novem-
bro de 1984. Ocupou o cargo 
de governador do  Estado da 
Paraíba entre 15 de maio e 14 
de junho de 1986, pela vacân-
cia dos cargos do Executivo. 
Aposentou-se do TJPB pela 
compulsória em 1999.

Rivando lecionou na Uni-
versidade Federal da Paraíba 
e no Unipê. Deixa viúva Lucia 
Souto Maior Bezerra Caval-
canti e os filhos Eduardo e 
Hilton Souto Maior Bezerra 
Cavalcanti.

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União
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Políticas

Tibério Limeira é homenageado com  
medalha Cidade de João Pessoa 

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) entre-
gou, na tarde dessa sexta-
-feira (17), a Medalha   Ci-
dade de João Pessoa ao 
contador Carlos Tibério Li-
meira Santos Fernandes, em 
sessão solene ocorrida no 
Plenário Senador Humberto 
Lucena. O vereador Zezinho 
Botafogo (PSB)  propôs a 
honraria e a solenidade.

O parlamentar enfa-
tizou, em sua justificativa, 
que o homenageado é um 
grande gestor e classificou 
como promissor o seu fu-
turo político. Ele destacou 
sua dedicação e comprome-
timento na área do Esporte 
da Paraíba e fez uma expla-
nação das suas realizações 
profissionais.

“No desenrolar da his-
tória de um povo, cada épo-
ca é marcada por persona-
gens, cujo brilho engrandece 
as nossas mais legítimas tra-
dições. Tibério Limeira é um 
cidadão que merece toda 
nossa admiração, pois a sua 
competência é reconhecida 
por todos aqueles que o co-
nhecem profissionalmente, 
além de ser uma pessoa ami-
ga, dispondo de uma condu-
ta irretocável. Assim sendo, 
nada mais meritório do que 
oferecer esta homenagem, 
como forma de reconheci-
mento a esse modelo de ci-
dadão, que tem servido de 
exemplo aos seus pósteros”, 
justificou Zezinho Botafogo.

FOTO: Mano de Carvalho

Zezinho Botafogo (PSB) enfatizou, em sua justificativa, que o homenageado é um grande gestor e o classificou como político promissor

Título foi proposto por Durval Ferreira, presidente da Casa

A deputada estadual 
Estela Bezerra (PSB) para-
benizou o vereador Zezinho 
Botafogo por “conseguir 
enxergar no outro o de me-
lhor que há em si”. “O home-
nageado está  mais denso e 
mais pesado por carregar 
esta Medalha, reverência 
por contribuir com os ou-
tros e com a nossa cidade. 
Assimilou a responsabili-
dade da cidadania desde 
os movimentos estudantis. 
Tem a habilidade de saber 
ouvir e tratar a todos muito 
bem. Esta honraria mais que 
reconhecimento é a expecta-
tiva de continuação na luta 

por esta cidade”, falou.
A mestra Griô Dorci 

ofertou uma muda de co-
queiro, simbolizando a força 
e ensejando que represente 
o poder do homenageado de 
se renovar e se tornar eter-
no por suas ações e sorri-
sos dispensados ao povo. O 
comodoro do Iate Clube da 
Paraíba Bernardo Cantinho 
disse que o homenageado 
é um cidadão capaz de unir 
moradores de várias regiões 
da cidade. “Ele passa pela 
gestão, deixa legado e arre-
banha multidão”, enfatizou. 

Já o presidente do Par-
tido Socialista Brasileiro 

(PSB), Ronaldo Barbosa, 
disse que o agraciado é um 
grande articulador políti-
co. O secretário executivo 
do Orçamento Democrático 
Estadual, Givanildo Pereira, 
destacou suas qualidades 
como pacificador, concilia-
dor e diplomata diante dos 
momentos de conflitos. 

Os pais do homena-
geado, Nílson e Maria Fer-
nandes, fizeram questão de 
falar sobre a satisfação de 
participar da homenagem a 
um filho tão amado e queri-
do. “Estou aqui para falar do 
amor de mãe, amor de útero. 
Este amor está muito feliz 

e agradecido”, externou sua 
mãe que cantou uns versos 
da canção “Te Desejo Vida”. 
Suzi Araújo, esposa do agra-
ciado, corroborou com todos 
os cometários apresentados 
na solenidade. 

Em seu discurso de 
agradecimento, Carlos Tibé-
rio Limeira Santos Fernan-
des externou sua alegria e 
emoção pela homenagem e 
fez um breve relato de sua 
trajetória de vida profissio-
nal. Ele ainda agradeceu a 
todos os parceiros na vida 
pessoal e profissional, que 
sempre contribuíram para 
suas conquistas. “São muitas 

emoções. Amo esta cidade e 
amo muito mais as pessoas 
desta cidade. A responsa-
bilidade desta homenagem 
traz mais energia para con-
tinuar na luta por uma cida-
de melhor. Seguindo sempre 
como apaixonado e amante 
desta cidade”, declarou. 

A sessão solene da 
CMJP foi prestigiada por 
parentes e amigos do ho-
menageado e por perso-
nalidades da vida pública 
da capital pessoense. A  
maestrina Socorro Estre-
la e o cantor Paulo Brasil 
emolduraram a solenidade 
com executaram  dos hinos 
oficiais Nacional e de João 
Pessoa e da canção  “Joia 
Rara” . 

O homenageado
Tibério Limeira é for-

mado em Ciências Contá-
beis pela UFPB. Iniciou sua 
vida pública na Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
(PMJP), onde contribuiu 
para a implantação do Or-
çamento Democrático (OD), 
exercendo as funções de 
articulador, coordenador 
e secretário. Foi secretário 
de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer da Paraí-
ba, pactuou com o Governo 
Federal o Plano Juventude 
Viva, que visa a enfrentar a 
mortalidade da juventude 
negra, além de aprovar jun-
to à Secretaria Nacional de 
Juventude (SNJ) o programa 
Estação Juventude, nas mo-
dalidades campo e urbano, 
sendo a Paraíba o único Es-
tado da Federação a viabili-
zar as duas linhas.

Gestor foi secretário 
de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) conce-
deu o Título de Cidadão Pes-
soense ao superintendente 
da Cruz Vermelha Brasileira 
na Paraíba, Milton Pacífico 
José de Araújo, em sessão 
solene, na manhã dessa sex-
ta-feira (17). A honraria foi 
proposta pelo presidente da 
Casa, Durval Ferreira (PP), 
em reconhecimento à atua-
ção do homenageado na 
gestão pública. Atualmente, 
Milton Pacífico administra, 
na gestão pactuada com o 
Governo da Paraíba, o Hos-
pital Estadual de Emergên-
cia e Trauma Senador Hum-
berto Lucena. 

“Muitas pessoas como 
Milton Pacífico se destacam 
pela luta, atitudes e dedica-
ção para ocupar seu espaço 
e desenvolver seus projetos 
de vida, de forma que pos-
sam mudar a realidade”, 
destacou Durval Ferreira.

 Na ocasião, o parla-
mentar Renato Martins 
(PSB) destacou que a baga-
gem do homenageado com-
bate a cultura do improviso 
na gestão da Saúde na ca-
pital e no Estado. O verea-
dor falou de vocação e da 
importância de conciliar a 
ciência e o amor no âmbito 
profissional.

“É angustiante quan-

Milton Pacífico recebe título de 
cidadania pela Câmara Municipal

SUPERINTENDENTE DA CRUZ VERMELHA

do você tem um problema e 
não tem conhecimento para 
resolvê-lo. Ao mesmo tempo, 
também o é quando você tem 
o conhecimento, mas não 
tem a sensibilidade”, frisou 
Renato Martins, com quem 
concordou Zezinho Botafogo 
(PSB), ao acentuar o cuidado 
humanizado que observou, 
em visita ao Trauma. 

Amor e respeito
“Eu me doei a João Pes-

soa, uma cidade que amo 
e respeito, e que há muito 
tempo escolhi como meu 
lar. Hoje, ela me elege como 
seu cidadão. É de uma honra 
imensa receber esse título, 
este é um momento especial 
na minha vida, em que sinto 
um misto de nervosismo e 
entusiasmo. Costumo dizer 

que nosso trabalho é fruto 
de nossa história e da ma-
neira como conduzimos as 
nossas vidas”, discursou o 
homenageado, destacando a 
importância do tratamento 
igualitário a todos “com cari-
nho e humanidade, pois isso 
é o que falta na sociedade”. 

Sobre o homenageado
Milton Pacífico é natu-

ral de Porto Alegre (RS), tem 
formação em Administração 
e Direito, além de Especiali-
zação em Planejamento Es-
tratégico Público e Privado, 
concluído na Fundação Al-
tadir, no Chile. Ele concentra 
experiências em gestão de 
empresas públicas e priva-
das, de recursos humanos, 
financeira e jurídica, além 
da área de gestão da Saúde. 

ALPB aprova 
gratuidade em 
passagens para 
policiais e agentes

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba aprovou, por 
unanimidade, na última ses-
são do semestre, projeto de 
lei de autoria do deputado 
estadual Frei Anastácio (PT) 
que garante gratuidade nos 
transportes intermunicipais 
de passageiros para policiais 
militares, civis, bombeiros, e 
agentes penitenciários, ape-
nas apresentando a identifi-
cação funcional.

De acordo com Frei 
Anastácio, no caso dos poli-
ciais militares, quando via-
jam fardados, além de cha-
mar a atenção dos bandidos, 
estão correndo risco de mor-
te. “O que podemos constatar 
é que em qualquer ação, os 
bandidos quando identifi-
cam um policial no ambien-
te onde estão agindo atiram 
para matar. Isso já está acon-
tecendo na Paraíba”, relatou.

 Segundo o parlamen-
tar, os policiais muitas vezes 
se deslocam de uma cidade 
para outra levando a farda 
escondida numa bolsa te-
mendo a ação dos bandidos. 
Isso acontece muito nas ci-
dades que envolvem a Gran-
de João Pessoa e nas viagens 
para o interior. 

O parlamentar argu-
menta que mesmo sem estar 
trabalhando, ou sem farda, o 
policial é um agente defensor 
da sociedade. 

George Wagner 
georgeeagner1@gmail.com

O prefeito do mu-
nicípio de Vieirópolis, 
distante 27 km da ci-
dade de Sousa, Sertão 
da Paraíba, desistiu de 
disputar a reeleição 
no pleito de outubro 
próximo. Antônio Cé-
sar Braga foi eleito 
em 2012 pelo PTB e 
obteve 2.269 votos. 
O prefeito reuniu a 
família e os aliados 
políticos e anunciou a 
desistência da disputa 
eleitoral. 

Antônio de Braga, 
como é mais conhe-
cido, afirmou que se 
sente desestimulado 
com a política e sua 
decisão é em caráter 
irrevogável. 

“Eu quero dizer 
que estou desistindo 
por que estou deses-
timulado com a po-
lítica. Eu quero sair. 
Quero desistir. Quero 
avisar a todos os meus 
amigos, que a partir 
de hoje, Antônio de 
Braga não vai mais 
concorrer à reeleição 
em Vieirópolis”, disse. 

No pleito de 2012 
o atual prefeito teve o 
apoio do médico Mar-
cos Pereira que con-
cluía o segundo man-
dato. Após a vitória no 
processo eleitoral, não 
demorou muito para 
o prefeito Antônio de 
Braga romper com o 
ex-prefeito Marcos Pe-
reira, o que gerou uma 
série de mudanças na 
política do município 
de Vieirópolis. 

Marcos Pereira 
aliou-se à oposição 
e passou a formar 
parceria política com 
mais dois ex-prefeitos, 
Francisca Santa Nó-
brega de Oliveira e 
José Célio Aristóteles 
(PR), passando a for-
talecer o grupo con-
trário à gestão de An-
tônio de Braga. 

Antônio disse que 
apesar da desistência 
da reeleição irá ga-
rantir até o final do 
ano a governabilida-
de do município de 
Vieirópolis e pretende 
entregar a gestão mu-
nicipal com todas as 
contas em dia para o 
futuro gestor. 

Prefeito paraibano 
deixa carreira política 

VIEIRÓPOLIS

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP
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Objetivo do Projeto 
Alvorecer é prestar ajuda 
humanitária às mães

Projeto é apresentado na Funad
ACOMPANHAMENTO À MICROCEFALIA

A Cruz Vermelha Bra-
sileira, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saú-
de, da Fundação de Apoio 
ao Deficiente (Funad) e da 
Cruz Vermelha Internacio-
nal, apresentou ontem o 
Projeto Alvorecer, no au-
ditório Jimmy Queiroga da 
Funad. O projeto implanta-
do pela Cruz Vermelha na 
Paraíba tem o objetivo de 
prestar ajuda humanitária 
aos familiares das crianças 
com microcefalia. O intuito 
do Projeto Alvorecer é for-
talecer psicologicamente os 
pais, através de acompanha-
mentos psicoterapêuticos, 
para que eles possam ajudar 
a criança em sua interação 
social, além de orientá-los 
sobre a importância de dar 
continuidade ao tratamen-
to médico. O apoio aos pais 
é realizado pelos psicólo-
gos tanto da Cruz Vermelha 
quanto da Funad. 

O projeto foi criado 
pela psicóloga Karoline Eu-
lalio Raposo, que teve essa 
iniciativa por meio de sua 
própria vivência, ao desco-
brir, durante sua gestação, 
que sua filha mais nova 
possuía microcefalia. Ela 
comentou que juntou uma 
vivência pessoal com a aca-
dêmica, pois no período em 
que a criança nasceu ela 
estava encerrando o mes-
trado, e isso lhe despertou 
para iniciar o projeto.  “Eu 
apresentei o trabalho no 
meu mestrado, mas estava 
buscando de que manei-
ra eu poderia aplicar esse 
projeto na prática e a que 
grupo ele seria direciona-
do. Procurei a secretária de 
Estado da Saúde, Roberta 
Abath, que além de ter me 
dado todo o apoio, ainda me 
passou o contato do Silvio 
Guerra, presidente da Cruz 
Vermelha, filial Paraíba, e a 
partir disso amadurecemos 
essa ideia”, explicou.

Muitas vezes a microce-
falia só se manifesta quando 
a criança nasce, como foi o 
caso de Regina Bezerra de 

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Oliveira, mãe de Davi Luiz. 
Ela disse que só descobriu a 
microcefalia do filho quan-
do ele nasceu, e que não foi 
identificada a malformação 
em nenhuma das sessões 
de ultrassom. “Eu desco-
bri assim que eu ganhei ele, 
quando eu batia a ultrassom 
não mostrava nada. No co-
meço foi desesperador, sen-
ti medo, incerteza, eu tinha 
medo de tudo, porque não 
sabia o que era. Mas depois 
que procurei a Funad pude 
entender e ter apoio psico-
lógico, além de fisioterapia, 
exame do olho, ouvido, te-

nho todo o acompanhamen-
to necessário”, afirmou.

O presidente da Cruz 
Vermelha Brasileira, filial 
Paraíba, Silvio Guerra, res-
saltou que será disponibili-
zado um ambulatório onde 
serão feitos acompanha-
mentos de psicólogos da 
Cruz Vermelha e da Funad 
às crianças com microcefa-
lia no período do nascimen-
to até os dois anos de idade, 
na sede da Cruz Vermelha, 
no Aeroclube. 

Silvio afirmou ainda 
que eles pretendem atender 
todos os casos de microcefa-

lia da Paraíba e que a dura-
ção do projeto é indetermi-
nado, mas dependendo dos 
resultados deve durar em 
torno de mil dias.  

Voluntários na Paraíba
A secretária de Saúde, 

Roberta Abath, comentou 
que o Projeto Alvorecer pro-
porcionou o primeiro con-
tato internacional, do Es-
tado com a Cruz Vermelha 
Internacional (CVI) e que 
essa parceria é de extrema 
importância para o desen-
volvimento da Paraíba. Ela 
destacou que a CVI, junta-

mente com a Secretaria de 
Estado da Saúde e da Funad, 
agregou voluntários para 
auxiliar no plano estadual 
de combate ao Aedes aegyp-
ti. Este plano será realizado 
pelos voluntários, através 
de uma força-tarefa multi-
disciplinar que possui cinco 
pilares, que são: vigilância 
epidemiológica, assistência, 
gestão e comunicação. De 
acordo com a assessoria da 
Cruz Vermelha Brasileira, 
78 voluntários estão envol-
vidos nesse projeto na Para-
íba e mil no Brasil. 

Roberta Abath explicou 

Cento e oitenta alunos 
das dez escolas estaduais lo-
calizadas no bairro de Man-
gabeira, na capital, participa-
ram ontem, no auditório da 
Companhia Estadual de Ha-
bitação Popular (Cehap), da 
palestra sobre a Preservação 
dos Monumentos Históricos, 
proferida pela coordenado-
ra de Assuntos Históricos e 
Culturais do Instituto do Pa-
trimônio Histórico Artístico 
do Estado (Iphaep), Márcia 
Albuquerque. 

O evento faz parte da pro-
gramação dos 33 anos de ani-
versário do bairro, iniciada na 
quinta-feira (16). A palestra 

é uma promoção do Governo 
do Estado, por meio da Cehap, 
por ter sido a Companhia que 
construiu as primeiras casas 
em Mangabeira.

Como parte da programa-
ção, a partir das 9h de hoje, 
alunos do programa Se Sabe 
de Repente, desenvolvido pela 
Secretaria de Estado da Educa-
ção (SEE) participam de apre-
sentações culturais e instala-
ções de estandes, na Praça do 
Coqueiral. 

Na quinta-feira (16), foram 
premiados os três primeiros lu-
gares do concurso de redação 
do qual participaram 2.300 
alunos das escolas estaduais do 

bairro, com o tema “Resgatan-
do a História de Mangabeira”. 
A premiação ocorreu durante 
solenidade, com a presença do 
governador Ricardo Coutinho, 
na Escola Mestre Sivuca, em 
Mangabeira VII.

Seleção
Foram selecionadas pelos 

gestores escolares 90 redações 
e encaminhadas para a 1ª Ge-
rência Regional de Educação 
(GRE), onde foi formada uma 
comissão para avaliar e sele-
cionar os três primeiros colo-
cados. O aluno do 3º ano do 
Ensino Médio da Escola Estu-
dante Rebeca Cristina Alves 

Simões, Wesley Gabriel, foi o 
primeiro colocado com o tex-
to: “Simplesmente Mangabei-
ra”. Ele recebeu um celular 
como prêmio. 

O segundo colocado foi o 
aluno Carlos Alves, do 3º ano 
do Ensino Médio da Escola 
João Roberto Borges e o ter-
ceiro lugar no concurso ficou 
para a aluna Emanuela da Cos-
ta Pereira, do 1º ano do Ensino 
Médio, da turma de Técnico 
em Cozinha da Escola Estadual 
Técnica Cidadã Integral Pr. 
João Pereira Gomes Filho. As 
três unidades de ensino foram 
contempladas com coleções de 
livros paradidáticos e troféus.

Para o secretário de Esta-
do da Educação, Aléssio Trin-
dade, a presença efetiva dos 
alunos nas comemorações do 
aniversário de Mangabeira é 
uma demonstração de que a 
juventude participa da vida do 
bairro, que é tão importante 
para a cidade de João Pessoa.

“Os incentivos do Gover-
no do Estado à localidade, por 
meio de ações e investimentos 
em todas as áreas, principal-
mente na Educação, demons-
tram o compromisso com os 
moradores, para que haja 
crescimento com qualidade de 
vida em Mangabeira”, ressal-
tou o secretário.

Estudantes participam de evento comemorativo
ANIVERSÁRIO DE MANGABEIRA 

que a microcefalia não está 
relacionada apenas ao vírus 
da zika, mas que ela tem di-
versos fatores que podem 
causar a malformação nas 
crianças. “É importante ter-
mos a compreensão sobre o 
assunto para que possamos 
traçar estratégia de preven-
ção e de atendimento, além 
de aperfeiçoar o sistema, 
para acolher as crianças e 
as famílias da melhor ma-
neira possível”, finalizou.

Projetos na Funad
A presidente da Funad, 

Simone Jordão, informou 
que desde 2011 a Funad 
é referência no Estado no 
atendimento a crianças com 
microcefalia, tanto da capital 
quanto de outras regiões da 
Paraíba. A Fundação garan-
te o serviço de estimulação 
precoce em que as crianças 
passam por um processo de 
avaliação, assim que chegam 
na instituição, que é o Servi-
ço de Avaliação e Triagem e 
Diagnóstico, além de dispo-
nibilizar profissionais de to-
das as áreas para avaliar as 
crianças. 

Eles recebem as mães 
por demanda espontânea 
ou referenciada pelos servi-
ços de saúde. “Quanto mais 
precocemente possível essa 
criança puder ser inserida 
nesse serviço, melhor para o 
desenvolvimento dela. Pois 
quando sai o diagnóstico, se 
for detectado, por exemplo, 
que ela vai ter baixa visão 
nós já encaminhamos para 
o serviço de reabilitação vi-
sual com um oftalmologista”, 
completou Simone Jordão.

A secretária Roberta Abath 
afirmou que atualmente foram 
registrados 886 casos suspeitos de 
microcefalia na Paraíba. Desses 
casos, apenas 139 estão confirma-
dos e 450 já foram descartados, 
que são os que passam por exames 
mais apurados, os chamados “exa-
mes de imagem”. Estão em investi-
gação, 297 casos. 

O que é microcefalia?
Segundo orientações da Cruz 

Vermelha, a microcefalia é uma 
malformação congênita, em que 
o cérebro não se desenvolve de 
maneira adequada. Neste caso, os 
bebês nascem com perímetro en-
cefálico menor que o normal, ou 
seja, igual ou inferior a 32 centí-
metros. Essa malformação pode 
ser efeito de uma série de fatores 
de diferentes origens, como subs-
tâncias químicas e agentes bioló-

gicos (infecciosos), como bacté-
rias, vírus e radiação.

Além do acompanhamento de 
rotina na Unidade Básica de Saúde, 
o bebê precisa ser encaminhado 
para a estimulação precoce. Caso 
ele apresente alterações ou com-
plicações (neurológicas, motoras 
ou respiratórias) o acompanha-
mento por diferentes especialista 
poderá ser necessário, dependen-
do de cada caso.

Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é feito por meio 

de exame físico de rotina nos ber-
çários, após o nascimento, e deve 
ser realizado em até 24 horas do 
nascimento. Também é possiível 
diagnosticar a microcefalia no pré-
natal. Entretanto, somente o médi-
co que está acompanhando a grá-
vida poderá indicar o método de 
imagem mais adequado.

Paraíba registrou 886 casos suspeitos

DENGUE
n Febre alta
n Dor abdominal intensa e contínua
n Vômitos
n Sangramento de mucosas

CHIKUNGUNYA
n Febre alta 
n Dores intensas nas articulações
n Manchas vermelhas na pele
n Não é possível tê-la mais de uma vez

ZIKA
n Dor de cabeça
n Febre baixa
n Dores leves nas articulações 
n Manchas vermelhas na pele, com coceira
n Vermelhidão nos olhos sem secreção e coceira
n Inchaço nos membros inferiores
n Tosse, diarreia e vômitos

Principais sintomas

FOTOS: Evandro Pereira

Implantado pela Cruz Vermelha na Paraíba, o projeto foi lançado ontem no Auditório Jimmy Queiroga da Funad Secretária Roberta Abath participou do lançamento
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Sudema fiscaliza comércio de 
lenha para fogueiras na Paraíba
Comerciantes devem 
procurar a sede do 
órgão em Patos, CG e JP

O expediente do Dia de 
São João, comemorado no dia 
24 de junho, será facultativo 
nas repartições estaduais. O 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Ad-
ministração (Sead), publicou 
ontem, no Diário Oficial do 
Estado (DOE), portaria sobre 
o expediente e questões admi-
nistrativas.

A portaria informa que 
em virtude das festividades ju-
ninas, a Sead resolve facultar o 
expediente do dia 24 de junho 
de 2016, nas repartições esta-
duais da Administração Direta 
e Indireta do Poder Executi-
vo, devendo ser preservado o 
funcionamento dos serviços 
essenciais. 

O documento determina 

ainda que os veículos oficiais, 
inclusive os de representa-
ção da Administração Direta 
e Indireta do Poder Executi-
vo, sejam recolhidos às suas 
repartições de origem ou ao 
Centro Administrativo, após 
o término do expediente do 
dia 23 e liberados uma hora 
antes do início do expediente 
do dia 27 de junho, e ainda, 
que qualquer liberação excep-
cional seja precedida de au-
torização do Gabinete Militar 
do Governador, excetuando-
-se ambulâncias, veículos de 
fiscalização das Secretarias 
da Receita, da Administração 
Penitenciária e da Segurança e 
Defesa Social, das Polícias Civil 
e Militar e da Casa Militar ou 
que estejam a serviço desta.

O prazo para o cadastra-
mento da autorização para 
a comercialização de lenha 
para a confecção das foguei-
ras no período junino está 
acabando. Os comerciantes 
interessados devem procu-
rar as sedes da Superinten-
dência de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema), 
nas cidades de Patos, Cam-
pina Grande e João Pessoa 
para regularizar o comércio. 
A autorização é válida até o 
fim deste mês, caso encon-
tradas irregularidades na 
comercialização da lenha, os 
vendedores serão notifica-
dos e poderão responder cri-
minalmente, além de pagar 
multa, que pode variar entre 
R$ 5 mil e R$ 50 mil, e ter a 
madeira apreendida.

O coordenador da Coor-
denadoria da Divisão de Flo-
resta da Sudema, Humberto 
Gomes, esclareceu que  os in-
teressados devem apresen-
tar  documentos específicos 
para a realização do cadas-
tro. “Os interessados na co-
mercialização das fogueiras 
devem procurar a autarquia 
com os seguintes documen-
tos: requerimento de ativi-
dade florestal, documentos 
pessoais como RG, CPF e 
comprovante de residência, 
além da declaração de ori-
gem da lenha”, ressaltou.

Ainda de acordo com 
Humberto para o consumi-
dor estar amparado na hora 
da compra da lenha, basta 
solicitar ao vendedor a auto-
rização de venda da Sudema. 
Em caso de qualquer irregu-
laridade, o consumidor deve 

procurar a Superintendên-
cia, o Batalhão Ambiental ou 
o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama).

Fiscalização
Durante todo o mês de 

junho  a equipe de fiscali-
zação da Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) traba-
lha contra a venda ilegal 
de lenha para fogueiras. As 
ações acontecem todos os 
dias da semana, em pontos 
estratégicos de venda de le-
nha na capital e no interior 
do Estado.

Os fiscais verificam se o 
comerciante tem autorização 
da Sudema para a venda da 
lenha e analisam também a 
sua espécie, se ela foi extraí-
da de árvores frutíferas, exó-
ticas ou nativas. Caso a lenha 
seja de árvore nativa, o co-
merciante é autuado em fla-
grante e a lenha apreendida.

Qualquer denúncia so-
bre venda ilegal da lenha 
pode ser realizada atra-
vés dos telefones: 3218-
5591/8839-1909 (Sudema), 
3218-7222 ou 3218-7246 
(Batalhão Ambiental) .

São João Consciente
A Sudema orienta que 

as fogueiras não sejam feitas 
sobre o asfalto, embaixo de 
árvores e da rede elétrica, 
como também deve ser res-
peitada a distância mínima 
de 200 metros de escolas, 
hospitais e parques. Outra 
orientação para brincar o 
São João de forma conscien-
te é para que os moradores 
se organizem e façam ape-
nas uma fogueira por rua, 
minimizando assim a emis-
são de poluentes.

Uma equipe de oficiais 
do Corpo de Bombeiros este-
ve, novamente, no pátio pró-
ximo ao Estádio Almeidão, 
no bairro do Cristo, em João 
Pessoa, onde estão instala-
das as barracas que comer-
cializam fogos de artifício. 
O tenente Rafael Andrade 
informou que não foram en-
contradas irregularidades 
e que todas as pendências 
foram sanadas. “Uma barra-
ca estava com pendência de 
extintor e outras duas não 
apresentaram o certificado 
expedido pelo órgão de se-
gurança quando realizamos 
a primeira vistoria no último 
dia 13”, revelou o oficial.

O tenente Rafael disse 
que durante a vistoria todos 
os itens de segurança são 
exigidos aos proprietários 
das barracas, principalmente 

a presença em local visível 
do extintor, principalmente 
de água. Cada barraca lem-
brou, só pode armazenar no 
máximo 50 quilos de fogos, 
não podem estar expostos 
fora do estabelecimento. Na 
vistoria foram verificadas 
as condições de armazena-
mento dos fogos, segurança 
e tamanho das barracas e a 
distância entre os estabele-
cimentos. “A nossa preocu-
pação é a segurança, tanto 
dos comerciantes como dos 
clientes”, enfatizou.

Na próxima segunda-
-feira, equipe da Diretoria de 
Atividades Técnicas – DAT do 
Corpo de Bombeiros volta a 
pátio onde estão instaladas 
as barracas para fazer a en-
trega dos certificados expedi-
do pelo Corpo de Bombeiros 
da Paraíba. Rafael Andrade 
disse que a ação preventiva 
é realizada todos os anos, 
no período que antecede os 

festejos juninos, e se encer-
ra após as comemorações do 
São Pedro. 

Durante a vistoria de 
ontem, os oficiais do Corpo 
de Bombeiros solicitaram 
dos comerciantes para não 
permitir que clientes não 
soltem fogos na área, o que é 
permitido numa distância de 
aproximadamente 100 me-
tros daquele local. “Durante 
os festejos vamos manter 
uma fiscalização 24 horas 
para evitar sinistros e qual-
quer denúncia pode ser feita 
através do 193”, explicou o 
tenente Rafael.

Durante a inspeção fo-
ram verificados se os fogos 
estão separados por classes 
– A e B são aqueles de pe-
quena potencialidade, geral-
mente usados por crianças; 
C e D são aqueles de poten-
cialidade maior destinados 
a adultos. Outra verificação 
é relacionada a parte de pre-

ventiva de combate a incên-
dio que são os extintores e a 
sinalização, bem como a par-
te elétrica. “Os fogos têm que 
estar armazenados dentro 
das barracas”.

José Gomes da Cruz dis-
se que a inspeção realizada 
pelas equipes do Corpo de 
Bombeiros é interessante por-
que orientam todos os comer-
ciantes sobre os cuidados, não 
vender fogos a crianças e sem-
pre pedir para as pessoas não 
soltarem fogos naquela área. 

Vendendo fogos de ar-
tifício desde 1989, “Zezinho 
da Paraíso dos Fogos”, como 
é conhecido, comercializa to-
dos os tipos de fogos, desde o 
traque a girândolas que cus-
tam até R$ 3 mil que passam 
cinco minutos queimando. 
Uma caixa com morteiro de 
12 tubos de três polegadas 
custa R$ 450. “Esperamos 
que esse ano seja melhor do 
que o ano passado”, concluiu.

Barracas de fogos são novamente 
inspecionadas pelos Bombeiros

NA CAPITAL

Na vistoria foram verificadas as condições de armazenamento dos fogos, segurança, tamanho das barracas e a distância entre elas

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

George Wagner
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Pelo menos três cidades 
da região de Sousa confirma-
ram a realização de festivida-
des nesse mês de junho. Ape-
sar da tão propalada crise 
econômica as Prefeituras de 
Sousa, São Francisco e Mari-
zópolis anunciaram progra-
mação com destaque para 
grandes nomes da música e 
a participação de grupos mu-
sicais da terra para comemo-
rar o São João.

O município de Sousa, 
Sertão da Paraíba, detém a 
maior densidade territorial e 
populacional da região, esten-
dendo seu raio de influência a 
outras oito cidades. A gestão 
do prefeito André Gadelha, 
PMDB, depois de passar em 
branco nas festas juninas do 
ano passado resolveu investir 
pesado em três noites de festa.

A programação aconte-
cerá nos dias 23, 24 e 25 de 
junho ao lado do Estádio Antô-
nio Mariz, o Marizão, no bairro 
das Areias, na Zona Leste da 
cidade. Três grandes atrações 
foram confirmadas para o 
evento bancado com recursos 
públicos. A abertura do São 
João será marcada pelo show 
da cantora Marília Mendonça. 
Confirmados também os sho-
ws de Bonde do Brasil no dia 
25 e Vicente Nery, no dia 26.

Durante os três dias de 
evento também se apresen-

tarão os Gonzagas, Netinho 
Lins, Pinto do Acordeon, Sara 
Lorena, Pedro Carpelli, Tora 
Chinela, Fabrício Rodrigues e 
atrações locais como Judimar 
Dias e Banda, Gilson e Mania, 
Os Garotos e Ary Lacerda.

A Secretaria de Turis-
mo do município confirmou 
também a realização de fes-
tividades de São Pedro. A 
programação será desenvol-
vida no dia 26 de junho no 
perímetro irrigado de São 
Gonçalo com a apresentação 
de quadrilhas juninas e atra-
ções musicais.

Na cidade de São Fran-
cisco, 38km distante de Sou-
sa, a prefeitura já realizou 
dois dias de festa, No último  
sábado, 11, e domingo, 12 se 
apresentaram em praça pú-
blica as bandas Gilson e Ma-
nia e os Gonzagas.

Na cidade de Marizópo-
lis, 17km distante de Sousa, 
a prefeitura aproveitou a 
programação das festivida-
des de emancipação política 
da cidade, no último final de 
semana e patrocinou forró 
em praça pública. A progra-
mação musical contou com 
Mano Walter, Flávio e Pizada 
Quente e Gilson e Mania.

Antes de anunciarem o 
evento os representantes das 
três prefeituras mantiveram 
reunião com integrantes do 
Ministério Público Estadual 
e do comando do 14ª Bata-
lhão de Polícia.

Festejos juninos em 
Sousa começam dia 23

Repartições estaduais 
terão ponto facultativo 

PRF pede atenção de 
motoristas na rodovia

No DIA DE SÃo JoÃo

Davison Eliziario
Especial para A União

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) da Paraíba alerta 
aos que vão viajar durante os 
festejos juninos, que tenham 
mais atenção entre Cabedelo 
até Campina Grande por se-
rem os trechos com maior flu-
xo de veículos neste período.

O mês de junho é marcado 
pelo período de férias e de fes-
tejos juninos. Muitas pessoas 
decidem viajar para onde há 
grandes festas juninas, como 
por exemplo, Campina Grande, 
Patos, Santa Luzia, Solânea e 
Bananeiras, ou para as praias 
do Litoral norte e sul do Estado.

Segundo a PRF, duran-
te este período as infrações 
mais encontradas são: excesso 
de velocidade, falta de licen-

ciamento, defeito ou falta de 
equipamento obrigatório, di-
rigir sem CNH, pilotar veículo 
de duas rodas sem capacete 
e ultrapassagens irregulares. 
Além de utilizar os etilômetros 
(bafômetros) diariamente, a 
PRF realizará ações especifi-
cas e pontuais em locais es-
tratégicos com o objetivo de 
punir motoristas imprudentes 
e principalmente impedir que 
acidentes graves aconteçam.

Entre as recomendações 
da PRF estão: fazer revisão 
atenta no veículo antes de via-
jar, manter a atenção na rodo-
via, respeitar a sinalização e os 
limites de velocidade, manter 
sempre os faróis ligados e, em 
caso de chuva, diminuir a velo-
cidade e aumentar a distância 
do veículo em relação ao da 
frente e acender os faróis. 
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Criação de camarões gera renda em 
assentamento de Riachão do Poço
Experiência, iniciada há um 
ano, garante recursos para 
famílias de produtores

Três famílias do Assenta-
mento Chico Mendes, em Ria-
chão do Poço, a cerca de 65 
quilômetros de João Pessoa, 
no Território da Cidadania 
Zona da Mata Norte, desco-
briram na criação de cama-
rões de água doce uma forma 
de aumentar a renda. 

A experiência, iniciada 
há cerca de um ano, vem sen-
do acompanhada pela Asso-
ciação Centro de Capacitação 
João Pedro Teixeira (ACCJPT), 
entidade contratada pelo In-
cra para prestar Assessoria 
Técnica, Social e Ambiental 
à Reforma Agrária (Ates) em 
Chico Mendes e em outros 24 
assentamentos paraibanos, 
e já é reconhecida como um 
exemplo de sucesso na região. 

Em março, as famílias fi-
zeram a terceira despesca de 
camarões e agora, após o po-
voamento dos nove viveiros 
com 500 mil larvas de ca-
marão, devem fazer a quarta 
despescagem nas próximas 
semanas. Para aumentar a 
produção, está sendo prepa-
rado mais um viveiro (tan-
que) escavado no solo natu-
ral para receber outras 250 
mil larvas.

Tudo começou há três 
anos, quando o assentado 
Edmilson Teixeira de Freitas, 
mais conhecido como Misso, 
seu pai, Antônio Severino de 
Freitas, e o irmão Denilson 
Antônio de Freitas iniciaram 

uma criação de tilápias em 
dois tanques. Aproveitando a 
experiência adquirida com a 
criação de peixes – hoje des-
tinados apenas ao consumo 
próprio –, a família decidiu 
investir na criação de cama-
rões de água doce, da espécie 
Litopenaeus vannamei, co-
nhecida entre os agricultores 
por “pele de chumbo”.

Com o apoio da equipe 
da ACCJPT, os assentados ven-
ceram as dificuldades iniciais 
da nova criação, como a irre-
gularidade do fornecimento 
de energia elétrica para a má-
quina usada na oxigenação da 
água – condição essencial à 
carcinocultura. Segundo a as-
sistência técnica, certa vez, de-
vido a uma oscilação de ener-
gia, a família foi obrigada a 
vender os camarões antes que 
estes atingissem o peso míni-
mo para comercialização, que 
é de 10 a 12 gramas. O proble-
ma fez com que os assentados 
não obtivessem lucro, mas não 
diminuiu o desejo de investir 
na carcinocultura.

“Não foi essa dificuldade 
que nos fez desistir. Nova-
mente iniciamos o cultivo de 
larvas de camarão e, como 
iniciantes e sem experiência 
alguma, começamos tudo de 
novo, na tentativa de não co-
meter os mesmos erros que 
cometemos no início”, contou 
Misso, que acredita que o su-
cesso da iniciativa deve-se à 
união e ao trabalho coletivo.

Vantagens
O percentual de lucro 

na criação de camarões, 

Famílias do Assentamento Chico Mendes descobriram na criação de camarões de água doce uma forma de aumentar a renda

superior a 60%, é um dos 
principais atrativos. O quilo 
do camarão é comercializa-
do a partir de R$ 15. 

“Outra grande vanta-
gem da criação de camarões 
é que já temos mercado ga-
rantido na região e em João 
Pessoa”, disse Misso, acres-
centando que parte da pro-
dução do assentamento é 
comercializada na própria 
comunidade e o restante é 
vendida a um atravessador, 
responsável pelo transporte 

dos camarões para compra-
dores mais distantes. 

Os criadores do Assen-
tamento Chico Mendes co-
meçaram a obter lucros já 
na terceira despesca. O di-
nheiro foi reinvestindo na 
atividade, com a aquisição 
de um gerador de energia 
para garantir a contínua 
oxigenação dos tanques.

Misso destacou ainda 
que o tempo estimado para 
os camarões atingirem o 
peso ideal para a comer-

cialização é de apenas três 
meses, enquanto que para a 
engorda das tilápias são ne-
cessários seis meses. 

Segundo o assentado 
Antônio Freitas, pai dos 
agricultores, a criação de 
camarão é mais viável do 
que outros sistemas produ-
tivos, principalmente por 
causa da mão de obra, que 
é menor, já que é necessário 
alimentar os camarões ape-
nas uma vez por dia. “Antes 
a gente não tinha nada, e 

hoje já conseguimos muitas 
coisas com a venda dos ca-
marões”, afirmou.

As famílias do Assenta-
mento Chico Mendes são as-
sessoradas por uma equipe 
técnica multidisciplinar da 
ACCJPT, formada pelo médi-
co veterinário Júlio Adolfo, 
pela zootecnista Jeovana Go-
mes, pelo engenheiro flores-
tal Vladimir Scheneider, pelo 
técnico em agropecuária Lu-
ciano José e pelo técnico so-
cial Maximiano da Silva.

FOTO: ACCJPT

Polícia recupera 
veículos clonados 
e detém três no 
Vale do Piancó

O trabalho investigativo da 
Polícia Civil da Paraíba resultou 
na recuperação de três carros 
roubados e que estavam com 
placas clonadas no Sertão do 
Estado, na quinta-feira (16). A 
ação foi executada por policiais 
da delegacia de Piancó e de Co-
remas, com base em informa-
ções repassadas pela equipe 
do Grupo Tático Especial (GTE) 
de Pombal, e ainda resultou na 
prisão de três pessoas.

De acordo com o delega-
do Glauber Fontes, titular da 
17ª Delegacia Seccional, com 
sede em Itaporanga, os poli-
ciais de Pombal receberam 
denúncias de que haveria veí-
culos clonados na região de 
Coremas e Vale do Piancó, ini-
ciando as investigações. Com 
essas informações, a equipe 
de Piancó realizou a apreen-
são de um Corolla de proprie-
dade de Francisco Antônio da 
Silva, que foi preso. 

“A partir daí, as buscas 
continuaram em ação coor-
denada com a equipe de Co-
remas e outros dois veículos 
foram encontrados nos sítios 
Riacho Grande e Mãe D´Água, 
sendo um roubado em Par-
namirim (RN), com placas de 
João Pessoa, e um Fiat Strada, 
roubado em Natal, também 
no Estado vizinho”, explicou a 
autoridade policial. 

Com os veículos foram 
presos Francisco Valdi Canu-
to de Andrade e Francisco das 
Chagas Tumaz, que adquiri-
ram os bens com o primeiro 
suspeito preso em Piancó.

O superintendente do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB), Aga-
menon Vieira, entregou, na 
quinta-feira (16), mais 30 ta-
lonários eletrônicos, durante 
solenidade ocorrida na sede 
da 2ª CPTran (Companhia 
de Polícia de Trânsito), em 
Guarabira. No total, cerca de 
200 equipamentos serão uti-
lizados pelos agentes e poli-
ciais de trânsito durante os 
festejos juninos, na capital e 
interior do Estado.

Na solenidade, com as 
presenças do secretário de 
Segurança e Defesa Social, 
Cláudio Lima, e do coman-
dante da Polícia Militar, co-
ronel Euler Chaves, foram 

entregues 15 talonários ele-
trônicos para a CPTran de 
Guarabira e 15 para a CPTran 
de Campina Grande. Os equi-
pamentos utilizados para la-
vrar as infrações de trânsito 
são ligados a impressoras 
térmicas e podem operar 
também no módulo off line.

Segundo o superinten-
dente Agamenon Vieira, os ta-
lonários eletrônicos cobrirão 
toda a Paraíba, com o objetivo 
de otimizar o setor e eliminar 
possíveis equívocos na aplica-
ção das multas. “Dando con-
tinuidade ao projeto, essas 
entregas simbolizam o início 
da substituição do talonário 
físico pelo eletrônico, a mé-
dio prazo”, enfatizou.

Uma ação conjunta das 
Polícias Civil e Militar da 12ª 
Área Integrada de Segurança 
Pública (Aisp), com sede em 
Esperança, prendeu na quin-
ta-feira (16) dois homens e 
ainda apreendeu um adoles-
cente de 16 anos suspeitos 
da prática de arrastões em 
instituições de ensino e ain-
da homicídios na cidade de 
Juazeirinho. 

De acordo com as in-
vestigações, o adolescente 
é o principal suspeito de ter 
participado de duas invasões 

à escola estadual de Juazei-
rinho, ocorridas nos dias 3 
e 9 de maio. Ele também é 
suspeito de envolvimento 
em dois assassinatos que ti-
veram como vítimas Josimar 
Jair dos Santos, no dia 21 de 
maio, e o pai dele, José Luiz 
dos Santos, no dia 9 de junho. 

A ação conjunta envol-
veu policiais da Delegacia de 
Juazeirinho e das Delegacias 
de Soledade, Grupo Tático 
Especial (GTE), juntamente 
com policiais do 10º Bata-
lhão de Polícia Militar.

Detran-PB entrega 
talonários eletrônicos

Policiais apreendem 
menor em Juazeirinho  

cpTrans de guarabira e cg

suspeiTO de HOMicÍdiOs

Pela segunda vez, a Pa-
raíba sediou o Fórum Nacio-
nal dos Executores de Sani-
dade Agropecuária (Fonesa). 
O evento reuniu técnicos da 
Defesa Agropecuária de todo 
Nordeste e aconteceu quinta 
-feira e ontem, na sede da De-
fesa Agropecuária, localizada 
no Parque de Exposição Hen-
rique Vieira de Melo, no bair-
ro do Cristo, em João Pessoa.

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca, Rômulo 
Montenegro, e diretores da 
Gerência da Defesa Agrope-
cuária estadual (Geda) abri-
ram o evento e destacaram 
os pontos a serem dialoga-

dos entre os estados, ou seja, 
uma pauta única que repre-
sente o Nordeste para ser 
apresentada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa).  

Entre os assuntos priori-
tários discutidos e comuns à 
região Nordeste está a vacina-
ção da segunda etapa contra 
febre aftosa que acontece em 
novembro, onde os criadores 
são obrigados a vacinarem 
todo o rebanho independen-
temente da idade. A reivindi-
cação junto ao Mapa é de que 
os animais a serem vacinados 
tenham até 24 meses.  

O secretário Rômulo 
destacou o trabalho da De-

fesa Agropecuária na busca 
pela melhoria sanitária e 
ressaltou que a pauta tem 
que ser única. “Representa-
ções da Defesa não podem 
prescindir de dialogar com a 
representação da Pesquisa e 
Extensão e não pode deixar 
de dialogar com a Secretaria 
de Agricultura, pois há uma 
interface entre todos”, disse 
o secretário. 

Participam da reunião, 
representando o Ministério 
da Agricultura, o superin-
tendente interino Antônio 
Hybernon da Silva, além de 
representantes das Agências 
de Defesa Agropecuária de 
vários estados.

Policiais civis da Dele-
gacia de Defraudações e Fal-
sificações (DDF) de Campina 
Grande prenderam em fla-
grante, na quinta-feira (16), 
Jefferson Douglas dos Santos 
Lima, 25 anos, suspeito pela 
prática criminosa de estelio-
nato e falsificação de docu-
mentos públicos.

Jefferson, que é natural da 
cidade de Patos, foi denuncia-
do por uma vítima. De acordo 
com o homem que procurou a 
delegacia na manhã da quinta-

feira, Jefferson teria comprado 
a ele vários quilos de queijos 
que somaram R$ 2.380,00 e 
como pagamento ele deu um 
cheque fraudado.

“A vítima recebeu o che-
que e quando foi até o banco 
para descontar foi informado 
que a pessoa não tinha conta 
na agência. Ele esperou al-
guns dias e quando foi esta 
semana Jefferson ligou mais 
uma vez para ele dizendo 
que queria comprar mais 
queijos. Desconfiando que 

seria vítima de outro golpe o 
homem procurou a delegacia 
para denunciar o crime”, dis-
se a delegada da DDF, Suela-
ne Guimarães.

Para comprovar a práti-
ca do crime os agentes acom-
panharam de longe a vítima, 
que foi até o local marcado 
por Jefferson. No estaciona-
mento de um hipermerca-
do, localizado, em Campina 
Grande, o suspeito foi abor-
dado pelos policiais e rece-
beu voz de prisão.

PB sedia encontro nacional 
de Sanidade Agropecuária

PC prende em flagrante homem 
suspeito de estelionato em CG

FOnesa

cHeque FraudadO



Agricultores familiares 
do Assentamento Margari-
da Maria Alves em Pombal 
produzem por mês mais de 
12 mil litros de leite bovino 
com cenário favorável para 
a comercialização local dos 
subprodutos como os quei-
jos de coalho e de manteiga. 
Esse tipo de subprojeto po-
derá se tornar uma das 170 
Alianças Produtivas que se-
rão financiadas com recursos 
do PB Rural Sustentável a ser 
implementado a partir deste 
ano pelo Governo do Estado, 
por meio do Cooperar, em 
parceria com o Banco Mun-
dial. A viabilidade econômica 
do grupo foi apresentada du-
rante reunião ontem, na sede 
do Cooperar.

O diagnóstico fruto de 
uma pesquisa in loco feita 
pelo Centro de Educação In-
tegral Margarida Pereira da 
Silva (Cemar), organização 
não governamental que pres-
ta assessoramento técnico 
aos agricultores do municí-
pio de Pombal, entrevistou 
25 famílias da comunidade 
rural e chegou à conclusão 
que 19 delas já produzem 
esses tipos de queijo e ainda 
tem 39 empreendedores no 
ramo. Eles também contam 
com mercado comprador 
favorável para esse tipo de 
negócio.

Os dados levantados 
pela ONG foram sistemati-
zados e entregues à equipe 
técnica do Cooperar numa 
reunião coordenada pelo 
secretário executivo da ins-
tituição governamental, 
Roberto Vital, que ainda 
contou com a presença de 
integrantes da Rede Ser Tão 

Paraibano/a, na qual o Ce-
mar faz parte.

Durante o encontro de 
trabalho foi apresentado o 
perfil da rede, criada há sete 
anos com o envolvimento 
coletivo de organizações da 
sociedade civil no enfrenta-
mento das problemáticas de 
geração de trabalho e renda 
da população e grupos so-
cialmente vulneráveis da Pa-
raíba. Por mês, a rede atende 
em média 600 pessoas.

Ainda nas discussões, foi 
levantada a possibilidade da 
Rede Ser Tão Paraibano/a se 
tornar uma instituição par-
ceira na execução do PB Rural 
Sustentável com o objetivo 
de alcançar o seu público-al-
vo, que são os agricultores 
familiares das comunidades 
rurais da Paraíba.

Para a educadora do Ce-
mar, Jucele de Sousa Almei-
da, o PB Rural Sustentável 
vem fortalecer os arranjos 
produtivos já existentes e 
fomentar o empreendedo-
rismo rural no Estado. “Na 
nossa região, por exemplo, 
temos grupos organizados 
na produção de artesanato, 
produtos alimentícios e cos-
tura que poderão também 
receber investimentos nos 
projetos pleiteados nesta 
nova ação do governo por 
meio do Cooperar”, lembrou.

Para o coordenador da 
Rede Ser Tão Paraibano/a e 
representante no Brasil da 
Associação de Solidarieda-
de Internacional, uma ONG 
denominada Essor, Frede-
ric Barbotin, a reunião foi 
extremamente positiva e 
poderá aproximar as comu-
nidades mais afetadas que 
são socialmente vulneráveis 
para acessar às políticas pú-
blicas do Cooperar a fim de 
fortalecer à cidadania des-
sas pessoas.
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PB Rural Sustentável pode levar 
assentado a se tornar empreendedor
Viabilidade econômica foi 
apresentada durante reunião 
ontem, na sede do Cooperar Sine-PB oferta 90 

vagas de emprego

O Sistema Nacional de Empre-
gos da Paraíba (Sine-PB) disponibilizou 
ontem 90 vagas de emprego para João 
Pessoa (59), Cajazeiras (14), Campina 
Grande (9), Santa Rita (5), Guarabira 
(2) e Bayeux (1).

Em João Pessoa, as pessoas com 
deficiência podem se inscrever para os 
postos de ajudante de carga e descar-
ga de mercadoria (10) e vigilante (2). 
Ainda há vagas para manicure, sushi-
man, farmacêutico, costureira, ouvidor, 
passador de roupas, motorista entre-
gador, encanador e auxiliar de cozinha.

Já o Sine de Cajazeiras está 
com vagas para atendente de farmácia 
(6), operador de caixa (6), auxiliar de 
limpeza (1) e programador multimídia 
(1). Em Bayeux há apenas uma vaga 
voltada para especialista em mecânica 
de motor a diesel.

Gilberto Gil volta 
a ser internado

O ex-ministro da Cultura, 
cantor e compositor Gilberto Gil 
foi internado ontem no Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo, como 
parte de seu tratamento para com-
bater uma insuficiência renal. A 
assessoria do hospital confirmou a 
internação, mas não forneceu mais 
detalhes.

Já a assessoria do cantor in-
formou à Agência Brasil que Gil está 
bem e que a internação é parte do 
tratamento, uma rotina que deverá 
se repetir em outros meses. A ex-
pectativa é de que ele passe por 
exames e hoje receba alta.

Entre os dias 25 de feverei-
ro e 9 de março, Gilberto Gil ficou 
internado no mesmo hospital para 
controlar um quadro de hiperten-
são arterial.

Colégio Militar leva 
estagiários ao 190

A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e Defesa Social 
(Seds), por meio do Centro Integra-
do de Operações (Ciop), assinou um 
termo de cooperação com o Colégio 
Militar, que vai facilitar a interação 
da sociedade com a Central de Aten-
dimento do 190. O número funciona 
em todo o Brasil e tem como objetivo 
atender a população. Na Paraíba, o 
serviço é prestado por uma equipe 
treinada formada por policiais milita-
res, bombeiros e guardas municipais. 
Com a nova parceria, o Centro Integrado 
vai poder contar com estudantes do 
curso técnico de Informática do Colégio 
Militar, que vão construir um site no 
qual será possível conhecer o serviço 
realizado pelo Centro, solicitar boletins 
de registro de ocorrências das ligações 
e interagir com as mídias sociais.

Brasil registra 886 
mortes por H1N1

O Brasil registrou 5.411 casos 
de influenza A (H1N1) entre janeiro e 6 
de junho, segundo o MS. Ao todo, 886 
pessoas morreram. No mesmo período 
do ano passado, foram 19 registros no 
País, com 2 mortes. Com 2.280 casos, o 
Sudeste tem o maior número de regis-
tros de H1N1, dos quais 1.926 em São 
Paulo. Os estados com maior número 
de infectados foram: Rio Grande do 
Sul (650 casos); Paraná (568); Goiás 
(265); Mato Grosso do Sul (180); Pará 
(150); Rio de Janeiro (141); Espírito 
Santo (124); Santa Catarina (121) e 
o Distrito Federal (105). SP também 
lidera com 402 óbitos, seguido por RS 
(105); Paraná (72); Goiás (46); Rio de 
Janeiro (42); Mato Grosso do Sul (33); 
Santa Catarina (28); Espírito Santo 
(26); Minas Gerais (23); Pará (21); 
Bahia (19); PE (14) e o DF (12).

A vice-governadora Ligia Feliciano 
abriu oficialmente na noite de ontem 
a 24ª edição do Salão do Artesanato da 
Paraíba, evento que é mais uma vez um 
dos maiores atrativos de junho, quando 
a cidade realiza o”Maior São João do 
Mundo”. O Salão, instalado no início 
da Avenida Prefeito Severino Cabral, se 
estenderá até o dia 3 de julho, quando 
chegam ao final os festejos juninos na 
Rainha da Borborema. Um desfile de 
oito modelos com roupas produzidas 
com algodão colorido, renda, tricô e 
crochê, dos figurinistas Romero Sousa e 
Djanete Figueiredo, marcou a abertura 
da 24ª edição do Salão de Artesanato.  
O salão ficará aberto ao público diaria-
mente das 13h às 21h. 

Trezentos e oito artesãos de 79 
municípios da do Estado estão partici-
pando do evento numa estrutura que 
representou um investimento superior 
a meio milhão de reais. Funcionando 
como espécie de vitrine para comercia-
lização do que há de melhor na criativi-
dade dos artesãos paraibanos,  o 24º Sa-
lão de Artesanato da Paraíba tem como 
tema “Em cada peça uma história de 
vida”. Realização do Programa de Arte-
sanato da Paraíba (PAP) e Programa Em-
preender Paraíba, o empreendimento 
tem como parceiro o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micros e Pequenas Empre-
sas (Sebrae Paraíba).

Com expectativa de comercializa-
ção em torno de R$ 1 milhão em produ-
tos confeccionados com diversos tipos 
de materiais, o 24º Salão de Artesanato 
da Paraíba está expondo aos milhares 
de turistas que visitam Campina Grande 
peças produzidas com metal, fios, bor-
dados, fibras, couro, cerâmica, madeira 
e  algodão colorido.

Para a vice-governadora Ligia Feli-
ciano, o Salão representa o espaço para 
que cada artesão possa mostrar a sua 
cultura o seu trabalho em diversos tipos 
de materiais. “Isso faz com que desen-

volva cada vez essa parceria do Governo 
do Estado com o Sebrae, qualificando 
os artesãos e fazendo com  que o arte-
sanato paraibano tenha sempre mais 
aceitação. Além de fazer parte do con-
texto, quando a cidade respira o Maior 
São João do Mundo, ele vai receber inú-
meros turistas de toda Paraíba, do Bra-
sil e do mundo”, disse a vice-governa-
dora Ligia Feliciano. Ela representou o 
governador Ricardo Coutinho, que, no 
mesmo horário, participava de inaugu-
rações de obras de sua gestão na cidade 
de Fagundes, no Agreste paraibano. 

Para o deputado Adriano Galdino, 
presidente da Assembleia Legislativa, 
o 24º Salão do Artesanato da Paraí-
ba é mais uma iniciativa apoiada pelo 
Governo do Estado, com o objetivo de 
apoiar os artesãos. “´É um movimento 
que confere dignidade aos artesãos, 
gera renda e grandes expectativas de 
negócios e o Governo da Paraíba está 
sempre apoiando e eu quero neste mo-
mento parabenizar o governador Ricar-
do Coutinho e a vice-governadora Lígia 
por esse incentivo aos artesãos de toda 
a Paraíba”, falou Adriano Galdino.

Contratos de financiamento  
Lu Maia, coordenadora do Salão 

deu as boas vindas aos visitantes ao 
evento e destacou a importância dele 
como instrumento para a comercializa-
ção do que a Paraíba tem de melhor no 
segmento de produção  artesanal. Ela 
destacou o empenho do Governo do Es-
tado para fortalecimento da produção 
artesanal e a parceria com o Sebrae na 
capacitação e qualificação dos profissio-
nais que atuam na área.

A vice-governadora Lígia Feliciano, 
o presidente da Assembleia Legislativa, 
Adriano Galdino; o deputado federal 
Damião Feliciano e o superintendente 
do Sebrae, Walter Aguiar, participaram 
da assinatura dos primeiros 103 contra-
tos de financiamento do Programa Em-
preender Paraíba para microempreen-
dedores individuais no segmento de 
produção artesanal.

Vice-governadora abre 24º 
Salão de Artesanato da PB

No Maior São João do MuNdo

FoTo: Cláudio Goes

Lígia Feliciano destacou parceria do Governo com o Sebrae para qualificação dos artesãos

O Governo do Estado 
oferece à população de Man-
gabeira, hoje, das 7h às 12h, 
a Estação de Serviços, na Pra-
ça do Coqueiral, com corte de 
cabelo, educação ambiental 
e para o trânsito, vacinação, 
orientações de saúde do tra-
balhador, combate ao Aedes 
aegypti, teste rápido para HIV, 
sífilis, hepatite, glicemia, entre 
outros. O evento integra a pro-
gramação do aniversário de 
33 anos de Mangabeira elabo-
rada pelo Governo do Estado, 
que teve início na quinta-feira 
(16) – dia da fundação do bair-
ro – e se prolonga até amanhã, 
quando será realizado um 
passeio ciclístico.

O Complexo Hospitalar 
de Doenças Infectocontagio-
sas Clementino Fraga, unidade 
integrante da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), participa 
do evento com diversas ações 
de saúde, com caráter preven-
tivo e educativo, com o serviço 
intitulado ‘Programa Clemen-
tino Itinerante’. A equipe do 
hospital estará no local, das 7h 
às 12h, disponibilizando tes-
tagens rápidas de HIV, sífilis e 
hepatites virais, testagens de 
glicemia, verificação de pres-
são arterial, além da distribui-
ção de materiais educativos e 
de preservativos masculinos 
e femininos. Haverá também 

a participação da Companhia 
da Saúde e do Sorriso, que é 
formada por colaboradores do 
Clementino Fraga que levam, 
por meio de muita irreverên-
cia, educação e saúde para a 
população em geral.

O Programa Clementino 
Itinerante foi criado no ano de 
2011, com o objetivo de levar 
saúde pública de qualidade às 
comunidades por todo o Es-
tado da Paraíba, fazendo com 
que a população conheça os 
serviços de saúde oferecidos 
pela unidade hospitalar. “O 
nosso serviço é voltado a um 
atendimento de qualidade e 
também de orientações que 
são feitas com o objetivo de le-
var uma saúde de qualidade 
aos que não têm acesso a es-
ses meios. A união das equi-
pes do Clementino Itinerante 
e da Companhia da Saúde 
e do Sorriso formam uma 
ação que ajuda as pessoas a 
terem mais saúde e viverem 
melhor”, destacou a diretora-
geral do Clementino Fraga, 
Adriana Teixeira.

Passeio ciclístico
A programação de ani-

versário dos 33 anos de Man-
gabeira amanhã constará de 
um passeio ciclístico, a partir 
das 7h com concentração na 
Praça do Coqueiral.

Mangabeira recebe 
ações do governo hoje

eSTação de ServiçoS

O governador em exercí-
cio do Rio, Francisco Dornel-
les, anunciou que a decreta-
ção do estado de calamidade 
pública abrirá espaço para 
a tomada de medidas muito 
duras nos próximos dias para 
enfrentar a crise econômica 
no estado. Dornelles falou 
com a imprensa no início da 
noite de ontem, no Palácio 

Guanabara, mas não quis de-
talhar quais medidas serão 
tomadas a partir da próxima 
semana.

“O decreto de calamidade 
pública tem objetivo de cha-
mar a atenção de toda a socie-
dade do Rio para os problemas 
que vive o estado, abrindo ca-
minho para que a gente possa 
tomar medidas muito duras no 

campo da administração. Isso, 
no momento oportuno, nós 
vamos equacionar”, disse o go-
vernador.

Dornelles explicou porque 
houve a decretação do estado 
de calamidade pública. “Eu 
quero que todas as pessoas do 
Rio de Janeiro compreendam 
que o estado vive uma grande 
crise financeira”, declarou.

Após decreto de calamidade, Dornelles 
anuncia “medidas muito duras” no RJ

Chico José
chicodocrato@gmail.com



Líderes tentam retomar 
o processo de paz entre
israelenses e palestinos
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STF adia decisão sobre prisões

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewando-
wski, decidiu retirar da pauta 
da próxima quarta-feira (22) 
o debate sobre autorizar pri-
sões após condenação em 
segunda instância. A mudan-
ça na medida foi discutida 
por integrantes da cúpula do 
PMDB como uma maneira de 
dificultar o avanço da Opera-
ção Lava Jato. 

 A decisão de Lewan-
dowski foi tomada após a 
divulgação do teor da de-
lação do ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio Macha-
do, que gravou as conver-
sas com os peemedebis-
tas. Oficialmente, porém, 
o tema saiu da pauta, por-
que está marcado para o 
mesmo dia o julgamento 
da segunda denúncia con-
tra o presidente afastado 
da Câmara Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). 

De acordo com a asses-
soria de imprensa do Tribu-
nal, ainda não há uma nova 
data para os ministros ana-
lisarem a questão. No pedi-
do de prisão dos principais 
nomes da cúpula do PMDB 

enviado ao STF, o procu-
rador-geral da República, 
Rodrigo Janot, afirmou que 
o presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (AL), o sena-
dor Romero Jucá (RR) e o 
ex-presidente José Sarney 
(AP) demonstraram, nas 
conversas com Machado, 
que tinham um plano para 
barrar a Lava Jato. 

 Um dos pilares dessa 
trama seria “construir uma 
ampla base de apoio políti-
co” para conseguir aprovar 
pelo menos três projetos no 
Congresso, um deles para 
reverter a decisão do STF 
de permitir a prisão após 
a segunda instância, isto é, 
antes do chamado trânsito 
em julgado. 

Os peemedebistas tam-
bém atuariam para enfra-
quecer o instrumento da 
delação premiada e para 
mudar a lei sobre acordos 
de leniência. No julgamento 
da semana que vem, o STF 
iria analisar duas ações que 
tentam alterar o entendi-
mento fixado em fevereiro 
pela Corte.

Situação delicada
Uma mudança de posi-

cionamento, neste momen-
to, poderia deixar os minis-
tros do Supremo em uma 
situação delicada. Em fe-
vereiro, o Supremo decidiu 
permitir que as penas pas-
sassem a ser executadas 
já na segunda instância, 

condenação em SeGUnda InSTÂncIa

Lewandowski retirou de 
pauta o debate que estava 
marcado para quarta-feira

Gustavo aguiar 
e Isadora Peron 
Da Agência Estado

ou seja, antes de todas as 
possibilidades de recursos 
serem esgotadas. Votaram 
nesse sentido os ministros 
Teori Zavascki, Luís Rober-
to Barroso, Luiz Edson Fa-
chin, Luiz Fux, Dias Toffo-

li, Cármen Lúcia e Gilmar 
Mendes. Já Rosa Weber, 
Marco Aurélio Mello, Celso 
de Mello e Lewandowski 
foram contra a alteração na 
jurisprudência. 

A medida foi defendi-

da pelo juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pela 
condução da Lava Jato na 
Justiça em Curitiba. Uma 
das consequências da nova 
regra, por exemplo, é esti-
mular que condenados, na 

iminência de serem presos, 
façam acordo de delação 
premiada e contribuam com 
as investigações. O enten-
dimento é de que, se a Cor-
te voltar atrás, a Lava Jato 
pode esvaziar. 

O presidente do STF,  ministro Ricardo Lewandowski, tomou a decisão após a divulgação do teor da delação de Sérgio Machado

carolina Gonçalves
Da Agência Brasil 

A decisão sobre o futu-
ro político de Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) pode depender da 
Mesa Diretora da Câmara – co-
mandada interinamente por 
Waldir Maranhão (PP-MA) e 
integrada quase totalmente 
por aliados de Cunha. Afasta-
do da presidência da Casa, o 
peemedebista tenta reverter a 
decisão do Conselho de Ética, 
que aprovou a cassação de seu 
mandato na terça-feira (14), 
com um recurso que tem de 
ser apresentado à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) até 
o próximo dia 23.

Integrantes da CCJ consi-
deram o colegiado hierarquica-
mente equivalente ao Conselho 
de Ética, ainda que o Regimen-
to Interno da Câmara defina 
que a comissão é a instância 
recursal, responsável por rever 
qualquer irregularidade na tra-
mitação de um processo. As-
sim, se a CCJ acatar parcial ou 
integralmente os argumentos 
da defesa, a decisão pode com-
prometer a tramitação do pro-
cesso contra Cunha, que já se 
arrasta por oito meses na Casa.

A saída apontada por 
alguns parlamentares seria 
submeter a decisão sobre o re-
curso, depois de analisado pela 
comissão, ao comando da Câ-
mara que daria a palavra final. 
Se este caminho se confirmar, 
a decisão da CCJ, a ser tomada 
cinco dias depois do recebi-
mento do recurso, dependeria 
da decisão da Mesa que ficará 

responsável por comunicar o 
conselho sobre a necessidade 
ou não de retomar, rever ou 
anular os passos dados ao lon-
go do processo.

Tudo dependerá dos ar-
gumentos que o advogado de 
defesa do peemedebista, Mar-
celo Nobre, vai apresentar. Ao 
lado de assessores jurídicos, 
Nobre deve passar cada hora 
dos próximos dias debruçado 
sobre o caso para tentar con-
vencer os deputados da CCJ de 
que o processo, considerado o 
mais longo no colegiado, deve 
ser revisto ou até anulado.

O prazo regimental para 
entregar este recurso à Mesa é 
de cinco dias contados a partir 
de ontem. A defesa de Cunha, 
no entanto, considera cedo 
para definir uma estratégia e 
por isso se esquiva em anteci-
par qualquer detalhe do docu-
mento.

Quando receber o docu-
mento, a Mesa Diretora, que 
não tem prazo definido pelas 
regras da Casa para numerar a 
peça, encaminha os argumen-
tos para a CCJ. Paralelamente 
a esse rito, o caráter de inedi-
tismo que marca o processo 
de cassação do mandato de 
Cunha, desde que a represen-
tação contra ele foi entregue 
em outubro do ano passado, 
segue surpreendendo a Casa. 
Agora, a CCJ passou a sofrer 
uma sequência de mudanças 
em sua composição, o que, 
na opinião de adversários de 
Cunha, é mais uma estratégia 
de seus aliados  para livrá-lo 
da perda do mandato.

Mesa da Câmara pode 
salvar Eduardo Cunha 

Perda de mandaTo

andré richter
Da Agência Brasil 

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Teori Zavascki homologou 
nesta semana os termos 
do acordo de delação pre-
miada do ex-vice-presi-
dente de Fundos de Go-
verno e Loterias da Caixa, 
Fábio Cleto. 

A decisão está em se-
gredo de Justiça e não há 
detalhes sobre as condi-
ções que foram acertadas 
entre a força-tarefa de in-

vestigadores da Operação 
Lava Jato e a defesa do 
acusado.

Segundo as investiga-
ções, Cleto é suspeito de 
ter ligação com o presi-
dente afastado da Câmara 
dos Deputados, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ). De 
acordo com inquérito que 
tramita na Corte desde 
março, Cunha foi citado 
nos depoimentos de dela-
ção premiada dos empre-
sários Ricardo Pernambu-
co e Ricardo Pernambuco 
Junior, da empreiteira 

Carioca Engenharia. Os 
delatores afirmaram à 
Procuradoria-Geral da 
República (PGR) que 
Cunha e Fábio Cleto co-
bravam propina para li-
berar verbas do Fundo de 
Investimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FI-FGTS) para 
construtoras nas obras do 
Porto Maravilha, no Rio 
de Janeiro.

Os fatos fazem parte 
de uma terceira denúncia 
apresentada na semana 
passada contra Cunha ao 

Supremo. Em nota, Cunha 
disse que nunca recebeu 
vantagem indevida e afir-
mou que o procurador-
-geral da República é “se-
letivo” na apresentação 
de denúncias contra ele.

Fábio Cleto foi exo-
nerado do cargo na Caixa 
Econômica no dia 10 de 
dezembro do ano passado 
pela presidente afastada 
Dilma Rousseff. Na épo-
ca, Eduardo Cunha negou 
que o ex-vice-presidente 
da Caixa tenha assumido 
o cargo por sua indicação.

Gustavo aguiar
Da Agência Estado

 
O relator da Lava Jato 

no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), ministro Teo-
ri Zavascki, determinou o 
arquivamento do inquéri-
to contra o deputado Jú-
lio Delgado (PSB-MG). A 
investigação tentava apu-
rar se o parlamentar ha-
via recebido propina da 
UTC para tentar “blindar” 

o dono da empreiteira, Ri-
cardo Pessoa, na CPI da 
Petrobras na Câmara dos 
Deputados.

 O arquivamento aten-
deu a um pedido do procu-
rador-geral da República, 
Rodrigo Janot, que alegou 
não haver provas suficien-
tes contra Delgado. Na de-
lação premiada de Pessoa, 
o empreiteiro entregou 
uma planilha com repasses 
e propina que a empresa 

teria feito a campanhas e 
partidos políticos, na qual 
consta que Delgado foi 
destinatário de R$ 150 mil.

 O inquérito foi aberto 
em setembro do ano pas-
sado e tramitava em se-
gredo de Justiça na Corte. 
Na época da instauração 
das investigações, Delgado 
confirmou que a UTC rea-
lizou uma doação ao dire-
tório do partido, que foi 
distribuída entre 16 candi-

datos, com devido registro 
nas prestações de contas. 
Mas que a campanha dele 
não teria recebido nada da 
empreiteira.

Supremo homologa a delação 
premiada do ex-vice da Caixa

Teori manda arquivar inquérito 
contra o deputado Júlio Delgado

oPeração LaVa JaTo

FaLTa de ProVaS

O arquivamento 
atendeu a uma 
solicitação de
Rodrigo Janot

FoTo: Antonio Cruz/Agência Brasil
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Polícia encerra inquérito de estupro 
coletivo e 7 envolvidos são indiciados
Crime ocorreu no mês 
passado no Rio e teve 
adolescente como vítima

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de junho de 2016

Geral

 

A Polícia Civil do Rio de 
Janeiro divulgou ontem que 
sete pessoas foram indicia-
das no caso da adolescente 
que sofreu estupro coletivo 
no mês passado. A titular da 
Delegacia da Criança e do 
Adolescente Vítima, Cristia-
na Bento, pediu à Justiça a 
prisão preventiva dos indi-
ciados e encaminhou o caso 
ao Ministério Público. Ape-
sar disso, as investigações 
continuarão a buscar possí-
veis partícipes do crime, que 
causou comoção nas redes 
sociais após a divulgação de 
imagens em que a adolescen-
te era violentada.

O inquérito foi concluído 
com o indiciamento de Raí de 
Souza e Raphael Duarte Belo 
pelos crimes de estupro de 
vulnerável e produção e di-
vulgação de material porno-
gráfico com menor de idade; 
um menor de idade, por ato 
análogo aos mesmos crimes; 
Moisés Camilo de Lucena e 
Sérgio Luiz da Silva, por es-
tupro de vulnerável; e Michel 

O presidente interino Michel Temer tem um 
plano duro: segurar gastos com saúde, educação e 
aposentadorias para facilitar o pagamento da dívida 
pública. Um plano impopular, como reconhece 
um colaborador “temerista”, e que tem tudo para 
enfrentar resistência social e parlamentar, apesar de 
o atual Congresso ser o mais conservador desde o fim 
da ditadura militar.

Um sinal da dificuldade que o governo provisório 
terá foi visto horas depois de Temer mandar ao 
Congresso, na quarta-feira 15, uma proposta de 
mudança na Constituição que engessa investimentos 
em saúde e educação por 20 anos.

No Senado, Omar Aziz (AM), voto pró-
impeachment e líder do PSD, partido governista, disse 
no plenário que “as prioridades do governo têm que 
ser baseadas em três questões: saúde, educação e 
segurança”. Depois, comentou com a reportagem que 
votaria contra a proposta engessadora dos gastos. 
“O governo não pode usar a recessão para justificar 
cortes no Mais Médicos, no Fies.”

O interino sabe que o debate é delicado. Estudava 
convocar uma cadeia de rádio e TV para defender 
seus planos, mas por ora deixou de lado a ideia depois 
de a explosiva delação de Sergio Machado contra 
peemedebistas, Temer incluído, vir a público.

Ao anunciar a proposta limitadora de gastos, o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, classificou-a 
de “dura” e admitiu que o foco era conter as despesas 
com saúde e educação, ambas vinculadas à evolução 
da arrecadação federal.

Este tipo de proposta não encontra respaldo em 
uma sociedade desigual como a brasileira, a esperar 
iniciativas públicas geradoras de melhores condições 
de vida e oportunidade, na visão do cientista político 
Carlos Ranulfo, da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). “Engessar gastos com saúde e 
educação? Eles estão loucos”, diz.

Para ele, só um governo como o de Temer, 
nascido não de votos na urna, mas do voto 
parlamentar, via impeachment, poderia apresentar 
tal agenda. “Para ganhar eleição no Brasil, tem que 
ter um discurso que se conecte com a desigualdade”, 
afirma.

“Com tanta desigualdade, o Brasil não 
comporta um governo radical de direita”, disse 
Ranulfo ao participar nesta sexta-feira 17, na 
Câmara dos Deputados, do seminário “30 Anos de 
Presidencialismo de Coalizão no Brasil”.

Apesar da impopularidade de seus propósitos, 
o interino tem uma vantagem para tentar colocá-los 
em prática: sua declarada intenção de não disputar 
a reeleição em 2018. Nem poderia concorrer, aliás, 
ao menos segundo a Procuradoria Eleitoral, que o 
declara ficha-suja.

Mas será que Temer conseguirá se tornar um 
presidente efetivo e concluir até 2018 o mandato 
que pertencia a Dilma Rousseff? Entre adversários 
do impeachment, há quem veja nos impopulares 
planos do peemedebista munição a ser usada contra a 
permanência dele no cargo.

É o caso da senador Lídice da Mata (PSB-BA), 
frequentadora de reuniões com Dilma no Palácio da 
Alvorada nas quais se discutem formas de derrotar 
o impeachment. “A pauta do governo Temer vai nos 
ajudar”, diz. “A proposta do teto de gastos é muito 
dura, engessa governos futuros. No Senado haverá 
muita resistência.”

Para Renan Calheiros (PMDB-AL), presidente 
do Senado, onde o apoio a Temer é menor do que na 
Câmara, a proposta é tão complexa, que deveria ser 
debatida só após o desfecho do impeachment.

“Não é recomendável neste momento discutir 
essas matérias importantes que tratam do ajuste fiscal 
ou que poderão aprofundar o ajuste, porque estamos 
vivendo uma transitoriedade”, disse o senador na 
véspera de o projeto ser enviado pelo Palácio do 
Planalto.

Em breve o Planalto mandará também ao 
Congresso uma reforma da Previdência, para instituir 
idade mínima às aposentadorias. Segundo pesquisa 
Vox Populi feita de 7 e 9 de junho por encomenda da 
CUT, 77% dos brasileiros acham que é uma medida 
ruim e prejudicial às pessoas.

(Reproduzido de adital.com.br)

Plano Temer sofrerá 
resistência

opiniao.auniao@gmail.com

Barrocal
André

Vinícius Lisboa
Da Agência Brasil

Brasil e Marcelo Miranda, 
pela divulgação das imagens.

O jogador de futebol Lu-
cas Perdomo Duarte Santos, 
que também foi investigado 
e chegou a ser preso, não foi 
indiciado porque as investi-
gações não apontaram sua 
participação no crime.

A delegada Cristiana Ben-
to afirmou que a perícia no 
celular de Raí de Souza foi fun-
damental para que as investi-
gações determinassem a atua-

ção de cada um dos indiciados. 
No aparelho, foram encontra-
das mais imagens e conversas 
em que os investigados combi-
navam os depoimentos.

“Penas exemplares”
Cristiana Bento disse 

esperar que os indiciados re-
cebam “penas exemplares”. 
“Que sirva de exemplo para 
a comunidade que a mulher 
não é uma coisa, e que deve 
ser respeitada. E que prati-

car sexo com adolescente ou 
qualquer mulher desacorda-
da, que não possa oferecer 
resistência, é crime”, afirmou 
ela, que acrescentou: “Acre-
dito que [esse caso] fez a so-
ciedade pensar no conceito 
de estupro e na cultura do 
estupro. A cultura do estu-
pro pretende colocar a culpa 
na vítima ou despenalizar o 
agressor, absolvendo como 
doente ou psicopata. É um 
alerta que se faz”.

FOTO: Agência Brasil

A delegada Cristiana Bento disse esperar que os sete indiciados recebam “penas exemplares”

O governador em 
exercício do Rio de Ja-
neiro, Francisco Dornel-
les, decretou estado de 
calamidade pública por 
causa da crise financei-
ra. A medida foi publi-
cada no Diário Oficial 
do Estado de ontem. 
No texto, o governador 
diz  que o decreto visa 
a garantir o cumpri-
mento das obrigações 
estaduais com a reali-
zação dos Jogos Olím-
picos, que terão início 
em agosto.

Nos primeiros oito 
parágrafos do decreto, 
são detalhados os mo-
tivos que levaram à de-
cretação do estado de 
calamidade, incluindo 
a crise econômica que 
atinge o Estado, a que-
da na arrecadação com 
o ICMS e os royalties do 
petróleo, a dificuldade 
do Estado em honrar 
os compromissos para 
a realização dos Jogos, 
dificuldades na presta-
ção de serviços essen-
ciais, como nas áreas 
de segurança pública, 
saúde, educação e mo-
bilidade.

Em um trecho é ci-
tada a proximidade do 
evento esportivo e a 
chegada das primeiras 
delegações à cidade 
como justificativa para 
a adoção da medida.

“Considerando que 
já nesse mês de junho 

as delegações estran-
geiras começam a che-
gar na cidade do Rio de 
Janeiro, a fim de per-
mitir a aclimatação dos 
atletas para a competi-
ção que se inicia no dia 
5 de agosto do corren-
te ano; considerando, 
por fim, que os eventos 
possuem importância 
e repercussão mundial, 
onde qualquer desesta-
bilização institucional 
implicará um risco à 
imagem do país de difi-
cílima recuperação.”

O documento diz 
ainda, no Artigo 1º, 
que o estado de cala-
midade pública ocorre 
“em razão da grave cri-
se financeira no Estado 
do Rio de Janeiro, que 
impede o cumprimento 
das obrigações assumi-
das em decorrência da 
realização dos Jogos 
Olímpicos e paralímpi-
cos Rio 2016”. O texto 
diz também que “ficam 
as autoridades com-
petentes autorizadas 
a adotar medidas ex-
cepcionais necessárias 
à racionalização de to-
dos os serviços públicos 
essenciais, com vistas 
à realização dos Jogos 
Olímpicos e paralímpi-
cos Rio 2016” e “as au-
toridades competentes 
editarão os atos nor-
mativos necessários à 
regulamentação do es-
tado de calamidade pú-
blica para a realização 
dos Jogos Olímpicos e 
paralímpicos Rio 2016”.

Rio decreta estado 
de calamidade pública

devIdO A CrIse FINANCeIrA

Em testemunho de 
defesa dado ontem na Co-
missão Processante do Im-
peachment no Senado, o ex-
ministro da Fazenda Nelson 
Barbosa afirmou que os de-
cretos de crédito suplemen-
tar editados pela presiden-
ta afastada Dilma Rousseff 
entre junho e agosto do ano 
passado não prejudicaram o 
cumprimento da meta fiscal 
aprovada pelo Congresso, no 
início de 2015.

Uma das principais acu-
sações contra Dilma é a de 
que ela assinou decretos que 
autorizavam gastos ainda 
não aprovados pelos parla-
mentares, como determina a 
Lei Orçamentária.

A defesa alega que os de-
cretos estipularam somente 
dotações orçamentárias e não 
autorizavam um empenho ou 
gasto financeiro, portanto 
não afetando o cumprimento 
da meta fiscal aprovada em 
janeiro de 2015. Para Barbo-
sa, os decretos de contingen-
ciamento de gastos editados 
por Dilma garantiram a ob-
servância da meta.

“Por se tratar de um cré-
dito suplementar que não 
tem impacto sobre a meta 
– seja a meta vigente, seja 
a meta proposta –, não foi 
considerada a meta de resul-
tado primário; foi conside-
rado um crédito suplemen-
tar para dar mais liberdade 
para a alocação de um valor 
já disponibilizado, lembran-
do que, naquela época, esse 
decreto foi editado após um 
aumento do contingencia-
mento”, disse Barbosa.

Segundo Barbosa, o pro-

pósito seria apenas dar mais 
flexibilidade na utilização 
dos recursos disponíveis já 
aprovados. “Não houve au-
mento em despesa financeira 
total ou de empenho total até 
mudança da meta”, afirmou.

Para corroborar seu ar-
gumento, Barbosa mencio-
nou a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) para 
limitar o aumento de gastos 
anual da União encaminhada 
pelo presidente da República 
interino, Michel Temer, nesta 
semana ao Congresso.

“Como é conhecido, a 
proposta de controle enca-
minhada nesta semana ao 
Congresso pelo vice-presi-
dente em exercício Michel 
Temer elegeu, para seu limi-
te de gastos, o gasto financei-
ro. Não foi nem o empenho, 
nem a dotação. Foi o gasto fi-
nanceiro. Acho que isso, mais 
do que qualquer coisa, atesta 
a boa fé dos atos praticados 
pela Presidência da Repúbli-
ca”, disse Barbosa.

Notificação do TCU
A defesa de Barbosa foi 

contestada por senadores 
favoráveis ao impeachment. 
O senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO) confrontou o ex-
ministro da Fazenda, apresen-
tando notificação remetida 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) ao governo em 
julho do ano passado, na qual 
alertava sobre a irregularida-
de dos decretos de crédito su-
plementar em relação ao cum-
primento da meta vigente.

Barbosa respondeu que 
a notificação, naquele mo-
mento, não representava de-
cisão do TCU, e que o gover-
no recorreu dos argumentos 
apresentados pelo tribunal.

Barbosa diz que confirma 
a inocência de Dilma

LImITe de gAsTOs de Temer

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Felipe Pontes
Da Agência Brasil
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Diretora do FMI recomenda ao 
Reino Unido permanecer na UE
Christine Lagarde pede 
que eleitores do referendo
votem pela continuidade

Viena (AE) - A diretora-
-gerente do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Christine 
Lagarde, pediu que os elei-
tores do Reino Unido votem 
para continuar na União Eu-
ropeia no plebiscito do dia 23, 
ao ressaltar os benefícios eco-
nômicos para o país por sua 
participação no bloco.

Em Viena, Lagarde no-
tou que o FMI já advertiu 
sobre os custos econômicos 
envolvidos em deixar a UE. 
Mas, em um discurso sobre 
o Estado da Europa, a ex-mi-
nistra das Finanças da França 
enfatizou os ganhos obtidos 
por alguns dos 28 membros 
do bloco. “O pertencimento à 
UE tornou o Reino Unido um 
país mais rico, mas também 
fez dele um país mais diver-
so, mais empolgante e criati-
vo”, discursou Lagarde.

O impacto econômico 
tornou-se uma questão cen-
tral do debate no Reino Unido 
sobre o bloco. Os partidários 
da manutenção, entre eles o 
primeiro-ministro David Ca-
meron, argumentam que uma 
saída da UE seria danosa para 
a economia nacional. Mas os 

Da Agência Estado

defensores da saída dizem que 
na verdade o Reino Unido se-
ria mais rico, ao ser beneficia-
do com o comércio mais livre 
com outras partes do mundo e 
com o menor peso de regula-
ções sobre os negócios.

Lagarde afirmou que o 
pertencimento à UE era um 
claro impulso para o comércio 
e a produtividade. “A formação 
da UE e do mercado comum 
tem colaborado para gerar 
mais comércio do que teria ha-
vido caso contrário”, argumen-
tou a autoridade. Ela lembrou 
que com mais comércio veio 
mais investimento, conforme 
o Reino Unido se tornava mais 
integrado às cadeias de produ-
ção europeias, como no setor 
aeroespacial ou na produção 
de carros, onde já se produz 
para todo o mercado europeu.

 A imigração também tem 
sido um tema importante no 
debate no Reino Unido. Lagar-
de lembrou, nesse caso, que os 
imigrantes representam um 
impulso para a economia do 
país. O FMI planejava lançar 
um relatório mais amplo sobre 
o impacto da saída do Reino 
Unido sobre a economia da 
UE nessa sexta-feira, mas atra-
sou a divulgação em 24 horas, 
após a morte na quinta-feira 
da deputada Jo Cox, do Partido 
Trabalhista, que levou à para-
lisação da campanha antes do 
plebiscito do dia 23.

Da Agência Estado

Londres (AE) - O Parlamen-
to britânico voltará mais cedo do 
recesso para prestar, na segunda-
feira, uma homenagem à deputa-
da trabalhista Joe Cox, morta na 
quinta-feira (16) a tiros.

“Eu pedi ao primeiro-ministro 
e o presidente da Câmara dos Co-
muns pela volta do recesso na se-
gunda-feira e a sugestão foi aceita”, 
afirmou ontem o líder do Partido 
Trabalhista, Jeremy Corbyn, ao lado 
de David Cameron e John Bercow.

“O Parlamento voltará na segun-
da para que possamos prestar nossos 
tributos em nome de todos neste país 
que valorizam a democracia e a liber-
dade de expressão acima do tipo de 
brutalidade que Joe sofreu”, disse. O 
Parlamente britânico está em recesso 
desde 15 de junho, e deveria voltar 
apenas no dia 27.

Líderes mundiais
Mobilizados contra a saída da 

Grã-Bretanha da União Europeia 

(UE), líderes de França, Alemanha 
e EUA condenaram o assassina-
to da deputada britânica Jo Cox, 
pró-Europa. Realizadas em tom so-
lene, as declarações foram neutras 
e evitaram usar o crime em favor da 
campanha pelo “Remain” (Perma-
necer), mesmo diante das dificulda-
des nas últimas pesquisas de opinião. 

O anúncio da tentativa de as-
sassinado de Joe já havia provocado 
uma onda de choque nas principais 
capitais europeias, como Paris, Ber-
lim e Bruxelas. Horas depois, a con-
firmação da morte da parlamentar 
reforçou o desconforto das autori-
dades em relação ao plebiscito. A 
votação não era desejada por líde-
res como o presidente da França, 
François Hollande, e a chanceler 
da Alemanha, Angela Merkel, mas 
era um desejo do primeiro-ministro 
da Grã-Bretanha, David Cameron. 
Com o aumento do risco de vitória 
do “Leave” (“Deixar”) no plebiscito 
marcado para o dia 23, o mal-estar 
vem crescendo na UE. 

Mas, diante do crime, os líde-
res políticos europeus optaram por 

uma posição sóbria. Em nome de 
Hollande, o Palácio do Eliseu pu-
blicou nota manifestando a “pro-
funda emoção” do presidente. “Ao 
povo britânico, chocado por essa 
notícia, ele (Hollande) reitera sua 
total solidariedade”, afirma o tex-
to. Para o primeiro-ministro francês, 
Manuel Valls, o “ideal democrático 
foi atacado”. 

 Em Berlim, Merkel pediu o “ur-
gente esclarecimento” das circuns-
tâncias do crime. “Não quero de ne-
nhum modo ligar o que ocorreu ao 
plebiscito sobre a permanência da 
Grã-Bretanha na UE”, afirmou

Em visita à Dinamarca, o se-
cretário de Estado norte-america-
no, John Kerry, que já fez campa-
nha pela manutenção dos vínculos 
atuais entre Londres e Bruxelas, 
lamentou a perda de uma líder 
política com “um talento imenso”. 
“É um ataque contra todos aque-
les para quem a democracia im-
porta e nela acreditam”, afirmou 
o americano, em pronunciamento 
ao lado do primeiro-ministro dina-
marquês, Lars Rasmussen.

Parlamento inglês antecipa volta 
para homenagear deputada morta

rEpErcussão DE AssAssinAto

O primeiro-ministro britânico, David Cameron (D), homenageou deputada trabalhista Joe Cox, que foi assassinada a tiros

Da Agência Estado

O ator Rubén Aguirre, 
famoso por interpretar o per-
sonagem Professor Girafales 
no seriado Chaves, morreu 
ontem. Quem deu a notícia 
foi Edgar Vivar, o Senhor Bar-
riga, amigo de longa data de 
Aguirre. Ele tinha 82 anos e 
faleceu em consequência de 
uma pneumonia.

“Meu professor favorito, 
descanse em paz. Hoje meu 
grande amigo Ruben Aguirre 
parte deste mundo. Sentirei 
muitas saudades”, escreveu 
Vivar em seu perfil no Twitter.

Aguirre vinha apresen-
tando alguns problemas de 
saúde. Há pouco menos de 
duas semanas, esteve in-
ternado para tratar de uma 
pneumonia. Sua filha, Verô-
nica, disse ao jornal Clarín, 
que o pai estava “um pou-
co melhor”, mas não estava 
totalmente recuperado. Na 
ocasião, o ator chegou a pu-
blicar uma mensagem aos 
fãs. “Obrigado pelas mensa-
gens. Elas me alegram”, es-
creveu.

Além da pneumonia, 
Aguirre usava remédios para 
controlar sua diabetes, cál-

culos de vesícula e doenças 
renais. Ele vivia em uma ca-
deira de rodas desde 2007, 
quando sofreu um grave aci-
dente de carro. Sua mulher, 
Consuelo de los Reyes, che-
gou a perder uma das pernas 
na ocasião.

Por conta de sua saúde 
debilitada, viveu recluso em 
seus últimos anos, afastado 
da Cidade do México, capital 
do país. Deixou a vida artís-
tica por vergonha do próprio 
corpo - ele engordou muito 
por conta da medicação e fi-
cou com peso maior que o do 
amigo Edgar Vivar.

Morre o ator Rubén Aguirre, o
Professor Girafales de “Chaves”

vítimA DE pnEumoniA

Da Agência Estado  

Cairo, 17 (AE) - A segun-
da caixa preta do voo 804 da 
EgyptAir, que caiu no Mediter-
râneo em maio deste ano ma-
tando todos os 66 passageiros, 
foi recuperada nessa sexta-fei-
ra, um dia após a retirada da 
primeira caixa preta.

 O achado eleva significa-
tivamente as chances de que a 
causa do acidente sejam solu-
cionada. França e Estados Uni-
dos enviaram investigadores 
para ajudar o Egito na tarefa.

 A recuperação das cai-
xas pretas acontece após o 
encontro dos destroços do 
avião, no início da semana, 
por navios que circundavam 
a região ao norte do Egito.

Ainda não se sabe o que 
causou a queda do Airbus 
A320 perto da ilha de Creta. 
Nenhum grupo extremista 
reivindicou autoria sobre o 
incidente.

Ontem, um comunica-
do do comitê egípcio disse 
que o navio John Lethbridge, 
contratado pelo governo em 
Cairo para encontrar os des-
troços do navio, retirou do 
mar a unidade de memória 
da segunda caixa-preta, que 
contém as informações do 
voo. O conteúdo será ana-
lisado assim que chegar a 
Alexandria. O conteúdo da 
primeira caixa-preta já está 
sendo analisado, segundo 
um oficial local que não quis 
se identificar. 

José romildo 
Da Agência Brasil 

O clima quente e seco 
está provocando incêndio 
em três estados dos Unidos 
– Califórnia, Arizona e Novo 
México – obrigando milha-
res de pessoas a adotar me-
didas de proteção. Centenas 
de famílias estão abando-
nando suas residências e 
mudando temporariamente 
para outras cidades.

Em Santa Bárbara, na 
Califórnia, o incêndio está se 
espalhando na floresta Los Pa-
dres. Equipes de socorro estão 
construindo trilhas para ten-
tar conter o avanço do fogo.

Por causa de uma com-

binação de ventos fortes, cli-
ma seco e alta temperatura, 
o fogo está se espalhando em 
direção à rodovia 101, uma 
importante via local. Para evi-
tar riscos, a patrulha rodoviá-
ria da Califórnia fechou uma 
parte da estrada.

Cerca de 800 combaten-
tes do Corpo de Bombeiros 
tentam conter o incêndio, 
que ocorre em área íngreme. 
O terreno acidentado dificul-
ta o trabalho dos bombeiros. 
Cerca de 140 casas da região 
estão sob o risco de serem 
atingidas pelo fogo.

No Novo México, dezenas 
de casas foram danificadas ou 
destruídas pelo incêndio nas 
montanhas do Estado.   

Segunda caixa preta 
de avião é encontrada

Incêndio obriga famílias 
a deixarem suas casas

EGito

EstADos uniDos

Foto: Danny Lawson-Associated Press-Estadão Conteúdo

Rubén Aguirre tinha 82 anos
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Empreender Artesanato 
inscreve artesão hoje e 
amanhã em Campina
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ONU aponta dificuldade do Brasil em lidar com corrupção
Escândalos

Heloisa Cristaldo 
Repórter da Agência Brasil

Documento apresenta-
do esta semana durante a 
32ª sessão do Conselho de 
Direitos Humanos das Na-
ções Unidas (ONU), em Ge-
nebra, apontou preocupação 
com a capacidade do Brasil 
em lidar com atos de corrup-
ção do setor privado e sua 
influência em campanhas 
eleitorais e na formulação de 
políticas públicas.

“O grupo de trabalho ob-
servou preocupações sobre 
a indevida influência empre-
sarial sobre os processos de 
regulação e de formulação 
de políticas e a capacidade 
do governo para supervisio-
nar as operações de negócios 
que podem, em alguns casos, 
ser afetada por processos de 
financiamento políticos e lo-
bby corporativo”, diz o texto 
da ONU.

O documento ressalta 
que “tais percepções foram 
exacerbadas por uma série 
de escândalos de corrupção 
envolvendo grandes empre-
sas e políticos”. A reunião do 
Conselho de Direitos Huma-
nos ocorre entre os dias 13 
de junho e 1º de julho.

Governo brasileiro 
Durante a sessão de 

apresentação, a embaixado-
ra do Brasil na ONU, Regina 
Dunlop, rebateu as críticas 
do relatório ao País. Para 
a diplomata, o documento 
transmite “a ideia errada de 
que o Brasil é resistente ou 
incapaz de lidar com escân-
dalos de corrupção”.

“Basta ler as notícias 
para concluir o contrário, 
que as nossas instituições 
fortes e democráticas estão 
realizando combate perfil 
forte e alta contra a corrup-
ção em nosso País”, argu-
mentou.

“O governo brasileiro 
sublinha que as instituições 
democráticas competentes, 
incluindo promotores fede-
rais independentes e juízes, 
desenvolvem normalmente 
as suas atividades, investi-
gando e, posteriormente, 
punindo culpados, inclusive 
levando em consideração 
a legislação anticorrupção 
que torna as empresas es-
tritamente responsáveis 
pelos atos de corrupção de 
seus funcionários e introduz 
multas de até 20% da recei-
ta bruta do ano anterior, ou a 
suspensão ou dissolução de 
uma empresa”, acrescentou a 
embaixadora.

Direitos humanos
O relatório de 72 itens 

aborda temas como a Hi-
drelétrica de Belo Monte, 
o desastre em Mariana, os 
Jogos Olímpicos Rio 2016, 
direitos dos povos indíge-
nas, as ameaças a defenso-
res de direitos humanos no 
País e direitos trabalhistas. 

O texto é resultado da visi-
ta ao Brasil, em dezembro 
de 2015, de peritos inde-
pendentes em direitos hu-
manos nomeados pelo Con-
selho de Direitos Humanos 
para tratar de situações es-
pecíficas em determinados 

países, ou questões temá-
ticas abrangendo o mundo 
todo.

O grupo de trabalho fez 
21 recomendações ao gover-
no brasileiro pedindo aten-
ção aos direitos humanos, 
uma delas para que o Ban-

co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) seja incentivado a 
incluir cláusulas de respeito 
a esses direitos nos projetos 
que for financiar. Oficialmen-
te, a ONU não se pronuncia 
sobre o relatório.

Documento do Conselho de Direitos Humanos destaca uma série de escândalos de corrupção envolvendo grandes empreas e políticos

Foto: Reprodução/Internet

Instituições particulares 
de Ensino Superior vão bus-
car mais aprimoramento no 
Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies). Elevar a renda 
máxima para o estudante ob-
ter o benefício é uma medida 
positiva, no entanto, segundo 
a Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Su-
perior (Abmes), o programa 
ainda precisa fazer adequa-
ções para ampliar o acesso ao 
Ensino Superior.

Ontem (16), o ministro 
da Educação, Mendonça Filho, 
anunciou que será elevado de 
2,5 para 3 salários mínimos, 
ou seja, em valores atuais, de 
R$ 2,2 mil para R$ 2.640, por 
pessoa o limite para se obter 
financiamento pelo Fies. O 
pleito das escolas particulares 
era de que esse patamar fosse 
elevado para 3,5 salários míni-
mos por pessoa, R$ 3.080.

Baixa renda
“É um pleito do setor e 

do alunado. Achamos que au-
mentando a renda e baixando 
um pouco a nota será possível 
atingir pessoas mais carentes, 
que dependem do recurso 
para acesso ao Ensino Supe-
rior”, diz o presidente da Ab-
mes, Janguiê Diniz. 

Ele é fundador e presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração do Grupo Ser Edu-
cacional, o maior em número 
de unidades nas regiões Norte 
e Nordeste. Para Diniz, a ele-
vação do patamar para três 

salários mínimos é positiva e 
sinaliza a atenção do governo 
para a questão. “Vamos tra-
balhar para aperfeiçoar ainda 
mais esse programa para o 
Brasil”, diz.   

O Fies oferece financia-
mento de cursos em institui-
ções privadas. Até 2014, o 
financiamento era concedido 
em qualquer época do ano a 
quem tivesse uma renda bru-
ta de 20 salários mínimos por 
família. A partir de 2015, com 
o ajuste fiscal, o programa co-
meçou a ficar mais restrito, 
foi estabelecido o patamar de 
2,5 salários mínimos e passou 
a ser exigida nota mínima no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), pelo menos 
uma média de 450 pontos nas 
provas.

Reajuste
Houve também reajuste 

dos juros, que passaram de 
3,4% para 6,8%, e a extinção 
do financiamento de 100%. 
Agora, o estudante deve pa-
gar parte da mensalidade. 
Há também uma parcela das 
vagas reservadas aos cursos 
prioritários, das áreas de saú-
de, engenharia, licenciatura e 
pedagogia. Têm prioridade as 
instituições com melhores no-
tas nas avaliações do Ministé-
rio da Educação (MEC).

De acordo com Diniz, as 
novas regras não acompa-
nharam a demanda dos estu-
dantes. Prova disso é que no 
último processo seletivo, no 
início do ano, das 250 mil va-
gas ofertadas, mais de 100 mil 
não foram preenchidas. 

Instituições particulares 
veem falhas no Fies

“DrylAnD ChAmPions”

No Dia Mundial de Com-
bate à Desertificação, 23 ini-
ciativas de enfrentamento 
aos danos socioambientais 
causados pelo processo de 
desertificação no País foram 
premiadas ontem, em Brasí-
lia. A data foi instituída pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU).

O Prêmio Internacio-
nal Dryland Champions é 
promovido pela Convenção 
das Nações Unidas de Com-
bate à Desertificação, em 
parceria com o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), e 
homenageia iniciativas que 
contribuem para o manejo 
sustentável de terras, com o 
objetivo de melhorar a quali-
dade de vida das populações 
e amenizar as condições dos 
ecossistemas afetados pela 
desertificação e a seca.

Um dos premiados foi o 
projeto Cultura Sustentável 
no Jequitinhonha, que ajuda 
a promover os aspectos am-
bientais, culturais e econômi-
cos da região, por meio do ar-
tesanato sustentável, gerando 
trabalho e renda para grupos 
de artesãs locais. “O projeto 
aconteceu ao longo de um ano, 
com capacitações [voltadas] 
para questões institucionais, 
de como se dá o funcionamen-
to da associação, como se dá o 
aprimoramento do produto, 

da embalagem e o processo de 
inserção produtiva de seu tra-
balho na cadeia do mercado”, 
explicou uma das coordena-
doras do projeto, Patrícia Reis.

Segundo Patrícia, a ini-
ciativa permite a geração de 
renda e reforça a cultura de 
pertencimento das mulheres 
da região. “A proposta do pro-
jeto é essa: que elas se qualifi-
quem, elaborem seus produ-
tos e  consigam se inserir no 
mercado, gerando renda para 
suas famílias”, ressaltou.

Desertificação
Cerca de 16% do territó-

rio brasileiro é atingido por 
áreas suscetíveis à deserti-
ficação, o que corresponde 
a 140 milhões de hectares. 
O perímetro envolve todo o 
Nordeste, parte de Minas Ge-
rais e do Espírito Santo. De 
acordo com o Ministério do 
Meio Ambiente, a região tem 
aproximadamente 32 mi-
lhões de habitantes, o equi-
valente a 85% dos cidadãos 
considerados pobres no País.

No Brasil, o processo de 
desertificação é provocado 
por diversos fatores, como o 
uso indiscriminado dos recur-
sos florestais nas regiões semi-
áridas e subúmidas secas sem 
critérios de manejo sustentá-
vel para formação de pasto. 
Além disso, a falta de manejo 
adequado para a pecuária ex-
tensiva, a mineração indiscri-
minada e a própria interferên-

cia humana direta contribuem 
para o agravamento do pro-
cesso, que também é afetado 
por desastres naturais. Para 
monitorar essas áreas, está 
em uso há seis meses o Siste-
ma de Alerta Precoce e Deser-
tificação (SAP). A tecnologia 
é resultado de parceria entre 
o MMA, Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) e 
o Centro de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden). Os três organis-
mos desenvolveram estudos 
de geoprocessamento, que in-
cluem levantamento, análise e 
consolidação das informações 
sobre desertificação, degrada-
ção da terra e aridez.

“Combinamos informa-
ções socioeconômicas, físicas. 
que incluem tipo de solo, geo-
logia, relevo, topografia, e com 
isso associamos as informa-
ções e elaboramos um índice 
para dizer quais são as áreas 
mais suscetíveis ao processo 
de desertificação no País”, dis-
se Javier Tomasella, pesquisa-
dor do Inpe.

CapacidadeSegundo a 
publicação Degradação Neu-
tra da Terra: O que significa 
para o Brasil, lançada hoje 
pelo Centro de Gestão de Es-
tudos Estratégicos, o País tem 
capacidade de reverter áreas 
degradadas. “O Brasil dispõe 
de conhecimentos e tecnolo-
gias sobre aproveitamento de 
terras degradadas que podem 
ser aplicados, tanto para a 

produção agrícola e pecuária 
quanto para a restauração de 
ecossistemas. Esses conhe-
cimentos e essas tecnologias 
estão disponíveis em insti-
tuições de pesquisa e desen-
volvimento, como a Embrapa 
[Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária] e univer-
sidades, e já são utilizados em 
larga escala”, diz a publicação.

De acordo com a obra, 
plataformas de práticas sus-
tentáveis, como sistemas 
de produção Integração La-
voura-Pecuária (ILP) e In-
tegração Lavoura-Pecuária 
Floresta estão recuperando 
e incorporando pastagens 
degradadas em um processo 
de intensificação sustentável 
da produção.

Meta
Para os especialistas que 

participaram da elaboração da 
obra, o Brasil pode cumprir a 
meta de “mundo neutro” em 
termos de degradação do solo 
antes do ano 2030, data esta-
belecida pela ONU nos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sus-
tentável.

“O País apresenta uma 
quantidade significativa de 
áreas degradadas que, se fo-
rem recuperadas e incorpora-
das ao sistema produtivo, dis-
pensam o desbravamento de 
novas terras para dar suporte 
ao aumento da produção agrí-
cola e pecuária”, aponta a pu-
blicação.

Nações Unidas premiam iniciativas
de enfrentamento à desertificaçãoMariana Tokarnia

Repórter da Agência Brasil

Heloisa Cristaldo
Repórter da Agência Brasil
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Mudanças na Embrapa 
desagradam movimentos
e organizações do campo

Diante dos retrocessos 
do governo Temer na área da 
agricultura familiar, um con-
junto de mudanças na Em-
presa Brasileira de Pesquisas 
Agropecuárias (Embrapa) 
desagrada aos movimentos e 
organizações do campo, que 
fizeram um ato em frente à 
Embrapa Tabuleiros Costei-
ros, em Aracaju, no último 
dia 9. Na manifestação, foi 
entregue uma carta escrita 
durante o IV Encontro Na-
cional de Agricultores e Agri-
cultoras Experimentadoras, 
realizado na capital sergipa-
na, de 6 a 9 deste mês.

Endereçada à sede na-
cional e às unidades com 
atuação no Semiárido, o do-
cumento expressa claramen-
te a “preocupação com a cres-
cente orientação da empresa 
para o desenvolvimento de 
estilos de agricultura no Se-
miárido incompatíveis com 
as especificidades ecológicas 
do bioma Caatinga e das pe-
culiaridades socioculturais 
do Semiárido brasileiro.”

A primeira mudança con-
testada foi a indicação de uma 
pesquisadora de biotecnolo-
gia e transgenia para assumir 
a coordenação do Macropro-
grama 06, um comitê que de-
fine os projetos de pesquisa 
na área agricultura familiar e 
junto aos povos e comunida-
des tradicionais.

O segundo ponto de preo-
cupação da carta é a “recente 
orientação das unidades da 
Embrapa de limitar o escopo 
de atuação a temas (no caso 

Três cidades têm 
mais festas juninas

As cidades de Petrolina (PE), 
São Luís (MA) e Aracaju (SE) come-
çaram os seus festejos de São João 
nessa quinta-feira (16). Outras 
cidades nordestinas, como Mossoró 
(RN), Maracanaú (CE), Caruaru (PE) 
e Campina Grande (PB) deram início 
às festas no começo do mês de ju-
nho. Também em junho, o Ministério 
do Turismo confirmou o repasse de 
R$ 5 milhões para apoiar a realiza-
ção das festas juninas em várias 
cidades do País. A ideia é tornar o 
calendário junino em um produto 
turístico atrativo tanto para brasi-
leiros quanto para estrangeiros.

Masterchef inscreve
profissionais

A Rede Bandeirantes anunciou 
nessa quinta-feira, 16, a abertura de 
inscrições para o primeiro “Master-
chef Profissional”, que vai ter compe-
tidores com formação no ramo. Atual-
mente a emissora transmite a terceira 
edição tradicional do programa, mas 
já produziu uma que contou só com 
crianças. De acordo com o formulário 
de inscrição serão aceitos candidatos 
“que tenham prestado serviços pro-
fissionais como cozinheiros, comer-
cializado alimentos ou frequentado 
escolas ou cursos profissionalizantes 
de culinária”. As gravações estão pre-
vistas para setembro e outubro deste 
ano, a maioria delas na cidade de São 
Paulo, mas as datas podem mudar.

Agentes e PMs 
entram em conflito

Na manhã dessa sexta-fei-
ra, 17, soldados da Polícia Militar e 
agentes penitenciários entraram em 
conflito no momento em que o Bata-
lhão de Choque entrava no Complexo 
Penitenciário de Pedrinhas, em São 
Luís, Maranhão, para encaminhar al-
guns detentos para uma audiência de 
custódia. Cinco agentes penitenciá-
rios ficaram feridos, segundo a Secre-
taria de Administração Penitenciária 
(Seap). Os agentes penitenciários de-
cretaram nessa sexta-feira uma pa-
ralisação de advertência de 48 horas, 
após o Governo Estadual não atender 
às reivindicações da categoria.

Suspeito de pedofilia
é preso em São Paulo

O técnico em computação 
Fernando Caetano dos Santos, de 
57 anos, foi preso na manhã dessa 
sexta-feira, 17, no Bom Retiro, São 
Paulo, acusado de estuprar crianças e 
adolescente de 12 a 16 anos. Segun-
do a Polícia Civil, quatro casos estão 
confirmados e outros quatro, sob 
investigação. Os policiais da 1a Dele-
gacia da Mulher (DDM) apuraram que 
o suspeito se passava por professor 
de reforço escolar e oferecia seus ser-
viços em comunidades carentes. Ele 
conquistava a confiança dos pais e le-
vava as crianças até a sua casa, onde 
aconteciam os abusos. Na casa dele, 
foi apreendido material pornográfico.

Cora Coralina será 
destaque de evento

No início de março, a Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo cancelou 
seu apoio ao Festival da Mantiqueira, 
realizado desde 2008 em São Francis-
co Xavier. Órfãos dos seus principais 
apoiadores e incentivadores - seriam 
destinados ao evento R$ 300 mil - , 
moradores e comerciantes do distrito 
foram à luta e abrem nessa sexta-feira, 
17, com a apresentação da Orquestra 
Possível, formada por músicos da re-
gião, a programação do “1o Encontro na 
Mantiqueira - Literatura em Foco”. Mais 
enxuto, mais local, mas um exemplo de 
resistência.

Verônica Pragana
Asacom

Mudança de rumo em projetos da Embrapa dificulta o estabelecimento de pesquisas que contemplam a complexidade do Semiárido

de unidades temáticas) e áreas 
geográficas (no caso de uni-
dades ecorregionais), dificul-
tando o estabelecimento de 
arranjos de pesquisa em rede 
que contemplem a diversidade 
e a complexidade da agricul-
tura familiar do Semiárido”. 
Com essa restrição, a Embra-
pa Tabuleiros Costeiros, com 
atuação da Bahia ao Ceará, 
deixará de realizar pesquisas 
participativas que validam 
cientificamente a alta quali-
dade das sementes crioulas 
preservadas há gerações pe-
los guardiões e guardiães da 
agrobiodiversidade na região. 
O terceiro ponto destacado é o 
anúncio recente do desenvol-

vimento de pesquisas para a 
produção em escala de grãos, 
principalmente milho e soja, 
envolvendo 171 municípios 
dos estados de Sergipe, Ala-
goas e Bahia (Sealba). “Um 
projeto de tal magnitude con-
traria frontalmente a lógica de 
convivência com o Semiárido 
que vem sendo colocada em 
prática com sucesso a partir 
dos programas públicos exe-
cutados em parceria com a 
sociedade civil. A experiência 
brasileira e em várias outros 
países já demonstrou que a 
produção de grãos em larga 
escala não promove desen-
volvimento social e econô-
mico. Gera exclusão social, 

degradação ambiental e de-
terioração da saúde coletiva 
a expensas de altos investi-
mentos públicos.”

Por fim, o documento ma-
nifesta a expectativa de que a 
Embrapa aprofunde e diver-
sifique seus investimentos 
baseados na Política Nacional 
de Agroecologia e Produção 
Orgânica (Pnapo) e no II Pla-
no Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica (Planapo). 
E também reforça a abertura 
dos bancos de germoplasmas 
da empresa para que varie-
dades de sementes crioulas 
perdidas pelas comunidades 
voltem a ser cultivadas em 
suas regiões de origem. “A 

prioridade, nesse caso, é para 
nossas variedades de milho, 
que estão expostas à conta-
minação pelos transgênicos”, 
ressalta o documento.

No mesmo dia do ato, o 
Sindicato Nacional dos Tra-
balhadores de Pesquisa e 
Desenvolvimento Agrope-
cuário (Sinpaf), pela sua se-
ção Aracaju, divulgou apoio 
à manifestação. “Entendemos 
que, como empresa pública, 
a Embrapa tem um papel es-
tratégico de trabalhar pelo 
desenvolvimento dos seg-
mentos mais marginalizados 
da agricultura brasileira”, diz 
um trecho da Nota Pública di-
vulgada pelo sindicato.

FoTo: Reprodução/Internet

O Instituto de Educação 
Superior da Paraiba (Iesp) 
vai promover na próxima 
quarta-feira e quinta-feira  o 
I Circuito Saúde Iesp, locali-
zado no campus da BR-230. 
Trata-se um evento organi-
zado pelo curso de Educação 
Física da instituição em par-
ceria com os cursos de Fisio-
terapia, Estética e Cosmética 
e Nutrição, como uma ati-
vidade integradora da área 
de saúde com o objetivo de 
abordar vários temas perti-
nentes à busca de mudanças 
no estilo de vida com vistas 
à busca da melhora na quali-
dade de vida.

A realização do evento 
representa a culminância de 
várias atividades de ensino e 
aprendizagem desenvolvidas 
no dia a dia das disciplinas 
ministradas aos alunos dos 
cursos de Graduação. Desta 
forma, a participação de alu-
nos e professores dos cursos 
envolvidos acontecerá de 
forma efetiva.

Na programação das 
atividades, serão oferecidas 
palestras, e apresentações 
e workshops em diversas 
áreas, a exemplo de Ginásti-
ca Aeróbica, Fisiculturismo, 
Musculação, Ballet, Mas-
sagem Expressa e Pilates. 
Além disso, o evento con-
ta com uma Feira da Bele-

za, estande de parceiros e 
um pequeno food park de 
alimentação saudável. No 
Projeto Integrador III  vão 
acontecer as atividades físi-
cas em Academias de Ginás-
tica, Festival de Ginásticas, 
Apresentações de Ginástica 
Aeróbica Desportiva,  de 
Fisiculturismo e Oficina do 
Fitness Academia Brasil,  do 
Ballet Rita Spinelli,  Massa-
gem expressa (Projeto de 
Pesquisa e Extensão) Ava-
liação do Estilo de Vida – 
Sesi Circuito do Bem-Estar. 
E, ainda, Orientação Nutri-
cional,  Oficina de Pilates 
de Solo, Projeto Integrador, 
Feira da Beleza,  Food Truck 
de Alimentação Saudável e  
Stands Fitness.

Iesp vai promover o 
10 Circuito de Saúde

EdUCAçÃo FÍSICA

Evento vai 

oferecer 

palestras, 

workshops, 

ginástica aeróbica, 

fisiculturismo, 

baleet, massagem 

e pilates 

Pela internet, estudantes trocam 
experiências sobre cursos superiores a 
distância, pedem e dão indicações das 
melhores instituições e cursos. Um estu-
do divulgado pelo Sindicato das Man-
tenedoras de Ensino Superior (Semesp) 
mostra que a internet tem sido um meio 
pelo qual os estudantes conversam e 
também discutem o método de ensino 
utilizado pelas instituições. Por meio 
de vídeos, blogs e sites especializados 
formam-se comunidades específicas de 
educação a distância (EaD). De acordo 
com o Ministério da Educação (MEC), a 
educação a distância vem registrando 
crescimento de 18% ao ano em número 
de matrículas. O último Censo da Edu-

cação Superior, de 2014, mostra das 1,2 
milhão de matrículas na modalidade 
a distância. O estudo, feito a partir de 
comentários e publicações na internet 
feito pela Semesp em parceria com a 
Folks Netnográfico, analisou a conversa 
de mais de 500 pessoas em 79 sites de 
pesquisa, entre blogs, fanpages, fóruns 
de discussão e canais do YouTube. Além 
disso, foram feitas cinco entrevistas por 
telefone com alunas e ex-alunas de EaD 
que estão compartilhando suas expe-
riências por meio de vídeos na web. O 
estudo concluiu que os cursos a distân-
cia são necessários pois conseguem che-
gar a um público que não teria como es-
tudar de outra maneira, seja pela falta 
de tempo, seja porque não há institui-
ções de Ensino Superior na região onde 
moram. 

Estudantes de cursos a 
distância usam a internet

TRoCA dE InFoRMAçÕES E dICAS

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

ERRAMOS
Diferente do que foi publicado na matéria “C&A vai comprar algodão de pequenos 

produtores paraibanos”, que está na edição de A União do dia 14 de junho, o Instituto 
C&A não está visitando a região para a aquisição de algodão. A viagem de alguns repre-
sentantes do Instituto C&A que aconteceu essa semana tem apenas o objetivo de conhecer 
o Projeto Algodão Paraíba e seus produtores e entender o processo de produção da fibra. 
Vale esclarecer também que o Instituto C&A é um investidor social privado que atua com 
a sustentabilidade na indústria da moda e que possui em um de seus pilares de atuação, 
a construção de projetos de incentivo à produção de algodão sustentável. É importante 
ressaltar que a organização não compra nenhum tipo de produto e que, mesmo fazendo 
parte do mesmo grupo empresarial, não representa a empresa de varejo de moda C&A.
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Salão inscreve artesãos hoje e amanhã em Campina Grande

Empreender Artesanato
RF investiga folha 
de pagamentos 

Auditorias da Receita Federal 
identificaram um esquema de sonega-
ção envolvendo empresas beneficiadas 
pela política de desoneração da folha 
de pagamentos. O subsecretário de 
Fiscalização da Receita, Iágaro Jung 
Martins, convocou uma equipe de 
auditores especializados para apurar 
as fraudes. As empresas estariam 
alterando as informações e, com isso, 
diminuirem o valor que são obrigadas 
a recolher de contribuições impactando 
a Previdência Social. “Os auditores que 
trabalham na fiscalização da Receita 
são especializados por tributos”, aler-
tou o subsecretário. 

Caminhoneiro tem 
novo prazo de dívida

O presidente em exercí-
cio, Michel Temer, sancionou, 
nessa quarta-feira (15), a Lei no 
13.295 que prorrogou, até 30 
de dezembro deste ano, o prazo 
de refinanciamento das dívidas 
dos caminhoneiros com o BNDES. 
A decisão foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU). A norma é 
resultado de uma solicitação fei-
ta por meio do Fórum Permanente 
do Transporte de Cargas e au-
menta a possibilidade daqueles 
que ainda não haviam conseguido 
realizar o refinanciamento até o 
fim de 2015.

Preço do etanol 
cai em 12 estados

Os preços do etanol hidratado 
nos postos brasileiros caíram em 12 
estados e no Distrito Federal, subi-
ram em outros 12 e ficaram estáveis 
no Acre nesta semana. Os dados são 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), que 
não informou a referência para o Ama-
pá. No período de um mês, os preços 
só não caíram no Piauí - também 
desconsiderando-se o Amapá. Em 
São Paulo, principal Estado produtor 
e consumidor, a cotação subiu 0,93% 
na semana, para R$ 2,283 o litro. 

Valor do gás natural
permanece estável

O consumo de gás natural no 
País permaneceu estável em abril 
na comparação com o mês ante-
rior, segundo dados divulgados 
nessa sexta-feira, 17, pela As-
sociação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás Canalizado 
(Abegás). Segundo a entidade, em 
abril foram consumidos 57,13 mi-
lhões de metros cúbicos/dia ante 
57,16 milhões de metros cúbicos/
dia em março de 2016. Na compa-
ração com abril do ano passado, no 
entanto, houve queda de 30,2% 
no consumo. 

Indústria: produção 
subiu 45,5 em maio

A indústria brasileira ainda 
apresenta baixos indicadores de 
produção e utilização da capaci-
dade instalada, mas as expecta-
tivas dos empresários começa-
ram a melhorar, de acordo com 
pesquisa Sondagem Industrial, 
divulgada ontem pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). A 
produção da indústria brasileira 
subiu em maio para 45,5 pontos, 
ante 42,4 pontos em abril. Em 
maio de 2015, a produção regis-
trava 41,7 pontos. 

O Governo do Estado, 
através da Secretaria Execu-
tiva do Empreendedorismo, 
realiza de hoje até amanhã, as 
inscrições, em caráter espe-
cial, para linha de crédito do 
Empreender Artesanato, que 
somente pode ser feita por 
meio presencial e são des-
tinadas exclusivamente aos 
artesãos expositores do 24º 
Salão de Artesanato da Pa-
raíba, aberto ontem e que se 
estenderá até o dia 3 de julho.

De acordo com edital 
publicado na edição de on-
tem do Diário Oficial do Es-
tado, os interessados devem 
comparecer ao estande ins-
talado nas dependências do 
salão para receber o atendi-
mento, em Campina Grande, 
e realizar sua inscrição.

O Salão do Artesanato é 
uma realização do Governo do 
Estado, por meio do Progra-
ma de Artesanato da Paraíba 
(PAP), em parceria com o Se-
brae Paraíba, e acontece até o 
dia 3 de julho na sede da antiga 
Ourovel, localizada na Avenida 
Severino Cabral, no bairro do 
Catolé, em Campina Grande.

Com o tema “Em cada 
peça, a história de uma vida. 
Viva o artesão empreendedor. 
Viva o trabalho”, o evento ho-
menageia todos os artesãos e 
possibilita o escoamento da 

produção de forma digna e 
com conforto. A oportunidade 
ainda incentiva o desenvolvi-
mento econômico, cultural e 
social dos artesãos cadastra-
dos no PAP e, nesta edição, 
beneficia os artesãos micro-
empreendedores individuais, 
organizados em associações, 
cooperativas formais, e ainda, 

que se inscreveram no pro-
cesso seletivo por meio de 
edital público.

Além do Empreender Ar-
tesanato, o Empreender Pa-
raíba tem outras linhas de cré-
ditos, são elas: Empreender 
Individual, Empreender Mu-
lher, Empreender Profissional 
Liberal, Empreender para Gás 

Natural Veicular, Empreen-
der Artesanato, Empreender 
Motociclista Profissional, 
Empreender Cooperativas e 
Associações, Empreender Ju-
ventudes, Empreender Cultu-
ral para pessoa física e para 
pessoa jurídica. 

“Em todas as linhas de 
crédito pode ser tirado o em-

préstimo de R$ 200 no míni-
mo e R$ 15 mil no máximo, 
com exceção do Empreender 
Cultural para pessoa físi-
ca, que pode chegar a R$ 30 
mil; do Cultural para pessoa 
jurídica, que é de R$ 80 mil, 
enquanto o destinado às coo-
perativas a associações pode 
chegar a R$ 500 mil.

A produção de calça-
dos de Patos movimenta 
cerca de R$ 36 milhões 
por ano. A cidade reúne 
140 fábricas de calçados 
- sendo 40 formalizadas 
- que geram 800 empre-
gos e produzem cerca de 
quatro milhões de pares 
por ano. Estes números 
colocam a cidade como 
a segunda maior produ-
tora de calçados da Pa-
raíba, perdendo apenas 
para Campina Grande, 
segundo o Sindicato das 
Indústrias de Calçados da 
Paraíba (Sindicalçados).

O setor tem recebi-
do incentivos do Sebrae 
Paraíba e outras insti-
tuições parceiras. Mais 
uma ação para o fortale-
cimento da cadeira pro-
dutiva do segmento é a 
realização, entre os dias 
21 e 25 de junho, da 4ª 
Feira de Calçados da ci-
dade. 

O evento terá 12 es-
tandes com expositores 
e espaços de alimenta-
ção e espera beneficiar 
30 empresas. A expecta-
tiva é que sejam gerados 
R$ 100 mil em negócios.

A Feira de Calçados 
é promovida pelo Cen-
tro de Negócios das In-
dústrias de Calçados da 
Paraíba (Cenic) e tem a 
parceria com o Sebrae e 
a Prefeitura Municipal. 
O evento é realizado 
dentro da Programação 
Oficial do São João de 
Patos 2016, e tem como 

proposta contribuir para 
o desenvolvimento da 
indústria calçadista local 
e divulgar os produtos. 
Quanto às ações de tec-
nologia e inovação, as 
empresas são atendidas 
através do projeto Se-
braetec, com prestação 
de serviços de consulto-
ria. “Hoje o setor calça-
dista de Patos conta com 
uma central de negócios, 
que foi estruturada com 
parceiros como o Institu-
to Senai de Tecnologia 
(IST Couro e Calçado), 
prefeitura e o Governo 
do Estado”, enfatizou 
Rodrigo.

Abertura
Na próxima ter-

ça-feira (21), o supe-
rintendente do Sebrae 
Paraíba, Walter Aguiar, 
participa da abertura da 
4ª Feira de Calçados de 
Patos. Além de prestigiar 
o evento, o superinten-
dente vai visitar a Fazen-
da Tamanduá. 

Fundada em 1977, 
no município de Santa Te-
rezinha, próximo a cidade 
de Patos, a propriedade 
produz mangas Tommy e 
Keitt, queijos, mel, leite de 
cabra, reprodutores, va-
cas e novilhas da raça Par-
do Suíço, arroz vermelho, 
melancia e melão Sancho. 
A fazenda é considerada 
a única biodinâmica da 
Paraíba, ou seja, o que ela 
produz de alimentos é au-
tossustentável. 

Patos estima gerar 
R$ 100 mil em vendas

FEIRA DE CALÇADOS

Flávia Villela  
Repórter da Agência Brasil 

O Brasil perdeu 289 mil 
empresas em 2014, uma que-
da de 5,4% em relação a 2013 
e a primeira desde o início da 
série histórica, em 2007, do 
Cadastro Central de Empresas 
(Cempre) divulgado ontem 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

 As organizações formais 
ativas, 5,1 milhões, ocupavam 
55,3 milhões de pessoas. O 
número representa aumento 
de pessoal ocupado de 0,2% 
(97,5 mil) e de pessoal ocupa-
do assalariado de 0,8% (381,3 
mil), comparado a 2013. Uma 
das coordenadoras da pes-
quisa, Kátia Cilene Medeiros 
de Carvalho, explicou que a 

maioria das empresas que 
não resistiram à crise era de 
pequeno porte. “A maioria das 
empresas que fecharam era 
dos setores de comércio e da 
indústria de transformação, 
com até nove pessoas ocupa-
das. O aumento, embora pe-
queno, do pessoal ocupado 
sugere que, provavelmente, os 
trabalhadores que perderam 
seus empregos nas empresas 
que fecharam foram absorvi-
dos por empresas maiores, já 
consolidadas, que têm mais 
condições de sobreviver a pe-
ríodos de crise”, comentou Ká-
tia. O número de sócios e pro-
prietários recuou 3,9% (283,8 
mil), que também podem ter 
sido, em boa parte, absorvidos 
pelo mercado, entrando como 
pessoal assalariado. O total de 

salários e outras remunera-
ções (R$1,5 trilhão) aumen-
tou 4,5%, e o salário médio 
mensal (R$ 2.301,82) cresceu 
1,8%, em termos reais.

Em 2014, pelo quinto 
ano consecutivo, o comércio, 
a reparação de veículos au-
tomotores e de motocicletas 
concentraram a maior parte 
do pessoal ocupado assalaria-
do, com 9,3 milhões de pes-
soas (19,3%) e representaram 
40,1% das empresas (2 mi-
lhões). Porém, em salários e 
outras remunerações, o comér-
cio ficou na terceira colocação 
(12,3% ou R$ 181,4 milhões). 
O setor com maior participação 
em salários e outras remunera-
ções foi administração pública, 
defesa e seguridade social, com 
R$ 338,2 milhões (23%).

Vinícius Lisboa  
Repórter da Agência Brasil 

O Indicador Antecedente 
Composto da Economia (Iace) 
teve uma variação positiva de 
2,5% em maio, divulgou on-
tem o Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getú-
lio Vargas (Ibre/FGV), em par-
ceria com a instituição norte-
-americana The Conference 
Board (TCB). Composto por 
oito indicadores que medem 

expectativas para a atividade 
econômica no Brasil, o índice 
teve sua terceira alta seguida e 
“aponta um estancamento da 
tendência de queda no nível 
de atividade”, disse o econo-
mista Paulo Picchetti.

Segundo a análise do 
pesquisador da FGV, “as con-
dições políticas continuam 
fundamentais para avaliar se 
a tendência recente do Iace 
efetivamente sinaliza uma re-
versão do ciclo econômico no 

médio prazo”. Em abril, o Iace 
apresentou aumento de 0,9% 
e, em março, a alta foi de 1%. 
Com as expansões dos últimos 
meses, o indicador está em 
93,9 pontos em uma escala em 
que o nível de 2010 era de 100 
pontos. O indicador agrega ín-
dices como o Ibovespa, as ex-
pectativas do consumidor, da 
indústria e dos serviços, o to-
tal de exportações e a produ-
ção física de bens de consumo 
duráveis. 

Número de empresas cai pela 
1a vez no País desde 2007

Indicador apresenta variação 
positiva e sobe 2,5% em maio

CRISE ECONÔMICA

EXPECTATIVA ECONÔMICA

Artesãos têm oportunidade de aprimorar o trabalho e ampliar a produção por meio da linha de financiamento Empreender Artesão

FOTO: Reprodução/Internet



A aniversariante 
de hoje, Rosane 
Gomes e Genésio 
Gomes, Socorro e 
Antônio de Pádua 
Montenegro 
numa animada 
feijoada 
promovida pela 
AEMP  na Bella 
Casa Recepções 
no ano de 2007

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Empresários Grigório 
Pereira de Moura Neto, 
Luiz Ricardo Oliveira Lima, 
Fátima Gaspar e Roberto 
Nóbrega, Sras. Iris Hele-
na Albuquerque, Rosane 
Gomes e Gorete Costa 
Franco, advogado Luiz Car-
los Florentino, professora 
Regina Bôtto, executivo 
Edmilson Fonseca.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O Destino Paraíba foi apresentado ontem no Festival de Turismo das Cataratas 
que acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná.  O encontro reúne os países do Mercosul e a 
Paraíba está com um estande da PbTur e Receptivos ClioTur.

FOTOS: Goretti Zenaide

Alegria, alegria na Fresh Cake em Campina Grande: Lucimar Eloy, Ezilda Rocha, Evelyn César, 
Gabriela, Jane Oliveira, Fátima Sousa, Roziane Coelho, a proprietária da casa Graça Rafael Bastos, 
Netinha Viana, Roberta Aquino, Lúcia Padilha, Kainara Leal e Stella Barros

 Amigos leais da estimada 
escritora Vitória Lima estão se 
organizando para comemorar 
seus bem vividos 70 anos no 
próximo dia 5 de agosto.
 Será no restaurante Pa-
norâmico do Esporte Clube Cabo 
Branco, com animação musical de 
Robério Jacinto.

   O desembargador e presidente do TJPB, Marcos Cavalcanti vai receber o 
título de Honoris Causa, conferido pelo Unipê na próxima terça-feira, nas comemo-
rações dos 45 anos daquela universidade.

No São João da Calzature: Lúcia Padilha, Irene Ribeiro, a anfitriã Fátima Lisboa Lopes, Roberta Aquino, 
Maria Eufrásia Ribeiro e Socorro Motta

   Um passeio ciclístico neste domingo promovido pelo Governo do Estado, vai ser 
uma das comemorações do aniversário de 33 anos de fundação do bairro de Mangabeira. 
O evento será a partir das 7h na Praça do Coqueiral.

“Para os políticos, 
a verdade e a mentira 
não são importantes. 
Então, eu nunca poderia 
tornar-me um político”

“Não posso dar-me ao luxo 
da política. Numa ocasião, 
fiquei 5 minutos a escutar 
um político e morreu-me um 
velhinho em Calcutá”

MARTIN NIEMOLLER MADRE TERESA DE CALCUTÁ

Festejos
A EMPRESÁRIA 

Fátima Lisboa Lopes, 
como faz todos os 
anos, recebeu clientes 
especiais para fes-
tejar o São João na 
sua bem montada loja 
Calzature, no Manaíra 
Shopping. O encontro 
foi regado a delícias 
juninas assinadas pelo 
restaurante Bessa 300 
e sorteio de brindes 
entre as presentes.

O MESTRE  de 
todos nós, jornalista 
e cronista Gonza-
ga Rodrigues será 
homenageado hoje, 
pelo seu aniversário 
de 83 anos, que 
transcorre na próxima 
terça-feira e pelos 
63 anos de atuação 
na imprensa parai-
bana.

Será na Livraria 
do Luiz, no Centro, 
onde também serão 
homenageados os 
jornalistas Juca 
Pontes, José Nunes 
e Nonato Guedes.

Gastronomia

ACONTECE  hoje 
mais uma edição da 
feirinha gastronômica 
“Meu Brasil Brasileiro é 
multicultural, Sim Se-
nhor!”, promovida pelos 
alunos do curso de Gas-
tronomia da Faculdade 
Internacional da Paraíba, 
integrante da Rede Lau-
reate de Universidades. 

Será naquela faculda-
de, às 18h30, onde serão 
comercializados doces e 
salgados a R$2.

Passeio a Campina
FOI MUITO bom o passeio que um grupo de senhoras 

da sociedade pessoense, organizado por Evelyn César, fez 
a Campina Grande na última quarta-feira.

Numa van da Conexão, guiadas pelo “anjo da guarda” 
Rodrigo, seguimos primeiramente para o almoço no Campina 
Grill, onde foi comemorado o aniversário de Kaynara Padilha 
Leal e encontramos o colunista Celino Neto. Depois, o grupo 
seguiu para a Vila do Artesão, Sítio São João, onde Roberta 
Aquino e Netinha Viana mostraram que sabem dançar um 
bom forró. O lanche foi no novo point a Fresh Cake, da 
empresária Graça Rafael Bastos. 

Para finalizar, o Parque do Povo que está muito bom, 
com várias opções gastronômicas e onde assistimos apre-
sentações da quadrilha de Puxinanã. 
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   O restaurante Panorâmico do Esporte Clube Cabo Branco vai promover animado 
São João na próxima quinta-feira com o grupo Forró do Rota.  Hoje, o seu tradicional 
jantar dançante acontece com a banda Rota News, para alegria dos pés de valsa.

Em noite elegante, Iris Helena Cruz Cordeiro Albuquerque é a 
aniversariante de hoje

Ler para o futuro
APROXIMAR reeducando seus filhos através da leitura 

é a proposta do projeto “Ler Para o Futuro”, que arrecada 
livros infantis para as crianças que visitam regularmente, 
aos domingos, a Penitenciária de Recuperação Feminina 
“Júlia Maranhão”, em João Pessoa.

O projeto é resultado de uma parceria entre a Vara 
de Execuções de Penas Alternativas da Capital e aquela 
Penitenciária, que é dirigida por Cinthya Almeida de Araújo.

Café com Lei

A PROFESSORA e escritora paulista Sílvia Saborita, 
mestre em Direito Ambiental pela Unisantos, vai proferir 
palestra nesta segunda-feira, às 18h30 na Esma, marcando 
a abertura da nova temporada do projeto “Café com Lei”.

O tema abordado será “Estatuto da Cidade e suas 
repercussões no registo imobiliário”.

Terezinha Gomes, Marizete Vasconcelos e o gerente da Calzature Robson Medeiros

Gonzaga
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Pitimbu se transforma 
na sede do beach soccer 
na manhã deste sábado

JOGO CONTRA O SERGIPE

Bicampeão volta a campo hoje
Partida será no Amigão 
pela segunda rodada da 
Série D do Brasileirão

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de junho de 2016

Ainda em ritmo de co-
memoração pela conquista 
do bicampeonato paraibano, 
título conquistado na última 
quarta-feira, o Campinen-
se volta a campo hoje, às 16 
horas, contra o Sergipe, no 
Estádio Amigão, em Campi-
na Grande. A partida é válida 
pela segunda rodada do Gru-
po A9, do Campeonato Brasi-
leiro da Série D. O trio de ar-
bitragem para este jogo tem 
como árbitro central o Norte 
Rio-Grandense, Zandick Gon-
dim Alves Júnior, auxiliado 
por Oberto da Silva Santos e 
José Maria de Lucena Netto.

As duas equipes não 
conseguiram vencer no jogo 
de estreia da Série D. O Cam-
pinense foi até Alagoas en-
frentar o Murici, e perdeu 

pelo placar de  1 a 0. Já o 
Sergipe, recebeu em Araca-
ju o Fluminense de Feira de 
Santana e empatou em 1 a 1. 

O técnico Francisco Diá 
tentou dar um grande des-
canso a equipe, após a de-
cisão do Paraibano contra o 
Botafogo, e deverá fazer al-
gumas mudanças em relação 
ao time que jogou quarta fei-
ra. A primeiras dela, já con-
firmada é na zaga. Tiago Sala 
deixou o clube e acertou com 
o ABC, para disputar a Série 
C. No seu lugar, Diá deverá 
escalar Joadson, ou promo-
ver a estreia de Rfael Jensen. 

Outras mudanças po-
derão acontecer no meio 
campo e no ataque. Roger 
Gaúcho está deixando o clu-
be e Diá terá três opções 
para substituí-lo, Chapinha, 
Jussimar e Téssio. Se ele re-
petir a escalação do último 
treino, Jussimar deverá sair 
jogando. No ataque, Raul de-
verá ceder a posição para o 
atacante Júnior Chicão, que 
foi bem na estreia da equipe 
no Brasileiro, em Alagoas. 

Ele deverá jogar ao lado de 
Adalgízio Pitbul.

Nas demais posições, 
Francisco Diá não deverá 
mexer muito para não pre-
judicar o entrosamento da 
equipe. A Raposa deverá 
começar jogando com a se-
guinte escalação; Gledson, 
Fernando Pires (Everaldo), 
Joécio, Joadson (Jensen) e 
Danilo; Negretti, Magno, Fi-
lipe Ramon e Jussimar (Cha-
pinha); Adalgísio Pitbull e 
Júnior Chicão (Raul).

No Sergipe, o técnico 
Luciano Dias deve manter o 
time que trabalhou no início 
da semana em Aracaju, com 
Giovani no gol; John Lennon, 
Carlos Alexandre, Thiago 
Papel e Vicente na zaga; Gil 
Baiano, Rafael e Gabriel Caja-
no no meio; Hiago, Diego Ne-
ves e Douglas Esquilo no ata-
que. O volante Fabrício Lusa, 
que viajou com o grupo, foi 
regularizado, e pode ser op-
ção. Além deles, também fo-
ram relacionados os atletas: 
João Ricardo, Romário, Max, 
Robert, Marlon e Thalis.

O Sousa resolveu chegar mais cedo 
ao Estado de Pernambuco, para en-
frentar o América amanhã, às 16 horas 
no Estádio Ademir Cunha, em Paulista. 
O Dinossauro está em Recife, desde on-
tem, e faz hoje seu último treino antes 
da partida. O técnico Tazinho não fi-
cou nada satisfeito com o rendimento 
da equipe no jogo de estreia, quando 
perdeu por 2 a 0 para o Globo-RN, em 
pleno Estádio Marizão. Ele admite mu-
danças na escalação da equipe.

“O time falhou muito na marca-
ção, e na ligação do meio com o ata-
que. Erramos muitos passes, e isso fa-
cilitou as coisas para o adversário, que 
tinha uma equipe mais entrosada. Vou 
fazer mudanças no meio campo e na 
defesa, e espero corrigir estes proble-
mas”, disse o treinador.

Tazinho não quis adiantar quais 
seriam as substituições, mas pelo o que 

se viu nos treinos da semana, ele terá 
o retorno de Eduardo Recife, que não 
pôde jogar contra o Globo, porque ti-
nha de cumprir uma suspensão. O za-
gueiro Gilmar deverá entrar no miolo 
de zaga com Diogo. E no meio de cam-
po, a novidade deverá ser a presença 
de Tarcísio. Ele treinou no lugar de Gil 
Pernambucano, que não foi bem na 
partida de estreia do Dinossauro.

Os dois clubes estão em situações 
completamente diferentes no Grupo 
A 7. O Sousa perdeu para o Globo, em 
casa, e amarga a lanterna. Já o Améri-
ca venceu o Galícia, no interior baiano, 
pelo placar de 2 a 0, e é o líder do Gru-
po, ao lado do Globo.

A provável escalação do Dinossau-
ro para o jogo de amanhã é a seguinte: 
Ricardo, Eduardo Recife, Gilmar, Diogo 
e Camilo; Peu, Danilo Lopes, Tarcísio e 
Leandro; Rafael Freitas e Manu. 

Sousa já em Pernambuco 
para jogo contra o América

VIAGEM ANTECIPADA

Por mais que a direto-
ria do Campinense tenha 
prometido manter cerca 
de 90 por cento do time 
bicampeão paraibano e vi-
ce-campeão da Copa do 
Nordeste, aos poucos, os 
jogadores vão deixando a 
equipe rubro-negra. O pri-
meiro a confirmar o des-
ligamento do clube foi o 
zagueiro Tiago Sala, consi-
derado o melhor em sua po-
sição na Copa do Nordeste e 
no Campeonato Paraibano 
deste ano. O atleta vai jogar 
no ABC de Natal, e dispu-
tar o Brasileiro da Série C. 
Outro que confirmou que 
está de saída, e já nem vai 
mais jogar neste domingo, é 
o meia Roger Gaúcho. Tido 
como o cérebro do time 
nesta temporada, o atleta 
andou cometendo indisci-

plinas, e  já não vinha mais 
rendendo o mesmo futebol 
dos últimos meses. Ele tem 
contrato ainda com o Cam-
pinense, mas vai continuar 
no clube, e tem já propostas 
do CRB de Alagoas, e tam-
bém do futebol coreano. 

Outros jogadores tive-
ram seus nomes ventilados 
como sendo os próximos a 
deixarem o clube, mas a di-
retoria não confirmou os 
boatos. Dizem que o volante 
Negretti, o meia Jussimar e o 
lateral Danilo estariam indo 
para o América de Natal. A 
assessoria de imprensa do 
Campinense informou que 
não há nada neste sentido, e 
que os atletas têm contratos 
com a Raposa até o mês de 
novembro.

O goleiro Gledson con-
firmou que recebeu uma 

proposta do Guarani, mas 
pretende continuar no Ru-
bro-Negro. “Eu recebi uma 
proposta do Guarani de Cam-
pinas, mas ainda preciso 
conversar com a diretoria do 
Campinense. Meu desejo é 
ficar aqui e buscar a conquis-
ta desse acesso para a Série 
C. Sei que isso não depende 
apenas da minha vontade. 
Vamos sentar, conversar com 
o presidente, e ver qual a 
melhor opção para a gente, e 
também para o Campinense”, 
disse o goleiro. 

Do time que impressio-
nou o futebol nordestino e 
foi vice-campeão da Copa 
Nordeste, o Campinense já 
perdeu oficialmente, o seu 
artilheiro, Rodrigão, que foi 
vendido para o Santos, além 
do maestro Roger Gaúcho e o 
zagueiro Tiago Sala. 

Campinense desmancha time

Equipe deixa de lado a euforia por mais uma conquista no Campeonato Paraibano e volta as atenções para o Brasileiro da Série D, pensando somar os primeiros pontos na competição, pois perdeu na estreia

Negretti, Roger Gaúcho e Tiago Sala estão de malas prontas para jogar em outras equipes

Com uma equipe bem montada e estruturada física e psicologicamente, a Raposa se sagrou bicampeã

FOTOS: Cláudo Góes/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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10 medalhistas de ouro disputam 
Grande Prêmio de Atletismo em SP
Evento ocorre amanhã e 
reúne a nata desta 
modalidade esportiva

O Grande Prêmio In-
ternacional Brasil Caixa de 
Atletismo, que será dispu-
tado amanhã, a partir das 
12h45, na Arena Caixa, em 
São Bernardo do Campo 
(SP), reunirá 10 ganhado-
res de medalha de ouro do 
Campeonato Ibero-Ameri-
cano, que serviu de even-
to teste para Olimpíada 
do Rio 2016, em maio no 
Estádio Olímpico do En-
genhão, no Rio de Janei-
ro. Em São Bernardo, eles 
buscarão mais um título 
internacional.

Entre os campeões 
confirmados estão os ar-
gentinos Germán Chiara-
viglio (salto com vara) e 
Jennifer Dahlgren (lança-
mento do martelo), e os 
venezuelanos Eure Yañes 
(salto em altura) e Nercely 
Soto (200 m).

Do Brasil, estão Fa-
biana Moraes (100m com 
barreiras), Eliane Martins 
(salto em distância), Luti-
mar Paes (800m) e Altobeli 
Silva (3.000m com obstá-
culos), todos qualificados 
para representar o Brasil 
nos Jogos do Rio. Comple-
tam a lista dos campeões 
do Ibero-Americano em 
São Bernardo: Mateus Sá 
e Núbia Soares, ambos no 
salto triplo.

competição em Eugene, nos 
Estados Unidos.

Antes, a organização 
já havia anunciado dois ja-
maicanos que competem 
pelo Bahrain, ambos com 
marcas abaixo de 10 segun-
dos: Kemarley Brown, que 
tem 9.93, e Andrew Fisher, 
com 9.94.

Três brasileiros estão 
inscritos nos 100m: Ricar-
do Mário de Souza, Vitor 
Hugo dos Santos e José Car-
los Gomes Moreira, o Codó.

Localização
A Arena Caixa fica no 

Centro de Atletismo Pro-
fessor Oswaldo Terra, na 
Rua Tiradentes, 1.840, na 
Vila do Tanque, antiga sede 
do Volkswagen Clube. A 
entrada para o público é 
gratuita, não havendo ne-
cessidade de apresentação 
de ingresso para acesso às 
arquibancadas do estádio.

O GP Internacional 
Brasil Caixa de Atletismo 
integra o IAAF World Chal-
lenge 2016, faz parte do 
Programa Caixa de Compe-
tições, da CBAt, coorganiza-
do pela Federação Paulista 
de Atletismo, com apoio da 
Prefeitura de São Bernardo 
do Campo e patrocínio da 
Caixa Econômica Federal.

Disputado desde 1985 
e considerado um dos prin-
cipais meetings da América 
Latina, o Grande Prêmio 
Brasil Internacional Cai-

xa de Atletismo abre uma 
oportunidade para que os 
fães possam acompanhar 
as disputas até mesmo em 
suas residências e também 
presencial, de forma gra-
tuita, já que não haverá  ne-
cessidade de apresentação 
de ingresso para acesso às 
arquibancadas do estádio.

Outra maneira de ver 
a competição, que terá 15 
provas, será pela TV CBAt, 
da Confederação Brasilei-
ra de Atletismo, que vai 
transmitir o evento ao vivo 
por meio de sua página no 
Facebook. Os vídeos desta 
competição, assim como 
os recentes eventos orga-
nizados pela CBAt, estarão 
disponíveis na TV CBAt, 
que pode ser acessada pelo 
endereço http://www.cbat.
org.br/cbattv.asp.

O GP Brasil, que integra 
o IAAF World Challenge, faz 
parte do Programa Caixa de 
Competições, da Confedera-
ção Brasileira de Atletismo.

O Brasil sempre se saiu 
bem nesta competição. Al-
guns atletas que estão nas 
Olimpíadas de 2016, no Rio 
de janeiro, também se farão 
presença neste evento, que 
há anos é aguardado com 
muita expectativa pelos 
profissionais do atletismo. 
A competição deverá atrair 
centenas de desportistas 
admiradores desta modali-
dade esportiva, que cresce 
muito no Brasil.

A 31ª edição do GP 
Brasil terá 15 provas e vá-
rias atrações internacio-
nais. A prova dos 100m, por 

exemplo, programada para 
as 14h25, ganhou mais um 
atleta que corre a prova em 
menos de 10 segundos: con-

firmou o norte-americano 
Quentin Butler, de 23 anos, 
que no ano passado obteve 
a marca de 9.96 (1.3) numa 

 A Seleção Olím-
pica Brasileira de Ma-
ratonas Aquática está 
em Balatonfüred, na 
Hungria, onde dispu-
tará a terceira etapa 
do Circuito Mundial da 
Copa do Mundo FINA. 
Representantes do 
Brasil nos Jogos do Rio 
2016, Allan do Carmo, 
Ana Marcela Cunha e 
Poliana Okimoto uti-
lizarão a prova como 
mais um passo impor-
tante de preparação. 
A prova de 10 quilô-
metros, mesma dis-
tância olímpica, será 
realizada hoje, com 
largada prevista para 
as 4h30 (prova mascu-
lina) e 4h40 (prova fe-
minina), no horário de 
Brasília.

Etapa estratégica 
na preparação dos Jo-
gos Olímpicos, a prova 
da Hungria irá reunir 
15 atletas que disputa-
rão a prova de Copaca-
bana, em agosto, em 
busca dos títulos olím-
picos. Entre estes, es-
tão os medalhistas dos 

Jogos de Londres 2012, 
Richard Weinberger, 
canadense, prata; Ha-
ley Anderson, norte-a-
mericana, prata; Éva 
Ristov, húngara, ouro. 
Na edição de Londres 
Poliana Okimoto foi 
a única representan-
te brasileira, mas não 
completou o percurso.

Ana Marcela 
Cunha volta a Hungria 
como atual campeã 
da prova, vencida na 
edição de 2015, com 
1h50m36. Poliana e 
Allan não participa-
ram da prova húnga-
ra, no ano passado.

Além dos três 
olímpicos, o nadador 
Diogo Villarinho tam-
bém nadará a disputa-
da etapa da Hungria. 
A prova reunirá 48 
atletas no masculino e 
31 no feminino.

Após esta prova, 
os brasileiros ainda 
realizarão um treina-
mento em altitude, 
entre os dias dois e 24 
de julho, em La Loma, 
no México.

Brasileiros competem 
hoje no Circuito Mundial

MARATONAS AQUÁTICAS

A falta de áreas de escape 
era a grande preocupação de 
pilotos e equipes antes do início 
dos treinos livres para o GP da 
Europa, que está sendo disputa-
do pela primeira vez no circuito 
de rua de Baku, no Azerbaijão. 
Porém, após a realização do pri-
meiro treino livre, as zebras se 
tornaram um grande problema 
para os organizadores.

Pelo menos 15 pilotos 
tiveram pequenos cortes em 
seus pneus, identificados pe-
las equipes por meio da queda 
das pressões. Entre eles, esti-
veram o líder da sessão, Lewis 
Hamilton, e os brasileiros Felipe 
Massa e Felipe Nasr. Tais cortes 
seriam resultado da má insta-
lação das zebras, o que fez com 
que a classificação da GP2 fosse 
cancelada.

O problema seria na ins-
talação das zebras. Parafusos 

sem a profundidade necessária 
foram instalados e, com a trepi-
dação causada pelos carros, es-
tariam se soltando, causando os 
furos. A Pirelli ainda não conse-
guiu identificar se o problema 
está em uma curva específica ou 
em todas as zebras. Enquanto 
isso, os organizadores tentam 
retificar o problema. Há cerca 
de 10 mil parafusos prendendo 
as zebras ao longo dos mais de 
6km de circuito.

Após o trabalho dos co-
missários, os carros voltaram 
à pista para a segunda sessão 
de treinos livres. E logo na pri-
meira volta, uma das zebras se 
soltou. Esta é a estreia do circui-
to de rua de Baku. Hoje serão 
disputados o terceiro treino 
livre, a partir das 7h e a classifi-
cação começa às 10h. A largada, 
amanhã, também está marcada 
para as 10h.

Início ruim
O final de semana de Se-

bastian Vettel não começou 
exatamente da melhor manei-
ra, apesar de ser no top-10. 
Ontem,  aconteceram os pri-
meiros treinos livres para o GP 
da Europa, e o alemão fechou 
com o melhor oitavo tempo.

Pela manhã foi de adap-
tações para os pilotos, devido 
a estreia do circuito de rua de 
Baku, capital do Azerbaijão. 
Inclusive o primeiro ensaio do 
dia foi marcado por proble-
mas nos pneus por conta de 
danos nas zebras.

Ao avaliar seu desem-
penho na abertura da etapa 
europeia, Vettel afirmou que 
o ritmo da Ferrari no circuito 
existe, só é preciso melhorar 
a velocidade. “Nós podemos 
apresentar um bom ritmo 
aqui, só precisamos de uma 

velocidade geral melhor”, ava-
liou o piloto.

“Hoje tivemos um dia de-
cente, demos muitas voltas. É 
uma pena que tivemos um pro-
blema em um dos carros hoje, 
mas com o outro foi tudo ok. A 
velocidade ainda não está a me-
lhor, então teremos que parar e 
analisar. Mas acredito que ama-
nhã devemos estar em uma po-
sição bem melhor”, completou.

Durante o segundo trei-
no do dia, o tetracampeão re-
clamou do ritmo apresentado 
por Fernando Alonso em de-
terminado momento, afirman-
do que o piloto fazia turismo 
pelas ruas da cidade.

“Alonso foi direto para 
os boxes e estava muito lento. 
Perdi temperatura de pneus 
como louco, pois ele parecia 
um ônibus turístico de Baku”, 
brincou.

Pilotos têm pneus cortados em treino livre
FÓRMULA 1
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Seleção Brasileira disputa competição na Hungria

O GP da Europa ocorre pela primeira vez no Azerbaijão, e falta de áreas de escape tem sido também preocupação dos pilotos

O argentino Germán 
Chiaraviglio é um dos 
nomes confirmados



Santa Cruz reforçado e otimista
CONTRA O PALMEIRAS

Partida será hoje em São 
Paulo e a Cobra Coral 
aposta em Keno e Grafite

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de junho de 2016

O Santa Cruz deve ter um 
bom reforço para a partida 
contra o Palmeiras, às 16h de 
hoje, em São Paulo, pela Série 
A. Recuperado de dores no joe-
lho esquerdo, ocasionadas por 
uma tendinite, o atacante Keno 
viajou com a delegação coral. 
Grafite, que se recupera de uma 
lesão na coxa direita, também 
já se incorporou ao grupo. No 
fim da tarde de ontem, o ídolo 
coral embarcou, sozinho, para 
se encontrar com a delegação 
na capital paulista e também é 
esperado no confronto.

Keno estava há dois jogos 
sem atuar por conta das dores. 
Ele é o vice-artilheiro do Santa 
Cruz na temporada, com nove 
gols. Nas duas partidas que 
não jogou, Milton Mendes op-
tou por usar Fernando Gabriel, 
contra o Santos, e Wallyson, 
contra o Figueirense.

Grafite, com uma lesão de 
grau um na coxa direita, disse 
que não poderia enfrentar o Fi-
gueirense, mas foi no sacrifício 
depois de uma conversa com 
Milton Mendes.

Com a volta de Keno, o 
Santa Cruz deve ser escalado 
com Tiago Cardoso; Vitor, Ne-
ris, Danny Morais e Tiago Cos-
ta; Uillian Correia, João Paulo e 
Lelê; Arthur, Keno e Grafite.

Verdão
Sem poder contar com 

Alecsandro por pelo menos 30 
dias, Cuca já tornou público o 
seu desejo de contratar mais 
um atacante para a sequência 
da temporada. Mas a diretoria 
do Palmeiras, conhecida pelo 
grande número de reforços 
contratados nos últimos anos, 
vai analisar com calma o pedi-
do do treinador.

Uma das justificativas é de 
que já há boas opções no elen-
co, como Cristaldo, por exem-
plo, que saiu do banco e mar-
cou contra o Coritiba, na última 
quarta-feira.

Essa postura mais caute-
losa contrasta com aquela que 
vinha sendo a marca da gestão 
Paulo Nobre. Desde que ele se 
tornou presidente do Palmei-
ras, em janeiro de 2013, 76 
reforços já chegaram ao clube 
(veja a lista no fim do texto). 
Só com Alexandre Mattos, que 
assumiu o departamento de 
futebol no começo do ano pas-
sado, foram 38 (25 em 2015 e 
13 este ano).

Ainda sem contrato, Tite já 
atua na Seleção Brasileira

ENTRANDO NO RITMO

Brasileirão 

16h
Palmeiras X Santa Cruz-PE

18h00
Atlético-PR x Santos

21h 
América-MG x Coritiba

Série B 

16h
Criciúma x Tupi 
Atlético-GO x CRB
Bahia x Londrina-PR 
Náutico x Bragantino

16h30
Vasco x Paysandu

21h 
Oeste x Vila Nova-GO

Série C

15h30 
Tombense-MG X Ypiranga-RS

16h 
Macaé x Mogi Mirim

18h 
Fortaleza x ABC

19h 
Juventude x Portuguesa

Série D 

16h
Caldense-MG x Boavista-RJ 
Campinense-PB x Sergipe 
Luziânia-DF x Anápolis 
São José-RS x Villa Nova-MG 
Metropolitano x Ituano
Comercial-MS x Araguaia

16h30
Desportiva-ES x Goianésia-GO

17h00
Aparecidense-GO x Ceilândia 
Nacional-AM x Atlético-AC

Eurocopa

10h 
Bélgica X Irlanda

13h 
Islândia X Hungria

16h
Portugal X Áustria

Copa América 

20h
Argentina x Venezuela

23h
México x Chile

Jogos de hoje

Após o triunfo de 3 a 2 
sobre o Náutico, o Vasco já pro-
jeta o confronto diante do Pay-
sandu, neste sábado, às 16h30 
(de Brasília), em São Januário, 
pela décima rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro. A 
tabela de classificação mostra 
o favoritismo do time carioca. 
Enquanto o “Cruz-Maltino” li-
dera com 22 pontos, o “Papão”, 
com apenas nove, flerta com a 
zona de rebaixamento.

Apesar da superioridade 
na classificação, os jogadores 
minimizaram a má campanha 
do rival e esperam um con-
fronto muito disputado em 
São Januário. “Vamos enfren-
tar um adversário perigoso, 
que poderia estar melhor co-
locado. Acredito que o Pay-
sandu tem condições de me-
lhorar o desempenho, e por 
isso precisamos estar com o 
nosso sinal de alerta ligado, 
para não sermos surpreendi-

dos”, disse o lateral esquerdo.
O zagueiro Luan concorda 

com o companheiro. “O Vasco 
não pode esperar facilidade, 
porque isso nunca aconteceu 
na Série B. Mesmo quando go-
leamos tivemos problema para 
fazer o resultado. Portanto, a 
tendência é que contra o Pay-
sandu a gente volte a ter difi-
culdades, já que o adversário 
vai querer nos surpreender”, 
disse o jovem defensor.

Na visão do atacante Jor-
ge Henrique, o Paysandu se 
torna mais perigoso porque 
conseguiu vencer no meio de 
semana, quando bateu o Avaí 
por 1 a 0, em Belém.

“O Paysandu se recupe-
rou no meio de semana, está 
motivado e com certeza vai 
querer embalar contra o Vas-
co, pois sabe o valor de uma 
vitória dentro de São Januário. 
Portanto, precisamos estar 
atentos para não permitir-

mos que o adversário consiga 
seus objetivos. Vamos precisar 
mostrar serviço”, avisou.

A escalação da equipe só 
será definida no treino previsto 
para a manhã desta sexta-feira, 
novamente em São Januário, 
mas a tendência é o técnico 
Jorginho manter a base que 
bateu o Náutico na terça. Após 
a atividade, começa o período 
de concentração para a parti-
da diante dos paraenses.

Fora de campo, o clube 
está interessado na contratação 
do meia Luidy, de 19 anos, que 
vem se destacando pelo CRB. 
Jorginho já deu o aval para que o 
jogador seja contratado, porém, 
as partes ainda não chegaram a 
um acordo. O que pode atrapa-
lhar os planos do Cruz-Maltino 
é que Internacional e Santos 
também desejam contar com o 
jogador. Dos três interessados, 
o “Peixe” estaria mais perto de 
fechar com o atleta.

Líder isolado, Vasco recebe 
o Paysandu hoje pela Série B

RuMO À ELITE

O zagueiro Paulo André de-
fende as “ideias europeias” que 
o Atlético-PR tem tentado colocar 
em prática, com destaque para o 
rodízio no time titular. O jogador, 
que também é uma das vozes do 
Bom Senso FC, diz que é necessá-
rio ter serenidade ao analisar um 
resultado negativo. Além disso, 
o camisa 13 afirma que é “impos-
sível” disputar as 38 rodadas do 
Campeonato Brasileiro com esta 
“sequência estúpida” de partidas. 
Na derrota por 3 a 2 para a Ponte 
Preta, na última quarta-feira, em 
Campinas, o Furacão teve o volan-
te Otávio e o atacante Ewandro 
poupados.

“Não, de forma nenhuma 
(perde entrosamento). A gente, 
em geral, quer imitar a Europa, diz 
que é legal fazer o que eles fazem. 
Mas, quando a gente propõe o ro-
dízio, a troca de jogadores, quan-

do diz que o elenco todo tem capa-
cidade de jogar, que trocar A por B 
não muda tanto assim, aí quando 
perde é criticado. A gente precisa 
ter um pouco mais de serenidade 
na análise para que a gente não 
retroceda, fique na dúvida e volte 
a fazer tudo o que a gente fazia. 
Não tem condição, é impossível jo-
gar 38 jogos no Brasileiro com esta 
sequência estúpida de partidas. Vai 
machucar, vai perder jogador por 
dois ou três meses se chegar a le-
são. Então, tem que tirar, tem que 
refrescar, colocar outro - falou o 
zagueiro em entrevista coletiva na 
quarta-feira.

O próximo compromisso do 
Atlético-PR será contra o Santos, às 
18h (horário de Brasília) de hoje, na 
Arena da Baixada, pela nona roda-
da do Campeonato Brasileiro. Com 
o retorno de jogadores poupados 
e provavelmente com o zagueiro 

Thiago Heleno à disposição, Paulo 
André confia que o Furacão estará 
100% e mostrará intensidade:

“Obrigatoriamente tem que 
ser intenso. Você não consegue 
trocar 11. Então, o Otávio vem 
fresco, o Ewandro, o Eduardo tal-
vez, o Thiago (Heleno) se voltar... 
Ou seja, são quatro jogadores aí, 
quase 40% da equipe que entra 
em boas condições, o que acaba 
ajudando porque é pesado e, para 
botar intensidade, para marcar lá 
em cima, para não deixar o San-
tos respirar, a gente precisa estar 
100% - comentou Paulo André, 
que deverá disputar vaga com 
Wanderson na zaga.

No Santos, motivação é o que 
não falta. O time treinou for-
te durante os últimos dias para 
o confronto e acredita deixar a 
Arena da Baixa com um resultado 
positivo.

Atlético-PR recebe o Santos-SP
NA ARENA DA BAIxADA

Com contrato ainda não 
assinado, ainda não há data 
marcada para a apresentação, 
mas Tite e sua comissão 
técnica já trabalham 
para a Seleção Brasilei-
ra. Enquanto o agente 
Gilmar Veloz e o diretor 
de gestão da CBF Rogé-
rio Caboclo resolvem os 
últimos detalhes buro-
cáticos, Tite e o auxi-
liar Cleber Xavier já 
analisam vídeos dos 
últimos jogos da se-
leção, já elaboram 
uma pré-lista de se-
lecionáveis e se in-
formam de detalhes 
administrativos do 
funcionamento da 
seleção. A estreia de 
Tite será em setembro, 
na rodada dupla das Eli-
minatórias em que o Brasil vi-
sita o Equador, em Quito, e re-
cebe a Colômbia, em Manaus.

FOTOS: Divulgação

Treinador e 
comissão técnica 
analisam lista de 
pré-convocados

Revelação no Brasileiro da Série A, o Santa Cruz de Grafite joga com o Palmeiras buscando melhor posição na tabela



Renato formou dupla 
com o paranaense Rafa 
e conquistou o ouro

Paraibano é campeão em Jaboatão
CIRCUITO DE VÔLEI DE PRAIA SUB-23
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Cem anos de glória
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

“Pelos campos do Brasil
A raposa a correr
Vitórias glórias mil
Garra e raça pra valer”.

Quando aquele grupo de 28 homens resolveu fundar o Campinen-
se Clube, precisamente no dia 12 de abril de 1915 – cem anos atrás -, 
pensava em preencher um espaço vazio na cidade, fundando uma ins-
tituição recreativa dançante para os encontros e reuniões da sociedade 
aristocrática da Serra da Borborema.

Era a época do ciclo do algodão, produto que foi a base de trans-
formação da cidade de Campina Grande, que passou a ser um polo 
comercial do nordeste e rota de convergência de grandes comerciantes. 
O clube nasceu com a finalidade de congregar e oferecer recreação a 
essa parcela de campinenses que foram denominados de aristocráticos. 
A cartola foi escolhida como símbolo da agremiação.

Cinco anos depois da sua fundação, resolveram criar um depar-
tamento de futebol, não com intuito de participar de competições ou 
constituir times, etc. Esse departamento era restrito a fornecer aos seus 
sócios e adeptos do esporte, jogos como lazer e diversão entre eles. Esse 
departamento existiu apenas por um ano, pois logo foi extinto. Outras 
tentativas foram postas em prática no sentido de se criar um departa-
mento de futebol, em definitivo, porém não lograram êxito.

Em 1954, a Raposa reativou o departamento de futebol, criando 
equipes de base em sua estrutura. Quando foi em 1958 o Rubro-negro 

criou o seu departamento de futebol profissional e já no ano de 1960 
disputou o Campeonato paraibano com um excelente time, que ao seu 
final sagrou-se campeão do Estado. E esse feito empolgou a respectiva 
diretoria, que sucessivamente também fez o time ser campeão nos anos 
de 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965. Com essa performance, os aristocrá-
ticos conseguiram a marca inédita até os nossos dias de conquistar o 
hexacampeonato.

Seus jogos eram disputados no antigo Estádio Municipal plínio 
Lemos. Seu quadro de associado tinha crescido muito, a Raposa já era 
o seu mascote, as cores, vermelha 
e preta, com os dois CC em cima do 
coração já eram respeitadas e conhe-
cidas nos nove estados nordestinos. 
O clube já havia caído no gosto do 
povo, o antigo aristocrático tinha 
sido massificado.

Foi o Campinense Clube, 
apesar de ter entrado no futebol 
bem depois dos seus rivais Treze 
F. C e Botafogo F.C, quem primeiro 
representou o nosso Estado em 
competições nacionais, quando 
disputou a Taça Brasil em 1961, a 
segunda divisão em 1971, e a elite 
do antigo campeonato nacional, em 

1975, já com o advento dos estádios Amigão e Almeidão, construídos 
pelo governo.

Na década de 70 o time de José Pinheiro venceu vários títulos 
estaduais e torneios comemorativos, aumentando o seu prestígio não 
só na paraíba como nos estados vizinhos. nas décadas seguintes outros 
títulos e troféus vieram a enriquecer esse patrimônio da paraíba que é o 
Campinense Clube. Na década de 90 o Rubro-Negro afastou-se da FPF e 
abandonou a competição oficial, tentou instituir uma liga autônoma que 
não logrou êxito.

Com um esforço enorme de sua torcida e união da 
diretoria, o Campinense Clube construiu e inaugurou 
em 2006 um enorme patrimônio, que foi a aquisição 
do Estádio Renato Cunha Lima, o “Renatão”, passando a 
mandar os seus jogos naquela moderna praça de espor-
tes, que possui concentração, academia de ginástica e 
demais estruturas.

E para coroar um time vencedor e de vanguarda, 
em uma inédita conquista para o futebol da paraíba, a 
“Raposa” sagrou-se campeã da Copa do nordeste, no ano 
de 2013, com uma campanha memorável e um time que 
teve o seu sistema de jogo comparado ao time europeu do 
Barcelona, tamanho era o toque de bola executado pelos 
seus atletas.

parabéns pelo bicampeonato estadual. Avante 
Raposa!

A segunda etapa da tem-
porada 2016 do Circuito Ban-
co do Brasil Sub-23 conheceu 
seus campeões na última com 
jogos disputados na praia de 
Piedade, em Jaboatão dos Gua-
rarapes (pE). Ana patrícia/
Paula Hoffmann (MG/RJ) e 
Rafa/Renato (PR/PB) ficaram 
com a medalha de ouro no 
torneio realizado com entrada 
franca à torcida.

Ana patrícia e paula Hof-
fmann (MG/RJ) superaram na 
final Andressa e Tainá (PB/SE) 
por 2 sets a 1 (21/23, 21/15 e 
15/6), em 43 minutos de par-
tida. na disputa da medalha 
de bronze, Carol/Vitoria (SE/
RJ), eliminada na semifinal pe-
las vice-campeãs, levou a me-
lhor sobre Victoria/Giovanna 
(MS/RJ) por 2 sets a 1 (21/17, 
15/21, 7/15), em 40 minutos 
de jogo.

Ana patrícia e paula Hof-
fmann tiveram uma campanha 
perfeita. Venceram os cinco jo-
gos e perderam apenas um set 
em toda a competição, justa-
mente na final. Foi o primeiro 
título de Ana patrícia na tem-
porada. na etapa de abertura 
a mineira estava disputando 
o Mundial Sub-21, no qual se 
sagrou campeã. Já Paula Hof-
fmann repete o ouro de João 
pessoa (pB). Sem a parceira, 
ela se juntou momentanea-
mente à sergipana Tainá, ad-
versária na final de hoje.

Rafa e Renato conquista-
ram o ouro superando Eduar-
do Davi/Vinícius (pR/ES) por 

Oito equipes disputam 
na manhã de hoje, na cidade 
de pitimbu, Litoral Sul do Es-
tado, a Copa pitimbu Sub-17 
de Beach Soccer (futebol de 
areia), promovido pela Fede-
ração paraibana desta moda-
lidade esportiva, em parceria 
com a prefeitura local. Serão 
três equipes de João Pessoa, 
uma da cidade de pilar e qua-
tro clubes do município que 

está sediando o evento. 
“Estamos regionalizando 

este esporte em nosso Estado. 
Já tivemos em Mamanguape, 
vamos agora a pitimbu e as-
sim estamos descobrindo ta-
lentos para o cenário esporti-
vo estadual e nacional”, disse 
ontem Ailton Cavalcanti, pre-
sidente da Federação paraiba-
na de Beach Soccer, comemo-
rando, de forma antecipada, 
a realização da competição 
naquela cidade do Litoral Sul 
paraibano. “não é fácil pro-

movermos uma competição 
de caráter juvenil, mas conse-
guimos”, alegou.

De João Pessoa estão dis-
putando a Copa as equipes 
do palmares/projeto Gol de 
Vida, Gama/Clube Maníacos 
e Colibri/Marisol. Da cidade 
de pilar participa o palmares 
Futebol Clube, enquanto do 
município de pitimbu estarão 
pitimbu Fênix, projeto Gera-
ção 10, Escolinha de Futebol 
Acau e Escolinha G5.

O início da competição 

está programado para as 8h. 
Ailton Cavalcanti garantiu que 
o campeão receberá o troféu 
que levará o nome da Federa-
ção paraibana de Beach Soccer, 
enquanto que o vice-campeão 
ganhará o troféu professor 
Cássio Freire, além de meda-
lhas para o melhor goleiro, ar-
tilheiro e atletas participantes.

Alem de ser promovido 
pela Federação paraibana de 
Beach Soccer, a competição 
tem a chancela da Confedera-
ção Brasileira de Beach Soccer.

Pitimbu sedia Copa de Beach Soccer
CATEGORIA SUB-17

2 sets a 0 (21/18, 21/19), em 
38 minutos de duração. A me-
dalha de bronze ficou com os 
campeões mundiais Sub-21, 
Arthur Lanci e George (pR/
pB), que superaram Allyson 
Lima e Kaique (CE/RS) por 2 
sets a 0 (21/18, 21/18), em 33 
minutos, conquistando uma 
vaga no pódio.

na etapa de abertura, 

em João Pessoa (PB), os tí-
tulos ficaram com duas du-
plas que não atuaram juntas 
em Jaboatão. Allyson Lima e 
Jefferson (CE) foram os ven-
cedores no naipe masculino, 
enquanto Tainá e paula Hof-
fmann (SE/RJ) ficaram com o 
ouro no feminino.

Rafa e Renato tiveram 
campanha perfeita com cin-

co vitórias em cinco jogos e 
nenhum set perdido. Eles dis-
putarão também a etapa do 
Circuito Banco do Brasil Chal-
lenger, que ocorre neste final 
de semana, no mesmo local, 
em Jaboatão. Além disso, a du-
pla representará o Brasil no 
Campeonato Mundial Sub-19, 
no Chipre, no final de julho.

Após a etapa de Jaboa-

tão, o sub-23 já tem paradas 
garantidas em Recife (pE), de 
14 a 16 de junho, e Cabo Frio 
(RJ), de 26 a 28 de julho, Rio de 
Janeiro (RJ), de 5 a 7 de setem-
bro, Brasília (DF), de 3 a 5 de 
outubro e São José (SC), de 5 a 
7 de dezembro.

Além dos campeões de 
cada parada, existe um cam-
peão geral da temporada, 

somando os pontos de todos 
os eventos. Ao contrário do 
sub-19 e do sub-21, em que 
as duplas precisam ser da 
mesma federação, no sub-23 
elas podem estar registra-
das em estados diferentes. 
A categoria também possui 
premiação em dinheiro, com 
os campeões de cada naipe 
recebendo R$ 3,7 mil.

Ailton, presidente da federação, regionalizando o beach soccer

Orgulhosos pela conquista, o paraibano Renato e o parceiro Rafa erguem o troféu conquistado em Pernambuco durante o Circuito de Vôlei de Praia sub-23

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Reprodução/Internet



Lançamento de livro 
de poesia de Giovana 
Guerra, hoje na capital
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Carlos Pereira relembra com 
certa nostalgia as antigas 
festas juninas de Jaguaribe
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Memorial faz o resgate 
da história do São João 
de Campina Grande 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de junho de 2016

Cultura com 
um toque 
acolhedor

A ideia apareceu de forma 
meio despretensiosa, mas 
em pouco tempo A Budega 
Arte Café se transformou 
num espaço alternativo 
para a cultura paraibana, 
com boa culinária, decora-
ção original e receptividade 

acolhedora dos seus proprietários. Algo 
assim, como na canção de Adeildo Vieira, 
que diz: “Companheiro, abre a porta de sua 
casa, enche a sala de sorriso e de suor... No 
jardim podem pisar na grama. Sei que não 
pisam na flor”. Localizada no Bancários, na 
Rua Arthur Américo Cantalice, 197, a Bude-
ga já tem agenda de eventos confirmada até 
agosto e vem atraindo artistas e escritores 
da Paraíba e de outras partes do Brasil.

Hygia Margareth Sousa idealizou o local 
e é quem cuida com carinho de tudo que en-
volve o local. Ela conta que trabalhava no go-
verno, fazia apaixonadamente o que gostava, 
mas um dia resolveu sair, “esvaziar a cabeça”. 
Foi num jantar descontraído com um casal de 
amigos que foram surgindo várias ideias de 
como se ocupar com o que podia fazer bem. 
“E as ideias fluíam, todas convergiam para a 
cultura. Passei um tempo amadurecendo em 
família com tranquilidade”, lembra.

Até que um dia foi além e motivada 
pela imaginação criativa sentou com a mes-
ma amiga do jantar e numa tarde as duas 
tiveram uma boa conversa sobre a vocação 
de Hygia e como imaginava o projeto. A 
tarde terminou com a Budega praticamen-
te funcionando. “Já em casa apresentei o 
projeto pensado e a partir do espaço que 
tínhamos ociosos em casa iniciamos a refor-
ma, pensando inicialmente em uma loja 
de arte, mas que tivesse um cafezinho com 
bolo, boas conversas, algumas oficinas para 
movimentarmos o ambiente”, narra.

Com a reforma, o encantamento foi 
chegando. O nome escolhido - A Budega – 
foi uma homenagem a infância de Hygia e a 
riqueza de diversidade das budegas de anti-
gamente. “Gosto do que passou, do que vivi. 
Trazer essa memória para hoje combina com 
resistência. O jantar foi em abril de 2015, e 
o chão foi se fazendo e em dezembro, dia 15, 
fizemos uma apresentação da A Budega Arte 
Café para familiares e amigos que sempre 
frequentaram nossa casa partilhando noites 
de cafés e boas conversas”, recorda. 

A culinária e o espaço reformado foram 
testados. Muitas mãos ajudaram, a garim-
pagem foi feita, cada uma das peças ganha-
ram vida. Dia 17 de dezembro, o espaço foi 
aberto ao público. “Ainda hoje vivemos esse 
movimento continuo de mudança-garimpa-
gem-reorganização” afirma.

Com duas semanas de inauguração, um 
casal de jovens viu a página e foi conhecer 
A Budega com a vontade de alugar o espaço 
para realizar a celebração de seu casa-
mento em família. “Uma surpresa que nos 
causou reboliço por não estar nos planos. 
Mas fomos amadurecendo a ideia e resol-
vemos alugar. Nesse meio tempo surgiu a 
possibilidade de um lançamento de CD e 
de um livro. Também levamos um susto e 
aceitamos o desafio. E em fevereiro/março 
tivemos o lançamento do CD que deu muito 
certo. Então, outros foram procurando e 
gostando do espaço descontraído, colhedor 
e intimista. Também em janeiro recebemos 
a visita de uma paraense chef de cozinha 
dona de um restaurante, em Porto Velho. 
Após comer alguns de nossos pratos e de 
uns papos combinamos um jantar. A noite 
do Pará foi um sucesso. Este foi o nosso 
primeiro evento”, acrescenta.

A Budega foi iniciada em família: mari-
do, filhos e genro, cada um com uma tarefa, 
e ainda foi contratada uma cozinheira. Com 

Linaldo Guedes
guipb_jornalista@hotmail.com linaldo.guedes@gmail.com

o passar do tempo e aumento da demanda, 
irmãs, sobrinhas cunhados e alguns amigos 
foram chegando e ajudando no que podia. O 
funcionamento é de segunda à sexta, das 17 
às 21 horas, com exceção dos dias de evento, 
onde estica o horário um pouco mais. O espa-
ço, que foi projetado pela sobrinha (estudante 
de Arquitetura), ficou pequeno e aos pou-
cos foram sendo ampliados de acordo com 
a necessidade. No local, funcionam alguns 
projetos, como budegaria literária, sextas da 
música na Budega e o language café.

Segundo Hygia, todos gostam deste 

formato alternativo e despojado e despreten-
sioso. “Quem chega participa se sente mais 
perto do artista. Existe a desconstrução do 
palco e plateia. O que acontece é um sentir 
acomodado, próximo”, comemora.

Hygia destaca que a Paraíba tem uma 
riqueza cultural enorme e de uma diversi-
dade profunda. “Sempre tive o prazer de 
conviver com vários artistas populares, uns 
conhecidos outros não. Todos existindo e 
resistindo à falta de política cultural que os 
aproxime do povo. Despretensiosamente a 
Budega tem servido de espaço para divul-

gação/apresentação das diversas mani-
festações culturais. A música e a literatura 
tem estado muito presente. Nosso espaço 
está aberto para quem faz e quem gosta de 
apreciar e prosear da boa arte. Que se tenha 
outros espaços como este nos diversos bair-
ros e por aí afora”, defende. No local, já se 
apresentaram artistas como Adeildo Vieira, 
Chico Limeira, Milton Dornellas e Totonho, 
entre outros. Escritores como Sérgio Fantini 
(de Minas Gerais), José Inácio Vieira (da 
Bahia) e Maria Valéria Rezende (Paraíba) 
lançaram livros na Budega.

Mais do que um ambiente de encontro de amigos, “A Budega” transformou-se em um espaço para a cultura independente e de divulgação das artes 
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De volta ao 
livro de Tombo

Ramalho
LeiteFriozinho gostoso de junho

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

As chuvas começavam em maio, às vezes as primeiras 
chegavam no final de abril, mas pra valer mesmo elas se 
derramavam sobre as ruas sem calçamento do bairro, a 
partir dos meados de junho, quando aconteciam os festejos 
juninos. Aí, sim, era chuva pra ninguém botar defeito e elas 
vinham acompanhadas de um vento forte e frio, que fazia 
tiritar quem não dispunha de um bom agasalho. E isso era 
aqui, não pensem que era em Campina Grande...

Lembro bem que, numa noite de junho, muito bem 
arrumado – de calça nova, camisa listrada e sapato marrom 
– para ver a festa de São João da Avenida Conceição, saindo 
de casa na Rua da Concórdia, tive de parar no percurso e 
procurar abrigo embaixo da única 
marquise que existia no caminho, 
exatamente na mercearia da esquina 
da Vera Cruz com a Capitão José Pes-
soa – tudo isso em Jaguaribe, é claro.

Foi um momento difícil de 
esquecer porque, naquela noite de 
chuva forte, outras pessoas fizeram 
o mesmo e o espaço sob a marquise 
ficou congestionado. No emaranhado 
de gente,  me arrepiei ao sentir meu 
braço e minhas mãos roçando (invo-
luntariamente) nos duros peitinhos 
de uma colega adolescente que ainda 
não usara o seu primeiro sutiã.

Mas, deixando de lado as chuvas 
que se prolongavam até agosto, o 
bom mesmo daquela época era sentir 
o friozinho gostoso que todas as 
noites deixava a cidade mais caseira: 
até as cadeiras nas calçadas eram 
recolhidas mais cedo e os quase 20 
graus de temperatura obrigavam as 
mulheres (principalmente) ao uso de 
casacos de lã ou providenciais xales. 

Eu, que nem sonhava e nem sabia o que era um bom 
vinho, um “fondue” de queijo ou uma massa italiana, cabia 
mesmo era apreciar o barulho musical da chuva batendo 
no telhado (sem forro e sem goteiras), a água caindo aos 
borbotões pela biqueira da casa, as poças que se formavam 
na Vasco da Gama e o perigo que representava a encharcada 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

– Vai passando a vassoura – grita 
o homem do pregão. Não sei onde ele 
arranja tantos compradores pra suas 
vassouras. Vai ver que é porque o bairro 
ainda não tem muitos edifícios. Os 
habitantes das casas térreas formam um 
mercado para esses pregoeiros. Sinto 
falta de um que cantava o repertório de 
Nelson Gonçalves. Era o vendedor de 
macaxeira. Morava na Favela de São Ga-
briel – aquela da antena da Rádio Taba-
jara. Cantou no programa 
de Chacrinha. Eu vi. 

O pregoeiro vende 
umas vassouras enor-
mes, próprias para tirar 
teias de aranha dos 
forros das casas. Vende 
vassouras de todos os 
tamanhos. Vassouras 
de sisal, com as fibras 
de barras coloridas. 
“Vasssoura, vai passan-
do a vassoura”. A frase 
pode ter dois sentidos. 
O objeto vai passando, 
oferecido pelo vassourei-
ro; ou ele vai anunciando 
sua utilidade, de passar 
nas superfícies que se 
deseja limpar. Aqui vai 
uma quarta utilidade: a 
vassourada administrativa própria do 
governo Temêr (sic).

Em Português, a pronúncia correta 
é essa, com a sílaba tônica no final da 
palavra. Pois a letra “erre” tem essa força. 
Todos os verbos, em Português, termi-
nam em “erre”. E todos eles são oxítonos, 
têm a sílaba tônica no fim da palavra, sem 
exceção. Portanto, a pronúncia correta é 
“temêr”, sem receio de se errar. Veja-se: 
amar, temer, roubar, pagar, todos esses 
verbos terminam em “erre”, e todos eles 
têm a sílaba tônica no fim.

Mais um

O monsenhor José  Pereira Diniz era uma figura 
polêmica, como já fiz ver em textos anteriores. Mas era um 
apaixonado pelo que fazia. Também tomava  partido pelas 
boas causas e cuidava de proclamar sua satisfação. O médico 
Clóvis Bezerra que começou sua faina em Bananeiras, pelos 
idos de 1936, recebeu desde sempre o apoio do vigário. Até 
quando precisou pedir votos, teve a ajuda discreta do padre. 
Em carta que registrou no Livro de Tombo, em 28 de dezem-
bro de 1936, dirigida ao Chefe do Posto de Higiene, padre Zé 
Diniz escreve: 

“Já houve quem afirmasse que a função do médico é 
um sacerdócio do corpo, correlato ao sacerdócio da alma, 
que é mister especial do padre. Enquanto, o ministro da 
religião pensa as feridas morais profundas que corroem o 
espírito e matam as reservas vivas do coração; o médico, 
integrado no seu papel, dedica-se ao trabalho caridoso de 
curar as chagas, os males do organismo humano,contri-
buindo, dest’arte, para estabelecer a felicidade temporal na 
sociedade, despertando, pela saúde, no arrimo desfalecido 
dos que sofrem, a alegria irreprimível de viver. Se existe o 
sentimento de gratidão, este deve ser tributado áqueles que 
nos fazem o bem. E se apóstolos do bem  são os peregrinos 
do evangelho, que se imolam na asa da abnegação, para 
alcandorar as almas às alturas sobrenaturaes da sua fina-
lidade suprema. Egualmente, deve-se predicar dos que se 
dedicam ao serviço da humanidade e sacrificam-se pelo bem 
estar físico do seu semelhante.”

Todo esse nariz de cera na abertura da carta, tinha 
o propósito de reverenciar o trabalho do médico, não 
de todos, mas especificamente do futuro prefeito, depu-
tado e governador da Paraíba, Clóvis Bezerra. Por isso, 
acrescenta o pároco: “ Todos nós, em Bananeiras, exceção 
feita aos eternos descontentes, descobrimos na vossa 
operosidade funcional, sempre em prova, um verdadeiro 
sacerdócio no cumprimento fiel dos seus deveres.... E o 
que V.S. tem realizado no Posto de Higiene de Bananeiras, 
não se argumenta, se vê. Depreende-se daí, o motivo des-
ta simpatia com que os vossos beneficiados ao lado dos 
vossos verdadeiros amigos cercam a pessoa bondosa de 
V.S. em toda a extensão territorial de Bananeiras.... queira 
pois, o distinto amigo, aceitar de minha parte, um abraço 
de parabéns e o meu voto sincero de louvor pelo grande 
bem que está realizando como chefe do posto de higiene 
da nossa  Bananeiras”.

Nomeado prefeito de Bananeiras pelo interventor 
federal, desembargador Severino Montenegro, dr. Clóvis 
permaneceu pouco mais de dois meses administrando a 
cidade. Foi exonerado pelo seu primo Odon Bezerra Ca-
valcanti, ao assumir, interinamente, a Chefia do Executivo 
paraibano. Na reconstitucionalização do País,  eleição 
de 1947, ambos foram eleitos deputados constituintes. 
De Bananeiras, três representantes, se contarmos com o 
areiense que se fez político longe de casa, Pedro Augusto 
de Almeida. Este, responsável por famosa polêmica com 
o padre Zé Diniz. Chegou a representar contra o padre  na 
Diocese mas este conseguiu provar que eram infundadas 
todas as acusações contra sua pessoa. Tudo está registra-
do: acusação e defesa. 

Prefeito e vigário brigavam por tudo. Frei Damião de 
Bozzano passou algumas semanas em Bananeiras reali-
zando suas Santas Missões. Terminada sua tarefa, voltaria 
ao Convento dos Capuchinhos, no Recife. O padre mandou 
comprar a passagem de trem para o frade. Pedro de Almeida 
foi ao Moreno e alugou, com a ajuda da população católica, 
um veículo, para deixar o missionário no Recife, acusando 
o padre de não ter piedade do capuchinho, já àquele tempo 
com a coluna vergada.

Com Clóvis Bezerra, porém, o padre nunca brigou. Não 
se cansava de proclamar sua idoneidade moral e cívica, a 
exemplo da carta acima transcrita. Vejam o que encontrei 
entre meus papéis: uma nota de empenho da Secretaria de 
Finanças do Estado da Paraíba. O governador era justamente 
Clóvis Bezerra. O primeiro empenho no valor de 240 mil 
cruzeiros, “referente a devolução voluntária da diferença 
de gratificação de representação, referente aos meses de ja-
neiro a agosto de 1980, creditado na conta 01.232.706.8 no 
Banco do Estado da Paraíba”. Quer dizer, ele devolveu parte 
da sua  representação de governador correspondente aos 
vencimentos de médico. Achava que não poderia acumular 
e, simplesmente, devolveu 30 mil cruzeiros por mês.

O segundo empenho e seu recibo correspondente   me-
rece  divulgação para exemplo das futuras gerações. O gover-
nador viajou ao Sul do País para tratar de assuntos relativos 
à administração estadual. Recebeu 100 mil cruzeiros de aju-
da de custo, em 10 de setembro de 1982 e assinou o recibo.  
Neste mesmo documento da Tesouraria do Gabinete Civil do 
Governador, foi acrescida a seguinte nota: “Obs. O valor real 
deste recibo é de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) 
em virtude da devolução feita pelo Exo. Sr. Governador, da 
importância de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros). 
Visto: João Pereira Gomes, subsecretario Chefe do Gabinete 
Civil.”. Deixo os comentários por conta do leitor mas acres-
cento: o padre Zé Diniz estava coberto de razão.

O pregoeiro das 
vassouras sabe disso, 
pois pronuncia as tôni-
cas corretamente: “vai 
passando a vassoura, 
quem quer comprar, 
quem quer limpar. 
Vassoura!” Ele tem vas-
souras de mais de três 
metros. Mas, ainda as-
sim, não alcançam pés 

direitos muito 
altos, como os 
pés direitos de 
edifícios, como 
os de Brasília. É por isso que ele 
vende seu produto nos bairros, 
onde os edifícios são poucos e 
ainda há muitas casas.

Quando eu era menino 
ficava impressionado com o 
vassourão. A grande vassoura 
alcançava lá em cima do teto, 
onde tivesse teias de aranha. 
Dizem que aquelas teias são de 
grande utilidade, pois captu-
ram moscas, muriçocas e mos-
quitos. Sua finalidade é essa. 
Elas são armadilhas para inse-
tos aéreos. Agora, nos tempos 
da zika, dengue e chicungunia, 
são de utilidade maior ainda 

embora se diga que o inseto transmissor, 
o aedis aegypti, voe a baixa altitude, na 
alturas das pernas das pessoas. 

Taí um ponto de venda que as 
imobiliárias ainda não exploraram: os 
edifícios de apartamentos oferecem pro-
teção contra o aedis, esse super mosquito 
que transmite três doenças fatais: zika, 
dengue e chicungunia. Tio Rufino viu a 
muriçoca que mataram no maranhão, 
do tamanho de um teco-teco, daqueles 
da Embraer. Naquele tempo não havia 
Embraer. Era Piper e Cessna, mas havia 

 
Todos os 
verbos, em 
Português, 
terminam em 
“erre”. E todos 
têm a sílaba 
tônica no fim 
da palavra. 
Portanto, 
a pronúncia 
correta é 
“Temêr

muriçocas, inclusive, inclusive a muriçoca 
mutante gigante do Maranhão. Mataram 
o inseto com espingardas. Não havia 
Ibama.

Zumba ainda não era delegado civil 
no Maranhão. Mas é um super delegado, 
capaz de dar cobro de qualquer antisso-
cial, seja homem ou muriçoca. A turma da 
Lava Jato devia aproveitá-lo, mas Zumba 
não é federal, é civil. Qualquer dia desses 
dou a ficha dele. 

O tema dessa crônica ia ser a 
demissão de três ministros já nas três 
primeiras semanas de governo. Agora foi 
a vez de Eduardo Alves, do Turismo. De 
grão em grão a galinha enche o papo. Um 
amigo que circula nas altas rodas de Bra-
sília me deu o nome do próximo ministro 
a ser defenestrado. É grande, maior que 
muriçoca gigante. Não posso dizer quem 
é, pois não tenho provas, e devo preser-
var a fonte. Mas é pra logo. 

Minchel (sic) devia expedir uma 
circular dizendo aos navegantes que 
aquele que tiver culpa no cartório peça 
demissão, pra ver se o governo se salva. 
Demitir é verbo e termina com “erre”, 
como Temêr.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)

bola-de-meia, de cujo impacto os craques nem sempre con-
seguiam se defender, atingidos às vezes na chamada região 
dos países baixos.

Sair pela rua chutando as poças, tomar banho de chuva, 
correr contra o vento com os pingos de chuva a bater no 
rosto – eram coisas que faziam a minha felicidade, princi-
palmente depois que fiquei curado daquela asma que por 
alguns anos me atormentou e cujo remédio milagroso nunca 
soube qual foi...

E – como se diz hoje – curtir aquele friozinho gostoso 
que fazia de noite, era delicioso e se igualava ao prazer de 
ficar mais tempo na cama (ou na rede), pois as férias escola-

res tinham data certa para acontecer e 
por isso mesmo, depois do São João, as 
aulas só voltariam no dia 6 de agosto, 
após o fim  da Festa das Neves.

E tenho quase certeza de que 
mesmo os mais pobres (e eu era um de-
les) não corriam o risco de morrer de 
frio, primeiro porque tinham um teto 
para se abrigar – à época não existiam 
os atuais moradores de rua – e, em 
segundo lugar, porque aquele pijama 
usado de flanela , guardado de um ano 
(ou de um irmão) para outro, vinha na 
hora certa. Às vezes coronha nas per-
nas e curto nos braços, saía do armário 
ainda com cheiro de naftalina, mas 
cumpria fielmente o seu papel.

Isso tudo, sem falar na indefectí-
vel colcha de meia-lã, de cor marrom 
com listras pretas amarelas que as 
Lojas Paulistas e o Armazém Nova 
Aurora expunham nas suas calçadas e 
o povo a comprava a pouco mais de 2 
mil réis e que, por ser tão curta, fazia 

jus ao famoso ditado; “é cobertor de pobre, quando cobre a 
cabeça, descobre os pés...

Para terminar, o friozinho gosto de junho/julho 
deve, de preferência, ser curtido à noite, numa cama ma-
cia, devidamente aquecido por um agradável cobertor de 
orelha.

Ah! Coisa boa... 



Roteiro

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

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

 

Em cartaz

Literatura

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Lançamento de obra de poesia de Giovana Guerra, 
hoje, marca estreia do Munganga Cultural em JP

Serviço

Maiores doses de intimidade e 
maturidade integram o livro intitulado 
Sempre Mais, a quinta obra de poesia que 
a escritora e artista plástica pernambuca-
na - radicada na Paraíba - Giovana Pedrosa 
Guerra lança hoje, a partir das 16h, no 
Restaurante Cozinha da Matuta, localizado 
em João Pessoa. A filha da autora, Yasmim 
Guerra, fará uma apresentação musical no 
evento, que também marca a estreia do 
Munganga Cultural. O valor da obra é R$ 25 
e a entrada é gratuita para o público.

“Estou muito feliz de lançar meu quin-
to livro num local tão fiel às raízes dos nor-
destinos e, também, por contar com o blog 
Munganga, que também tem essa peculiari-
dade. Tenho certeza que o lançamento será 
uma festa linda e emocionante”, comentou 
Giovana Guerra, cuja inquietude é uma das 
principais características da sua personali-
dade. As obras lançadas anteriormente pela 
autora são as seguintes: Um pouco de mim, 
em 1987; Um pouco mais (2000); Eu quero 
mais (2008) e Mais além (2010). “Este 
livro segue como os outros, com poesias e 
poemas, mas, neste caso específico,  sempre 
com um “mais”, revelou ela.

Pernambucana da cidade de Tim-
baúba, Giovana Pedrosa Guerra é filha de 
Maria Luzinete Coelho Xavier (in memo-
riam) e Júlio Pessoa Guerra e mora em João 
Pessoa - cidade que adotou em seu coração 
- desde 2004. Ela é casada com Paulo 
Mourão, com quem, recentemente, iniciou 
no sapateado e ainda faz dança em cadeira 
de rodas na Funad, onde também se dedica 
ao paradesporto, com bocha paralímpica. 
O casal participou de várias apresentações, 

 

Segundo dia do Menor São João 
do Mundo tem show d’Os Fulano

Dando continuidade ao segundo dia do Menor São João 
do Mundo, se apresenta hoje o quarteto paraibano “Os Fulano 
no Bailinho Ralabucho” no Centro Cultural Espaço Mundo. A 
apresentação, que promete fazer todos os presentes dan-
çarem um bom forró e arrastar o pé, tem início a partir  das 
22h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo público na 
bilheteria do evento, aos preços de R$ 10 (meia-entrada) e 
R$ 20 (inteira). 

Evento

O Velho Centro

(...) “não podemos continuar desprezando essa que é 
uma das mais belas áreas da cidade e que tem tudo para 
voltar a ser o mais importante cartão-postal da cidade”. Isso 
é uma referência que a jornalista gaúcha Martha Medeiros 
fez em artigo sob título “Nosso Centro Histórico”, publicado 
no jornal “Zero Hora”, edição de 20/8/2008, que obviamente 
nenhuma relação tem com o Centro Histórico de João Pes-
soa, mas com o de Porto Alegre.

Duas manias, quase obsessão, eu nutro sem vergonha 
de ser feliz: 1) visitar os Centros Históricos e 2) adquirir 
exemplares dos jornais impressos das cidades por onde 
passo. Quando algum assunto veiculado nesses jornais me 
causa maior interesse, eu guardo o exemplar. Por isso estar 
nos meus alfarrábios esse artigo da colega gaúcha.

Lá em Poa, como se denomina carinhosamente Porto 
Alegre (também se costuma abreviar os nomes de ruas: a 
Voluntários da Pátria é apenas “a Voluntários”; a Barão de 
Mauá é “a Mauá”; a Alberto Bins é “a Alberto”; etc.), os pré-
dios do Centro Histórico são todos ocupados por repartições 
públicas e museus e não se vê nenhum abandonado servin-
do de abrigo a moradores de rua ou vagabundos.

O cais do porto no Rio Guaíba, com seus mais de 50 ar-
mazéns que, de um lado a outro, se perdem de vista; o Centro 
Popular de Compras, o Mercado Público com lojas externas e 
bancas no interior, restaurantes, cachaçaria e escada rolante, 
o Teatro São Pedro, o Chalé da Praça XV, entre outros atrativos 
turísticos, dão vida ao Centro Histórico de Porto Alegre.

Mais recentemente, eu estive visitando o Centro Históri-
co de Lowell (Massachusetts, EUA), vendo e fotografando as 
placas afixadas em colunas de mármore, alusivas à Igreja de 
Santa Ana (1823), com foto do reverendo Theodore Edson, 
seu ministro de 1824 a 1883, e à participação de operários 
irlandeses (mostrados em foto) na construção e manutenção 
do Sistema de Canal de Lowell, concluído em 1848.   

Era uma manhã de domingo, com indumentária para 
frio de 5º C, quando eu tomei conhecimento, pelo WhatsApp, 
que no Centro Histórico de João Pessoa, na madruga, aconte-
cera o assassinato de um artista que, minutos antes, estivera 
animando a noite de muitos frequentadores daquele recanto 
de cultura e entretenimento da capital pessoense.

 Nos dias seguintes, pelo que eu soube, houve gran-
de postagem de muitas mensagens nas redes sociais, de 
condolências pela morte do artista, e de revolta contra a 
situação de insegurança que reina no Centro Histórico de 
João Pessoa. 

Os donos de estabelecimentos de diversão e bares até 
que ensaiaram um protesto de rua, que logo feneceu ao 
misturar-se com manifestações político-partidárias e ideo-
lógicas: contra o fechamento do Ministério da Cultura com 
ocupação da sede da Superintendência do IPHAN (o MinC 
não fechou, mas o IPHAN continua ocupado), pela derru-
bada de Michel Temer da Presidência da República (que 
continua, apesar dos pesares)...

Enquanto isso, o Centro Histórico de João Pessoa ago-
niza no abandono, na inércia da burocracia que emperra o 
andamento dos projetos de recuperação, de restauração e 
principalmente de revitalização, sob o domínio total de vân-
dalos que deterioram seus monumentos com pichações que 
aumentam a cada dia (ou melhor, todas as noites), enfeando 
os prédios, com riscos alucinados como atestado de óbito da 
competência do poder público. 

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

Mídias em destaque
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BARTOLO

Humor 
Cristovam Tadeu

incluindo a abertura da Expotec 2015; 
Campeonato Regional Nordeste de Bocha 
Paralímpica 2015 em Maceió (AL); IV 
Mostra Universitária Artes em Cena e 1o Se-
minário sobre políticas públicas e práticas 
de inclusão, ambos na Universidade Federal 
da Paraíba, na capital.

Na área da literatura, o casal parti-
cipou, naquele mesmo ano, da 6ª Feira de 
Livro em Santa Rosa (RS), onde a Associação 
Santa-Rosense de Escritores lançou o livro 
Estradas, no qual foram incluídos alguns dos 
seus contos e poesias. Na ocasião, durante 
o evento, ambos ministraram palestras em 
escolas, falando de acessibilidade, inclusão 
e a persistência diária em seu trabalho e em 
sua própria vida como casal.

Na área das artes plásticas, em 2013 
Giovana Guerra ministrou um curso de 
pintura na Fundação Casa José Américo, em 
João Pessoa, para diversos portadores de 
necessidades especiais. Na ocasião, além de 
ter confessado ter aprendido mais do que 
ensinou, se mostrou encantada com a arte 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

AS TARTARUGAS NINJA - FORA DAS SOMBRAS 
(EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 122 
min. Classificação: 10 anos. Direção: Dave 
Green. Com Megan Fox, Stephen Amell e Noel 
Fisher. Sinopse: Após os acontecimentos do 
primeiro filme, as Tartarugas Ninja Michelan-
gelo, Rafael, Donatello e Leonardo e sua amiga 
humana April O’Neil chamaram a atenção 
de vários vilões que estavam entocados na 
cidade. Velhos inimigos como o Destruidor 
se unirão a novos malvados que não estão 
satisfeitos com as ações dos justiceiros, 
como o cientista Dr. Baxter Stockman e o 
famigerado grupo de malvados conhecido 
como o Clã do Pé. Além disso, a turma ainda 
enfrentará uma ameaça alienígena chamada 
Krang, um ser da Dimensão X que deseja 
dominar a cidade de Nova York. CinEspaço1: 
14h, 16h20, 18h40 (DUB) e 21h (LEG). 
Manaíra7/3D: 12h15, 14h45 (DUB) e 17h15, 
20h (LEG). Manaíra9/3D: 13h, 15h30, 18h15 
(DUB) e 21h (LEG). Manaíra10/3D: 14h (DUB) 
e 16h30, 19h15 (LEG). Mangabeira1/3D: 
13h, 15h30, 18h15, 21h (DUB) e 21h (LEG). 
Mangabeira5/3D: 14h e 16h30 (DUB). Tambi-
á6/3D: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 (DUB).

WARCRAFT - O PRIMEIRO ENCONTRO DE DOIS 

MUNDOS (EUA 2016). Gênero: Aventura. 
Duração 123 min. Classificação: 10 anos. Di-
reção:  Duncan Jones. Com Travis Fimmel, Toby 
Kebbell e Paula Patton. Sinopse: A região de 
Azeroth sempre viveu em paz, até a chegada 
dos guerreiros Orc. Com a abertura de um 
portal, eles puderam chegar à nova Terra com 
a intenção de destruir o povo inimigo. Cada 
lado da batalha possui um grande herói, e os 
dois travam uma disputa pessoal, colocando 
em risco seu povo, sua família e todas as 
pessoas que amam. CinEspaço2: 14h (DUB). 
Manaíra3: 13h45, 16h35, 19h25 e 22h10 
(LEG). Mangabeira5/3D: 22h15 (DUB). Tam-
biá1: 14h, 16h20, 18h40 e 21h (DUB).

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO (EUA 2016). 
Gênero: Fantasia. Duração: 112 min. Classi-
ficação: Livre. Direção: James Bobin. Com Mia 
Wasikowska , 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 aventu-
ra, também descobre um trauma que separou 
as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha. 
CineEspaço2: 16h30 e 21h30 (LEG).  Manaíra1: 
14h e 16h45 (LEG). 
 
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”. Manaíra1: 19h20 e 22h30 
(LEG). Tambiá3: 17h20 e 20h20 (DUB).  

Cine Banguê: De amor e Trevas. Gênero: Dra-
ma. Duração: 98 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Natalie Portman. Sinopse: Com 
Amos Oz. Durante a guerra em Jerusalém, 
um garoto cresce em um apartamento lotado 
de livros dos mais diferentes idiomas. Aos 
doze anos de idade sua mãe comete suicídio, 
mudando para sempre a vida da família. 
Horário: 16h

FOtO: Divulgação

Além de escritora, Giovana Guerra 
também é artista plástica e se 
dedica ao paradesporto 

dos alunos, descobrindo novos talentos. E, 
em 2014, ela expôs seus trabalhos nos 10 
anos do Caldo Cultural da Escola de Psica-
nálise - Epsi. “Sou amante da vida, e assim 
sigo os meus dias, com “sempre mais” moti-
vos de viver e amar...”, disse a escritora.

“Com apenas oito meses. o empreen-
dimento é mais do que um ponto comercial. 
Sou do interior, de Café dos Ventos, e como 
trabalhei com produção cultural, sempre 
tive muita “sede” de cultura. O resultado é 
que todas as sextas e sábados o restaurante 
se transforma num grande “pirão cultural”, 
disse a proprietária, Poliana Lima. “Assim 
como um texto que fiz para o blog, Mun-
ganga me proporciona um “gurada-chuva 
de possibilidades” e o Munganga Cultural 
é uma delas. A ideia é promover eventos 
culturais, difundindo toda forma de arte 
(música, literatura, dança, artes plásticas, 
etc), com o diferencial de pitadas mungan-
guentas, imprimindo ao ato um leve humor 
e nordestinidade”, acrescentou a blogueira, 
Romye Schneider.
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Paraíba: todos os cantos

teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte

l  Campina Grande

O “Maior São João do Mundo”, em 
Campina Grande, tem 30 dias de cuja 
programação será realizada até o dia 3 
de julho, com o tema “Venha curtir as 
tradições”. A programação gratuita da 
festa junina do São João de Campina 
Grande tem como atrações hoje Cham-
binho, Nando Cordel, Ramon Schnayder. 
Amanhã a animação ficará por conta de 
Del Felix, Poeta Francinaldo, Os Gonza-
gas, Cavalo de Pau. Amanhã a animação 
fica por conta de Geovane Jr., Lucas Ve-
loso e Tan e Vicente Ner.

l  Sítio São João

Teve início no dia 2 de junho e irá 
prosseguir até o dia 3 de julho, com seu 
funcionamento sempre das 11h às 22h. O 
Sítio tem um cenário rústico nordestino 
composto pela Casa de Farinha, Moinho 
de Cana e outras paisagens típicas da 
cultura nordestina, cercada por muito 
forró. Os mais jovens poderão conhecer 
a beleza do estilo de vida simples, vivida 
nas décadas passadas. Os mais velhos, 
terão a oportunidade de relembrar a es-
trutura dos antigos sítios da região.

FoToS: Evandro Pereira

FoToS: Teresa Duarte
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Em Campina Grande, Memorial resgata 

com imagens e documentos a história 

da festa mais popular do Nordeste

A Memória 
do São João

uem quiser conhecer a trajetória do São João 
de Campina Grande o lugar certo é o “Memo-
rial do Maior São João do Mundo”.  No local, 
um rico acervo pertencente à professora Cléa 
Cordeiro, o visitante fará uma viagem ao tem-
po ao observar registros históricos que retra-
tam as diversas fases da maior festa popular 
de Campina Grande. O registro é mostrado 

passo a passo, começando em 1983 com a inauguração 
do Parque do Povo até a sua expansão em 1989. 

São cinco salas expositoras, além de um espaço 
de convivência, com a mostra de 185 quadros dos 205 
existentes, onde é possível ver fotos da construção da 
Pirâmide e, depois dela construída, os muitos espetácu-
los que já recebeu. A ideia de criação do local partiu da 
própria Cléa Cordeiro que é professora e pesquisadora 
do São João de Campina Grande que passou a fazer parte 
do calendário oficial de eventos da Empresa Brasileira 
de Turismo (Embratur) em 1986. 

Segundo Cléa, o memorial surgiu a partir de uma 
pequena exposição em um quiosque com algumas fotos 
de seu acervo pessoal, “com as doações e mais aquisi-
ções, o acervo só fez crescer e hoje o Memorial possui 
dezenas de quadros, com cartazes, folderes, notícias e 
fotos do Parque do Povo e do Maior São João do Mundo”. 

Além da exposição com o rico acervo 
integrado por fotografias, recortes 
de jornais, troféus, o Memorial conta 
com espaço destinado aos Santos 
Juninos onde se encontram exposto 
imagens e banners contendo aspec-
tos relevantes da vida de São João. 

Na verdade o visitante do 
“Memorial do Maior São João do 
Mundo” faz a sua viagem ao tempo 
em um espaço que relembra uma casa caipira e seu 
milharal, bem como roupas e adereços típicos possi-
bilitando aos visitantes vivenciar uma autêntica festa 
junina. “O Memorial tem o objetivo de mostrar que o 
São João de Campina é um evento turístico, histórico 
e cultural, com geração de renda. E que também faz 
o resgate do passado, contribuindo para que as pes-
soas reflitam sobre a tradição junina do Nordeste”, 
revela Cléa Cordeiro. 

Tudo isso pode ser encontrado na sede do Me-
morial, localizada na Rua Tiradentes, 165, no Centro 
da cidade, próximo ao Parque do Povo. Neste período 
junino, o Memorial funciona todas as tardes e noites, das 
15h às 22h, e no decorrer do ano é aberto para visitação 
com agendamento prévio.

No local você 
vai encontrar 

um rico acervo 
com fotos 

de pessoas 
caracterizadas, 

folders e 
cartazes 

antigos, jornais e 
revistas falando 

sobre o evento

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

8km Campina Grande, tem como convidado do Cumpade João hoje 
Gitana Pimentel, Roninho do Acordeon, Cris Oliveira, Forró Quentão 
e o Grupo Caísca. Amanhã a animação fica por conta do Cumpade 
João, Capilé, Cris Oliveira, Roninho do Acordeon e o Grupo Caísca. O 
evento é realizado na Divina Vila, que fica na Fazenda Olho D’água, 
sempre no período das 11h às 17h. O passaporte inclui open bar 
(cerveja, água, refrigerantes, café, sucos, cachaça e caipirinhas), 
apresentação cultural, forró pé de serra e visitação na Divina Vila. 
O Arraiá de Cumpade está inserido nas programações paralelas do 
“Maior São João do Mundo”, sendo ele promovido pelo Restaurante 
Rural Casa de Cumpade e a Mais Brasil Turismo, com apoio do Go-
verno do Estado, através da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur). 
Em João Pessoa você adquire seu passaporte na Mais Brasil Turis-
mo, localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 3280, Sala 104, Tambau-
zinho, telefone (83)3224-3050. Em Campina Grande você compra o 
seu passaporte na AutoCar Turismo, que fica localizada na Rua Dr. 
Severino Ribeiro Cruz, 625, Centro, telefone (83)3321-3521.

l  Trem do Forró

A Locomotiva Forrozeira oferece aos 

passageiros um passeio ferroviário com 

animação dos trios de forró pé de serra 

em cada um dos sete vagões, animando 

os forrozeiros até o arraial no Distrito de 

Galante. De acordo a AutoCar Turismo, 

empresa organizadora, a Locomotiva For-

rozeira realizará nove passeios sendo eles 

nos dias 11, 12, 18, 19, 23, 24 25 de junho 

e, ainda, ampliando mais passeios para o 

dia 26 de junho e 2 de julho próximo. A 

empresa, que fica localizada às margens 

do Açude Velho, em frente ao Museu de 

Arte Popular, mais conhecido como Museu 

dos Três Pandeiros, em Campina Grande, 

disponibilizou um atendimento 24 horas, 

através do telefone (83) 3058-5022.

l  Solânea

A ex-Calypso Joelma será a atração 
principal neste São João no município de 
Solânea. A festa será nos dias 23, 24 e 
25 de junho com show da Banda Encan-
tu’s, Eliane e Netinho Lins, além de muito 
forró pé de serra e apresentação de 
quadrilhas juninas. No dia 23, começa com 
os show de Jonas Esticado, Eliane, Kelson 
Kizz, Cidinho Duarte e banda; No dia 24 
será a vez da Banda Encantu’s, Tonny 
Farra e Netinho Lins; para finalizar no 
dia 25 com as apresentações de Joelma 
Calypso, Gui Torres, Forró Dominado e 
Forró de Cabo a Rabo.

l  Sousa

O São João na cidade de Sousa, a festa só começa no dia 23 e acaba no dia 29 de junho. As apresentações serão no Estádio Marizão, onde terá uma vila na parte exter-na e banheiros químicos. Netinho Lins, Os Gonzadas e Pinto do Acordeon serão algu-mas das atrações. Além dos shows, haverá também um concurso de sanfoneiro realiza-do na matriz das artes com apresentação de forró pé de serra e apresentação de qua-drilhas em diferentes bairros da cidade.

l  Endereços Úteis:

n Vila do Artesão - Avenida Almeida Barreto, no 

bairro São José, em Campina Grande.

n Salão de Artesanato da Paraíba - Avenida 

Brasília, no bairro do Catolé, em Campina Grande

n Sítio São João - Avenida Cônsul Joseph Nou-

jaim Habib (Canal do Prado), bairro do Catolé, em 

Campina Grande.

n Arraiá de Cumpade -”Fazenda Olho D’Água”, 

no Distrito de Galante, Sitio Massapé, em Campi-

na Grande.

Q



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N129/2016
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 06/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de água mineral, destinado aos Hospitais do Interior do 
Estado, 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 - 16-00486-1
João Pessoa, 17 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

     Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035210
Responsavel.: LINEAR ENGENHARIA E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ: 001698341/0001-45
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$150,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031923
Responsavel.: LUIZ ADOLFO SILVA MAIA EPP
CPF/CNPJ: 008666279/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035259
Responsavel.: MAGNUM FIDELIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 065277594-28
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.550,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034251
Responsavel.: MANOEL RIGOBERTO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 019137766/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,44
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035051
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 031620994-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$434,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035076
Responsavel.: MARIANI DE OLIVEIRA E SILVA
CPF/CNPJ: 263345424-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.368,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034510
Responsavel.: MERCADINHO DO GORDO
CPF/CNPJ: 115078344-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$227,01
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035279
Responsavel.: NEWTON DE ALMEIDA BRAGA FILHO
CPF/CNPJ: 611900394-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.278,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033881
Responsavel.: NEWTON DE ALMEIDA BRAGA FILHO
CPF/CNPJ: 611900394-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.976,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034565
Responsavel.: PALMIRA MARIA PINHO
CPF/CNPJ: 075234584-24
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.502,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034028
Responsavel.: PBCON MATERIAL DE CONSCTRUCAO
CPF/CNPJ: 010921285/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$526,61
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033136
Responsavel.: PBCON MATERIAL DE CONSCTRUCAO
CPF/CNPJ: 010921285/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$526,78
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033137
Responsavel.: PBCON MATERIAL DE CONSCTRUCAO
CPF/CNPJ: 010921285/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$776,61
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033152
Responsavel.: TOP TEMAKI COZINHA ORIENTAL 
RESTAUR
CPF/CNPJ: 024231454/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$151,20
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 - 031069
Responsavel.: WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 700240701-57
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.394,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034625
Responsavel.: W L S L NETTO ALIMENTOS DO BRA
CPF/CNPJ: 016837550/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.879,78
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032639

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,  18/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AMARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 735443294-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.112,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033944
Responsavel.: AMARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 735443294-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.456,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033945
Responsavel.: ANA PAULA RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ: 670772425-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.762,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034546
Responsavel.: CIPAINE I C R P EM L EIRELI-ME
CPF/CNPJ: 008112032/0001-90
Titulo: CHEQUER$1.000,00
Apresentante: ALOISIO HENRIQUE DE LIMA
Protocolo: 2016 - 031345
Responsavel.: DACIO MARTINS DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 027282114-42
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.171,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034333
Responsavel.: EDUARDO JORGE PEREIRA MARQUES
CPF/CNPJ: 007563334-58
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.306,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034711
Responsavel.: ELMO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 009618464-70
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$274,58
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033373
Responsavel.: GENIS JOAQUIM DE SANTANA
CPF/CNPJ: 701331504-45
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.026,48
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034619
Responsavel.: GRAZIELA HOFFMANN LOPEZ
CPF/CNPJ: 270633818-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.787,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033854
Responsavel.: HERCULANO RUFINO NETO
CPF/CNPJ: 000035404-05
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.768,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034329
Responsavel.: IARLEY CAVALCANTE HOLANDA
CPF/CNPJ: 288159394-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.573,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034322
Responsavel.: JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE 
SANTOS
CPF/CNPJ: 798952984-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.855,77
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034202
Responsavel.: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO NEVES
CPF/CNPJ: 826173768-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.599,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034223
Responsavel.: JOSE MAURICIO OLIVEIRA GUEDES 
JUNIO
CPF/CNPJ: 000151024-08
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.663,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034085
Responsavel.: JOSE WILSON DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 008581367/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$417,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035072
Responsavel.: JOSEANA RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 874421164-34
Titulo: DUP PRES SER IN  R$129,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035267
Responsavel.: JOSELITO NASCIMENTO HENRIQUE
CPF/CNPJ: 011640557/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.022,58
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Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033474
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.002,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033508
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.133,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033521
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.246,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033534
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA ME
CPF/CNPJ: 009024412/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.935,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033577
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA ME
CPF/CNPJ: 009024412/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.935,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033578
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA ME
CPF/CNPJ: 009024412/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.935,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033579
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA ME
CPF/CNPJ: 009024412/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.935,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033580
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA ME
CPF/CNPJ: 009024412/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.935,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033581
Responsavel.: DISK LUZ ENGENHARIA E CONSTRU-
COES L
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$221,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033560
Responsavel.: EDILENA LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 338056604-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$573,10
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026994
Responsavel.: EDUARDA MAGALHAES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 070010396-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.254,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034763
Responsavel.: EDNA RODRIGUES DE MELO
CPF/CNPJ: 840552604-82
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$160,81
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033364
Responsavel.: EDSON DE SOUTO GOMES
CPF/CNPJ: 467362204-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$136,46
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033369
Responsavel.: EDSON NERIS CHAVIER
CPF/CNPJ: 043886294-56
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$137,29
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033370
Responsavel.: EGIANE CORREIA CABRAL NAVARRO
CPF/CNPJ: 025242544-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.636,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034078
Responsavel.: ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 954142744-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$162,79
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033426
Responsavel.: ERISON SERRANO FERREIRA
CPF/CNPJ: 035428051/0001-01
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$137,29
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033376
Responsavel.: ESTEFAN PESSOA DE MOURA
CPF/CNPJ: 104373754-55
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$160,81
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033424
Responsavel.: EVERALDO SOBRAL DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 964388784-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$129,37
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033382
Responsavel.: FL CLAUDINO COM DE COLC LTDA
CPF/CNPJ: 003006718/0003-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.348,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033542
Responsavel.: FABIOLA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 468448214-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$160,81
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033384
Responsavel.: FRANCISCA JULIA CAVALCANTI LACERDA
CPF/CNPJ: 617833404-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.143,69
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032689
Responsavel.: FRANCISCO LUCAS FILHO
CPF/CNPJ: 288262484-00
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Responsavel.: ADAILTON DA SILVA
CPF/CNPJ: 514861054-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.565,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034561
Responsavel.: AGNALVA FEITOSA DA CUNHA
CPF/CNPJ: 407226354-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.215,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033867
Responsavel.: ALBENI DO CARMO MENDONCA
CPF/CNPJ: 863122352-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.384,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034676
Responsavel.: ALCILEIDE DE FATIMA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 450712094-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.558,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034170
Responsavel.: ALDIVAN FREITAS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 979258454-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.504,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033946
Responsavel.: ALICERCE CONSTRUCOES E IN-
CORPORACOE
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$271,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033659
Responsavel.: ALLAN DE FIGUEIREDO FORMIGA
CPF/CNPJ: 645876144-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.308,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033840
Responsavel.: ALUMINIO PARAIBA IND.COM.REP.LTDA
CPF/CNPJ: 011895190/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.318,64
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032912
Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 010213418/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.402,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033592
Responsavel.: ANDREA SANTOS MONTEIRO DE 
MACEDO
CPF/CNPJ: 027391454-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.687,54
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034960
Responsavel.: ANTENOR LUIZ FOCHESATO
CPF/CNPJ: 047266694-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$442,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032710
Responsavel.: ANTONIO ALBERTO TEIXEIRA DE 
CARVALH
CPF/CNPJ: 003541204-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.067,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034241
Responsavel.: ANTONIO AZEVEDO COSTA
CPF/CNPJ: 036774364-78
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.375,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034784
Responsavel.: ANTONIO LOURENCO DE SOUSA 
NETTO
CPF/CNPJ: 032264824-67
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.850,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034380
Responsavel.: ARLINGTON GERALDO MOURA 
FERREIRA
CPF/CNPJ: 025523694-80
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.100,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034336
Responsavel.: BELINDA PEREIRA DA CUNHA
CPF/CNPJ: 044141298-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.850,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033851
Responsavel.: CARLOS ROBERTO DA FONSECA LIMA
CPF/CNPJ: 131941784-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.169,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034430
Responsavel.: CLEA LUCIA NASCIMENTO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 569632624-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.522,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033908
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$698,24

Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$129,37
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033390
Responsavel.: FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 018330374-13
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.790,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034662
Responsavel.: GEOVANIO VIEIRA DE PONTES
CPF/CNPJ: 753458974-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$138,99
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033394
Responsavel.: GERONIMO BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 700144304-28
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.501,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034260
Responsavel.: GILBERTO HOLANDA
CPF/CNPJ: 237081664-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$70,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035002
Responsavel.: GLEDSON CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 569322354-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.033,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034307
Responsavel.: GONDO E GONDO LTDA ME
CPF/CNPJ: 001115099/0001-30
Titulo: DUP PRES SER IN  R$680,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026995
Responsavel.: HILDA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 364825014-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.506,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034321
Responsavel.: JANDIRA FERREIRA DE LIMA ARANTES
CPF/CNPJ: 181382094-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.662,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034137
Responsavel.: JOAO PAULO DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 541587612-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.201,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034238
Responsavel.: JOILSON BATISTA DE LIMA
CPF/CNPJ: 030877483-31
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$129,37
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033406
Responsavel.: JOSE ANTONIO VIERIRA ME
CPF/CNPJ: 018957096/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$385,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033703
Responsavel.: JOSE BARBOSA FILHO
CPF/CNPJ: 063925554-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.291,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034099
Responsavel.: JOSE BATISTA SOBRINHO
CPF/CNPJ: 304708974-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.952,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034489
Responsavel.: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 288084524-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.915,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034530
Responsavel.: JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA
CPF/CNPJ: 455469595-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.553,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034572
Responsavel.: JOSE RODOLPHO DE LUCENA ANDRADE
CPF/CNPJ: 067201564-11
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.895,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034817
Responsavel.: JOSE TAVARES FLORIANO DA SILVA
CPF/CNPJ: 931257634-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.718,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034648
Responsavel.: JUCILENE AFONSO AMARAL
CPF/CNPJ: 003929921-08
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.891,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034384
Responsavel.: LARDIMAR MARTINS PEREIRA
CPF/CNPJ: 010910114-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.633,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034733
Responsavel.: LEANDRO RODRIGUES BEZERRA
CPF/CNPJ: 650370813-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.341,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034549
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.211,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031260
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 0220511
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.294,85
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032148
Responsavel.: LUIS CARLOS DANTAS
CPF/CNPJ: 569612864-53

Titulo: DUP VEN MER IND  R$  10.919,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033816
Responsavel.: MARINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 066952694-08
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.490,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034819
Responsavel.: MASTER MIX DISTRIBUIDORA DE PR
CPF/CNPJ: 011272825/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.225,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033335
Responsavel.: MASTER MIX DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTO
CPF/CNPJ: 011272825/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.056,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033517
Responsavel.: MASTER MIX COM DE DESC
CPF/CNPJ: 011272825/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.369,59
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033808
Responsavel.: OTAVIO JOSE DE OLIVEIRA ALVES
CPF/CNPJ: 250414444-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.987,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034405
  *===========*
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Responsavel.: PANTALIAO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 008929184-03
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.297,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034573
Responsavel.: PAULO CEZAR DOS SANTOS CAR-
DOSO
CPF/CNPJ: 131354654-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.897,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034008
Responsavel.: PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ: 205446934-34
Titulo: DUP PRES SER IN  R$160,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033223
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTOS 
IMOB SPE
CPF/CNPJ: 016854745/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.374,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033545
Responsavel.: ROSAMIRA TOMAZ DA SILVA HONORIO
CPF/CNPJ: 798576554-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.110,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034665
Responsavel.: SEBASTI O SOLANO DE ALMEIDA 
CIA LTD
CPF/CNPJ: 010746592/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$825,32
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034966
Responsavel.: SIDARTHA SOUZA ARAUJO
CPF/CNPJ: 010538644-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.570,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034550
Responsavel.: TARTARUGA BURGUER COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 010873456/0002-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$309,43
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032878
Responsavel.: TRIANON DESIGN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 005328407/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035020
Responsavel.: TRIANON DESIGN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 005328407/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035021
Responsavel.: TRIANON DESIGN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 005328407/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035050
Responsavel.: UBERACY FARIAS CUNHA
CPF/CNPJ: 052323573-95
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.905,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034361
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ: 020983618/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.422,16
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033751

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

Joao Pessoa,  18/06/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
REGISTRO NA CGE Nº 16-00008-6

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão 
Especial de Licitação – CEL, torna público o resultado do julgamento das propostas da CONCOR-
RÊNCIA nº 001/2015, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para 
execução de obra referente à construção de muro limítrofe e guarita da E.E. de Mangabeira, em João 
Pessoa-PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico e 
demais anexos do Edital. Após análise das propostas, a comissão considerou DESCLASSIFICA-
DAS as empresas CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA e FC – FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA (EPP), tendo em vista apresentarem valores unitários de alguns itens acima 
do valor da planilha da Emepa, desobedecendo o disposto no subitem 11.1, alínea b.5) do Edital. As 
empresas LRC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, LMX EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI (EPP) e a RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. (EPP) não apresentaram 
o Quadro de Quantitativos e preços, conforme modelo disposto no Edital, nos termos do item 11.1, 
alínea “b”, sendo realizadas diligências, sem quaisquer respostas das empresas LMX e LRC, sendo 
apresentado outro Quadro de Quantitativos e Preços pela empresa RSN que diverge do modelo do 
Edital. A Comissão considerou, ainda, CLASSIFICADAS em primeiro lugar a empresa A3T CONS-
TRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (EPP), com proposta no valor de R$ 868.677,14 (oitocentos 
e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e sete reais e quatorze centavos);  em segundo lugar a 
empresa  CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA (EPP), com proposta no valor de R$ 898.193,33 
(oitocentos e noventa e oito mil cento e noventa e três reais e trinta e três centavos); em terceiro 
lugar a empresa SOLO Moveterras (EPP), com proposta no valor de R$ 932.440,42 (novecentos 
e trinta e  dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos); em quarto lugar a 
empresa BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA – EPP (EPP), com proposta no 
valor de R$ 962.565,86 (novecentos e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais 
e oitenta e seis centavos) ; em quinto lugar a empresa G&S CONSTRUTORA LTDA.(ME), com 
proposta no valor de R$ 980.112,41 (novecentos e oitenta mil cento e doze reais e quarenta e um 
centavos); em sexto lugar a empresa MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 
EPP.(EPP), com proposta no valor de R$ 986.684,60 (novecentos e oitenta e seis mil seiscentos 
e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) ; em sétimo lugar a empresa ECOMAQ – EMPRESA 
DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELI – EPP (EPP), com proposta no valor de R$ 998.614,73 
(novecentos e noventa e oito mil seiscentos e quatorze reais e setenta e três centavos);  em oitavo 
lugar a empresa GASA ENGENHARIA LTDA, com proposta no valor de R$ 1.014.380,25 (um milhão 
quatorze mil trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos); em nono lugar a empresa CONS-
TRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA, com proposta no valor de R$ 1.023.384,84 (um milhão 
vinte e três mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos);  em décimo lugar 
a empresa Q EMPREENDIMENTOS E TERRAPLENAGEM LTDA. (EPP), com proposta no valor 
de R$ 1.026.414,01 (um milhão vinte e seis mil quatrocentos e quatorze reais e um centavo);  em 
décimo primeiro lugar a empresa NORDCON NORDESTE E CONSTRUTORA LTDA – EPP(ME), 
com proposta no valor de R$1.048.297,44 (um milhão quarenta e oito mil duzentos e noventa e sete 
reais e quarenta e quatro centavos); em décimo segundo lugar a empresa LUMAR ENGENHARIA 
LTDA(EPP), com proposta no valor de R$ 1.068.780,76 (um milhão sessenta e oito mil setecentos 
e oitenta reais e setenta e seis centavos); em décimo terceiro lugar a empresa ECOL ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (EPP) com proposta no valor de R$ 1.071.544,55 (um milhão 
setenta e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos. Fica aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de possíveis recursos, nos termos do art. 109, I 
da lei 8.666/93. João Pessoa, 17 de junho de 2016. 

LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS
Presidente da CEL

AVISO DE ALTERAÇÃO DE ITEM
PROCESSO Nº 13.02.15.510 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015

DATA DE ABERTURA: 20/06/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00441-4

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA O SERVIÇO DE GINECOLOGIA DO CENTRO 
ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER - CEDC.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 
Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora Secretária 
de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que, após saneamento interno, o Item 
abaixo teve a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ no Termo de Referência:
“1.1 - Item 5. PINÇA Cheron, em aço inoxidável, com aproximadamente 25 cm. Acondicionada em 

embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.

LEIA-SE:
“1.1 - Item 5. PINÇA Cheron, descartável, com aproximadamente 25 cm. Acondicionada em emba-

lagem original do fabricante, com dados de identificação do produto e registro no Ministério da Saúde.
A data de abertura fica confirmada para a acima consignada. Demais 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, 17 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 16.10.15.578 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
DATA DE ABERTURA: 01/07/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00483-6
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A 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: 110 –TESOURO DO ESTADO. Consultas 
com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08h às 12h. e de 14h às 18h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitacao.saudepb@yahoo.com.br.

João Pessoa, 17 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 JUNCO DO SERIDÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
Objeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MU-

NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO 
DO SERIDÓ-PB.

Data da Abertura: 05/07/2016 às 10h00min (horário local)
Local: Prefeitura Municipal de Junco do Jeridó-PB 
           Localizada à Avenida Balduíno Guedes, nº 770 
           Bairro Centro – Junco do Seridó-PB – Cep: 58.640-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: CONVÊNIO Nº 0377/2015
                               GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
                               SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB, 

através de sua Comissão Permanente de Licitação, na Avenida Balduíno Guedes, 770, Bairro 
Centro, na sede do município ou pelo telefone (83) 3464-1069. 

Junco do Seridó-PB, 17 de Junho de 2016.
JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO 
ONOFRE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.

Data da Abertura: 05/07/2016 às 14h00min (horário local)
Local: Prefeitura Municipal de Junco do Jeridó-PB 
           Localizada à Avenida Balduíno Guedes, nº 770 
           Bairro Centro – Junco do Seridó-PB – Cep: 58.640-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: Próprios 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB, 

através de sua Comissão Permanente de Licitação, na Avenida Balduíno Guedes, 770, Bairro 
Centro, na sede do município ou pelo telefone (83) 3464-1069. 

Junco do Seridó-PB, 17 de Junho de 2016.
JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE

CNPJ: 00.909.349/0001-40
Rua Possidônio José da Costa, 1.129 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna púbico para conhecimento dos interessa-

dos, que fará realizar no dia 06/07/2016, às 9h00min. (horário local), na sala de reuniões do prédio 
da Câmara Municipal de Vereadores de Diamante, localizada na Rua Possidônio José da Costa, 
1.129 – Centro – 58.994-000 – Diamante/PB,para procedimento licitatório na modalidade CARTA 
CONVITE, objetivando a AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO 
DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE DIAMANTE/PB, conforme Anexo 
I – Termo de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital, poderão ser 
obtidas na sede da Câmara de Vereadores, no endereço acima indicado.

DIAMANTE/PB, 14de junho de 2016.
JOSEFA THAYS XAVIER GOMES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo 
para ME e EPP, objetivando a locação de Sistemas de Sonorização e Iluminação de palco, para 
utilização em eventos diversos realizados pela Prefeitura de Mogeiro, no dia 05/07/2016 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 30/06/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 16 de junho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo 
para ME e EPP, objetivando a aquisição de Condicionadores de Ar, para atender as necessidades 
de diversas secretarias do Município de Mogeiro, no dia 05/07/2016 às 11:00 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 30/06/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

 Mogeiro(PB), 16 de junho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2016/SEDE/PMCG. OBJETO:REPASSE DE 

RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO “SÍTIO 
SÃO JOÃO”, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO “O MAIOR SÃO JOÃO DO 
MUNDO/2016”, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. PARTES: 
SEDE/PMCG E FUNDAÇÃO CULTURAL MUSEU ÉTNICO DO NORDESTE - FUNET. VALOR 
GLOBAL: R$ 150.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2082; 3350-41; 000. VIGÊN-
CIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E JOSÉ SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º 004/2016. Objeto: Locações dos seguintes equipa-
mentos: 01 (um) palco, 01 (um) som, 01 (um) gerador de 180KVA, e 10 (dez) banheiros químicos, 
para os dias 23, 24 e 25 de junho de 2016, visando atender a programação das festividades do São 
João de 2016, do município. Vencedor: I Pereira da Silva Produções e Serviços Ltda-ME, CNPJ: 
21.374.416/0001-40, com o valor de R$ 3.950,00, por cada dia do palco, o valor de R$ 4.000,00, por 
cada dia do som, o valor de R$ 1.950,00 por cada dia do gerador, o valor de R$ 1.600,00 por cada 
dia dos banheiros, perfazendo o valor total de R$ 34.500,00. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 02 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 037/2016
Pregão Presencial SRP Nº 004/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: I 

Pereira da Silva Produções e Serviços Ltda-ME, CNPJ: 21.374.416/0001-40. Objeto: Locações de 
01 (um) palco, 01 (um) som, 01 (um) gerador de 180KVA, e 10 (dez) banheiros químicos, para os 
dias 23, 24 e 25/06/2016, visando atende a programação das festividades do São João de 2016, do 
município. Valor Contratado: Foi o valor de R$ 3.950,00, por cada dia do palco, o valor de R$ 4.000,00, 
por cada dia do som, o valor de R$ 1.950,00, por cada dia do gerador, o valor de R$ 1.600,00, por 
cada dia dos banheiros, perfazendo o valor total de R$ 34.500,00. Dotação: QDD/2016. Recursos: 
Recursos Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 08/06/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. 
Sousa (Prefeita) e Ivanildo P. da Silva (Pela Empresa).

Livramento/PB, 08 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016

Ata de Registro de Preços nº 006/2016, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a empresa: 
I Pereira da Silva Produções e Serviços Ltda-ME, CNPJ: 21.374.416/0001-40. Pregão Presencial 
SRP nº 004/2016. Valor contratado: R$ 3.950,00, por cada dia do palco, o valor de R$ 4.000,00, 
por cada dia do som, o valor de R$ 1.950,00, por cada dia do gerador, o valor de R$ 1.600,00, por 
cada dia dos banheiros, perfazendo o valor total de R$ 34.500,00. Registro de preços para eventual 
objeto: locações de 01 (um) palco, 01 (um) som, 01 (um) gerador de 180KVA, e 10 (dez) banheiros 
químicos, para os dias 23, 24 e 25/062016, visando atende a programação das festividades do São 
João de 2016, do município. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
327/2010. Dotação: QDD/2015. Fonte de recursos: Próprios. Vigência: Até 31/12/2016. Data da Ass.: 
08/06/2016. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita), e Ivanildo P. da Silva (Pela Contratada).

Livramento/PB, 08 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00046/2015 DE 15.10.15
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00046/2015 – R F F 

LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP. OBJETO: Serviços de Reforma e 
Melhorias na Escola Regina Gomes Almeida em Capim Açu. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preço nº TP00006/2015. ADITIVO: Prorrogação de prazo por mais 90 dias – prazo total: 270 dias. 
ASSINATURA: 11.04.16.  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00053/2015 DE 26.11.15
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e JF SANTOS CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELLI – ME. OBJETO: Execução de serviços remanescentes de construção da Quadra 
Coberta do Colégio João Ribeiro. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº TP00009/2015. ADI-
TIVO: Prorrogação do prazo por mais 04 meses – prazo total: 08 meses. ASSINATURA: 15.03.2016.  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL N.º 005/2016-SRP
A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 

JUAREZ TAVORA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes 
de PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 005/2016-SRP, cujo objeto é Eventual 
aquisição parcelada de materiais de limpeza, destinado à manutenção das secretarias municipais, 
a pregoeira apurou que a empresa: XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 
04.949.494/0001-06, foi vencedora de todos os itens licitados com o valor total de R$ 102.099,40 
(cento e dois mil noventa e nove reais e quarenta centavos).

Juarez Távora–Pb, 17 de Junho de 2016.
Suellen Diniz de Souza

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços na execução na construção de um muro 
de alvenaria, com a finalidade de proporcionar o fechamento do terreno onde se encontra o ginásio 
poliesportivo padrão FNDE, localizado no Conjunto Alto da Boa Vista no Município de Guarabira/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO 
DE COMPROMISSO PAC20488-2013 / FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO / PRÓPRIOS / OUTROS - 07.00 - Secretaria de Educação - 12.361.0008.1009 - 
Construção e Reforma de Ginásio nas Unidades Escolares - Transferências do FUNDEB (outras) 
- 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 09 (nove) meses. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E 
URBANISMO LTDA, CNPJ sob o nº 14.224.419/0001-31 - CT Nº 00310/2016 – 13/06/2016 – R$ 
62.014,99 (Sessenta e Dois Mil Quatorze Mil e Noventa e Nove Centavos).

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 002/2016
A Secretaria de Educação da Prefeitura de Bayeux, considerando o disposto no art. 21 da Reso-

lução CD/FNDE nº 26/2013 e Lei nº 11.947/2009, torna público que realizará a Chamada Pública de 
Compra da Agricultura Familiar nº 002/2016, para aquisição de gêneros alimentícios produzidos por 
Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural Organizados em Grupo Formal destinada 
ao preparo das refeições oferecidas aos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições 
Educacionais da Rede Pública municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE. O Grupo Formal deverá apresentar documentos de habilitação e 
Projeto de Venda,  até o dia 12/07/2016, às 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. A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis no site: http://www.
bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. 

Bayeux/PB, 17 de junho de 2016
Maria Gorete Araújo S. Costa

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 061/2016
A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial SRP, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de 
preços para aquisição parcelada de materiais gráficos diversos, destinados às diversas Secretarias 
do município. Data: 05/07/2016. 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, 17 de junho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 05.685/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS 

(ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULA INFANTIL).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Francine 

Emmanuela Marsicano de Brito, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar 
público, o adiamento do referido Pregão, com data a ser designada posteriormente, considerando 
pedidos de Impugnação e Esclarecimentos interpostas por empresas interessadas no certame, 
sem tempo hábil para resposta. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 631639. 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, 17 de Junho de 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL

AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
Aviso ao Público em Geral, Comércio, Repartições Públicas, Bancos, Cartórios em Geral, de 

PROCURAÇÃO PÚBLICA, lavradas nas notas do Cartório Travassos – 4° Cartório de Notas, da 
cidade de João pessoa-PB, no Livro n° 343 às fls. 088 datada de 27.02.2014. Como Outorgante 
a Sra. UBIRANY DE ARRUDA CÂMARA BARROS, brasileira, viúva, bailarina, residente e do-
miciliada à Avenida Presidente José Linhares, n° 474, apartamento n° 102, no Bairro do Bessa, 
nesta Capital, portadora da cédula de identidade sob n° 1.227.242.-SSP-PB e do CPF sob n° 
587.502.585/00, e como Outorgada MARIA FRANCISCA DE CARVALHO, brasileira, divorciada, 
do lar, residente e domiciliada no endereço supra mencionado, portadora da cédula de identidade 
sob n° 39.875.376-SSP-SP e do CPF sob n° 468.147.954/34; Que a mesma a partir desta data 
fica sem nenhum efeito, não me responsabilizando por qualquer ato que o mesmo venha a praticar 
tanto civilmente ou criminalmente.

João Pessoa-PB, 09 de junho de 2016.
UBIRANY DE ARRUDA CÂMARA BARROS

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PRODUTORS RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA 
VIDA LTDA.  C  N  P  J  01.000.428/0001-05 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA  ORDINARIA EDITAL 
DE 1ª, 2ª e 3ª  CONVOCAÇÃO A Presidente da Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores Rurais 
do Assentamento Nova Vida Ltda., no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social; 
CONVOCA os senhores associados para se reunir em Assembleia Geral Extra Ordinária a ter lugar 
no próximo dia 01/07/2016 na sede social, no Assentamento Nova Vida, Zona Rural, município de 
Pitimbu - PB, às 8:00 horas, em 1ª Convocação, com a presença de 2/3 (dois terço) dos associado, 
em 2ª às 9:00 horas, com metade mais um e em 3ª e ultima convocação, às 10:00 horas, com a 
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINSITARAÇÃO E PARA O CONSELHO FISCAL; Outros 
Assuntos de Interesse Social. Declara-se para os efeitos quorum legal estatutários que o número 
de associados da Cooperativa nesta data é de 150 (Cento e Cinquenta). Pitimbu – PB, 17de junho 
de 2016. SUELES TARGINO DA SILVA FIDELES PRESIDENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2016

Objeto:LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉTipo: Menor 
Preço. Início da Sessão:08:00(hora local) do dia 04/07/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a 
Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 17 de junho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2015
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR 

E CAMISAS PARA AS SECRETARIAS E EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEI-
TURA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:09:00(hora local) do dia 04/07/2016. Local:Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de 
Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.
pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 17 de junho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 

PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início 
da Sessão:08:00(hora local) do dia 06/07/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 
08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 17 de junho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 

PARA AS SECRETRIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da 
Sessão:14:00(hora local) do dia 06/07/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, 
Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h 
às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou no site www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 17 de junho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor da empresa WILTON DA COSTA SANTOS ME CNPJ 09.319.988/0001-
20 no valor total de R$ 336.625,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 17 de junho de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa WILTON DA COSTA SANTOS ME CNPJ 09.319.988/0001-20 no 
valor total de R$ 336.625,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 17 de junho de 2016.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o ob-

jeto desta licitação em favor da empresa JOSÉ MACIEL DA COSTA ALVES ME CNPJ 01.650.302/0001-
78 no valor total de R$ 176.800,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 17 de junho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2016
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa JOSÉ MACIEL DA COSTA ALVES ME CNPJ 01.650.302/0001-78 no 
valor total de R$ 176.800,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 17 de junho de 2016. 
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita Constitucional de Cuité

RESULTADO DE JULGAMENTOCONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2016
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Concorrência Pública nº 001/2016, 

tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS onde foi declarada vencedora a CONPASS 
– CONCURSOS PÚBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI EPP, CNPJ 07.909.631/0001-77, com um valor 
médio de R$ 86,67. Informações na CPL, sede da prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, 17 de junho de 2016.
SUENIA JANINE DE FARIAS FERREIRA SILVA

Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00071/2014 DE 23.10.14
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS 

EIRELI - EPP. OBJETO: Construção da escola Novo Noêmia Alves. FUNDAMENTO LEGAL: Con-
corrência nº 00002/2014. ADITIVO: Prorrogação do prazo por mais 270 dias – prazo total: 810 dias. 
ASSINATURA: 04.04.2016. 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 70/2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 

atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO JUDICIAL – 
PROCESSO Nº 0818676-24.2016.8.15.2001, MARCIA PEREIRA DO NASCIMENTO, classificado 
em 59 lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA HISTORIA, 
Edital nº 01 de 08 e novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos 
Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, 

Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização da inspeção 
médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, que 
poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade física 
realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, telefone 
(83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, munido 
dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis 
(6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o candidato 
houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o prazo 
de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas 
no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a natureza 
do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 13 de junho de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO PARA ANIMA-
ÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 
28.000,00.

Aroeiras - PB, 17 de junho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO PARA ANIMA-
ÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 26.000,00.

Aroeiras - PB, 17 de junho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMPUTADO-
RES, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICO PARA AS ESCOLAS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 
2.805,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 47.198,00.

Remigio - PB, 17 de Junho de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODO-

MÉSTICO PARA AS ESCOLAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio:02.0000 - EXECUTIVO 02.050 - SECRE-

TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02050.12.361.1007.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
GERAIS E DE INFORMÁTICA 02050.12.361.2003.1007 - AQUIS. EQUIP. GERAIS E DE INFORM. P/
UNID. ESCOLARES 02050.12.361.2003.2020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL 4490.52.0000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001- RECEITA DE IMPOSTOS 
- EDUCAÇÃO 015 - TRANSF DE RECURSOS - FNDE 019 - FUNDEB 40%

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00114/2016 - 17.06.16 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 2.805,00
CT Nº 00115/2016 - 17.06.16 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 47.198,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

OBJETO: Aquisição e fornecimento de materiais gráficos diversos, destinado a esta Prefeitura.
A Pregoeira Oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: ARCO VERDE CO-

MERCIO E SERVICOS LTDA – EPP, ELETRO GRAFICA LTDA – EPP, GRAFICA PALMEIRAS 
LTDA – ME, GRAFICA SAO MATEUS LTDA – ME, GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA – EPP, 
GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA – ME, M. L. CAVALCANTE DA SILVA RE-
PRESENTACOES, MARIA L CAMINHA DA SILVA – ME, MMS COMERCIO E SERVICO LTDA – ME, 
PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA – ME, PERFILGRAFICA LTDA – ME, ROSIVALDO GOMES DA 
SILVA GRAFICA E EDITORA – ME, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 23 de 
Junho de 2016 às 13:30 horas no prédio da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape - PB. A 
Proposta de Preços da empresa GRAFICA TAVARES LTDA – ME, foi Desclassificada. Informações: 
no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 991742062
Cuité de Mamanguape - PB, 15 de junho de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 05 de 
Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E 
INSUMOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA/PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 17 de Junho de 2016
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA D PREÇOS Nº 00030/2019
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00030/2016, do tipo menor preço, para contratação de empresa ou profissionais na 
área de saúde e outros, cuja abertura será no dia 08.07.2016 às 14:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 17 de Junho de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
COMUNICAÇÃO AOS INTERESSADOS

MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Queimadas, nomeada através da Portaria/PMQ nº 

048/2016, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos interessados que a abertura do 
processo licitatório em epígrafe, que estava designada para ocorrer no dia 17 de junho de 2016, 
às 08h30min (horário de Brasília), foi re designada para o dia 27 de junho de 2016,às 17h00min 
(horário de Brasília) na sede da Prefeitura Municipal de Queimadas.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 
Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, em 16 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de fogos de artifícios, destinados as 

atividades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 01 de julho de 2016, às 08h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 17 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016
ABERTURA: 01 de julho de 2016, às 09h30min. (horário de Brasília)
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de fardamento, para atender as ne-

cessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 17 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016
ABERTURA: 01 de julho de 2016, às 14h30min. (horário de Brasília)
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de material para construção (tubos, 

anél, mourão, estacas dentre outros), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Queimadas PB.

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 17 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016
ABERTURA: 01 de julho de 2016, às 16h30min. (horário de Brasília)
OBJETO: Contratação visando execução de curso de capacitação e formação continuada de 

professores, coordenadores e gestores, na forma presencial, para atender as necessidades da 
secretaria de educação da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 17 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.019/2016 
PROCESSO Nº 2016/024345 da SEMHAB
DATA DE ABERTURA: 05/07/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA 
BOX STRUSS (MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 633704. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço 
Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: 
licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 17 de junho de 2016
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 04 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE SER-
VIÇOS GRÁFICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.
pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 17 de Junho de 2016.
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000028/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000028/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando os serviços de recarga de toner e cartuchos de impressoras, cuja abertura será no dia 
04.07.2016, às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho 
Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

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

Ibiara-PB, 17 de junho de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00029/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00029/2016, do tipo menor preço global, contratação de empresa para continuação da construção 
do Campo de Futebol, no município de Aguiar, cuja abertura será no dia 08.07.2016 às 09:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 17 de Junho de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de com-
bustíveis e lubrificantes destinados ao abastecimento da frota de veículos, e GLP para as secretarias 
e escolas da rede municipal de Poços Dantas - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: POÇO DANTAS PETROLEO LTDA - R$ 591.137,00.

Poço Dantas - PB, 22 de Janeiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em conse-

qüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00009/2016, para prestação de 
serviços com a estrutura para a realização das festividades juninas nos dias 21, 22 e 23 de junho de 
2016, conforme especificação do edital e carta proposta e ADJUDICO o seu objeto a empresa ÁREA 
BADALADA EVENTOS LTDA ME – CNPJ Nº 13.918.556/0001-03, com o valor global de R$ 41.010,00 
(quarenta e um mil e dez reais).

Olho D`água - PB,  17 de  Junho de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em con-
seqüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00010/2016, para aquisição de 
material de limpeza, destinados a diversas Secretarias, conforme especificação do edital e ADJUDICO 
o seu objeto a empresa INALDO SABINO DE ALMEIDA – CNPJ Nº 06.121.823/0001-51, com o valor 
global de R$ 13.888,40  (treze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). 

Olho D`água - PB,  17  de  Junho de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Contratação de empresa(s) para 
a prestação de Serviços de Locação, Instalação, Remoção e Elaboração de Projeto de Ornamentação e 
Decoração - (PALCO, ILUMINAÇÃO CÊNICA, TENDA, BANHEIRO QUÍMICO, GRUPO GERADOR DE 
180KVA, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GRADE DE CONTENÇÃO, SERVIÇOS E ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO) - São João na Serra/2016; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 
10.140,00; EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME - R$ 50.450,00.

Araruna - PB, 16 de Junho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: Con-
tratação de Empresa para Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Joaquim Lisboa, no Município 
de Triunfo - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME - R$ 284.766,63.

Triunfo - PB, 17 de Junho de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  034/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia (consertos de 

pneus), destinados aos veículos pertencentes à frota municipal, conforme especificações no edital 
e seus anexos. 

ABERTURA: 05 de julho de 2016 as 08:30:00 horas, na sede da prefeitura.
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua Emília 

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

Boa Ventura – PB, 17 de junho de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  035/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de construção, hidráulico, elétrico e ferragens desti-

nados as atividades do município de Boa Ventura - PB em virtude dos itens que ficaram fracassados 
na licitação anterior, conforme especificações no edital e seus anexos. 

ABERTURA: 05 de julho de 2016 as 10:30:00 horas, na sede da prefeitura.
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua Emília 

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

Boa Ventura – PB, 17 de junho de 2016.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através da sua 

Comissão Permanente de Licitação, torna público a quem interessar, que fará realizar às 09:00horas do 
dia 05 de Julho de 2016, licitação na modalidade Tomada de Preço, cujo objeto é a Reforma e ampliação 
de uma Creche e de duas Escolas neste município. O Edital estará disponível na sala da CPL das 08:00 
às 12:00h, no prédio deste Poder Executivo ou através do e-mail: prefeituralicitacao2014@gmail.com. 

Cacimba de Dentro – PB, 15 de Junho de 2016.
Chiara Lígia Almeida Nascimento

Presidente
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através da sua 

Comissão Permanente de Licitação, torna público a quem interessar, que fará realizar às 14:00horas 
do dia 05 de Julho de 2016, licitação na modalidade Tomada de Preço, cujo objeto é a Construção da 
Praça de Eventos neste município. O Edital estará disponível na sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no 
prédio deste Poder Executivo ou através do e-mail: prefeituralicitacao2014@gmail.com.

Cacimba de Dentro – PB, 15 de Junho de 2016.
Chiara Lígia Almeida Nascimento

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00025/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de consultas, exames e procedimentos 
médicos especializados, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município de Condado. 
Data e Local: 05 de Julho de 2016 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio 
Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 17 de Junho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços funerários, destinados ao sepul-

tamento de pessoas carentes do Município de Cuitegi/PB, exercício 2016. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00013/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 20.900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
E PREVIDENCIA SOCIAL - 08.244.1002.2037 - ELEMENTO DE DESPESA: 339032 - MATERIAL E/
OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00036/2016 - 14.06.16 - 
MARILENE ARAÚJO DA SILVA - R$ 20.222,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00003/2014. OBJETO: Execução dos serviços de construção 

de uma Unidade Escolar com 04 (quatro) salas de aulas, no Município de Cuitegí/PB. ABERTURA: 
19/12/2014 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. GUILHERME CUNHA MADRUGA 
JUNIOR – Prefeito - DATA: 16/06/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Contratação de empresa para 
a prestação de serviços funerários, destinados ao sepultamento de pessoas carentes do Município 
de Cuitegi/PB, exercício 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MARILENE ARAÚJO DA SILVA - R$ 20.222,00.

Cuitegi - PB, 13 de Junho de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2014, que objetiva: Execução 
dos serviços de construção de uma Unidade Escolar com 04 (quatro) salas de aulas, no Município de 
Cuitegí/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Cuitegi - PB, 16 de Junho de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 037/2016

OBJETIVO: Contratação de prestação de serviços de assessoria, consultoria técnica e capacitação 
a equipe do CRAS, CREAS, Coordenação do Programa Cadastro Único, Programa Bolsa Família e a 
equipe da Secretaria de Assistência Social do município de Mãe d’água – PB, conforme especificações 
do Edital e seus anexos.

O MUNICÍPIO DE MÃE D’ÁGUA - PB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação/
PREGÃO,  designada pela   Portaria nº. 024, de 23  de maio de 2016, da Exma. Sra. Prefeita, torna 
público, para conhecimento de todos os interessados, que passarão a fazer parte do Edital PREGÃO 
PRESENCIAL 037/2016 as Cláusulas e condições seguintes:

ONDE LÊ  no item 12.0        DA DESPESA
12.1     As despesas decorrentes da execução do contrato, correrão à conta dos recursos correrão 

à conta dos recursos próprio/FPM/SUS/FUS/vigilância em Saúde????? orçamentários oriundos do 
Orçamento de 2016 – na unidade orçamentaria da secretaria de saúde Elemento despesa: 000391 
3390.36 99 008 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou 000392 3390.39 99 008 Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LÊ-SE CORRETAMENTE: no item 12.0      DA DESPESA
12.1As despesas decorrentes da execução do contrato, correrão à conta dos recursos correrão à 

conta dos recursos próprio FPM/ICMS/CRAS/CREASorçamentários oriundos do Orçamento de 2016  08 
244 2008 2035 Manutenção da Secretaria de Assistência Social 000300 3390.36 99 001 Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física, 000301 3390.39 99 001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

- 000301 3390.39 99 001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
ONDE LÊ  no item CLÁUSULA QUARTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução do contrato, correrão à conta dos recursos correrão à conta 

dos recursos próprio/FPM/SUS/FUS/vigilância em Saude ?????orçamentários oriundos do Orçamento 
de 2016 – na unidade orçamentaria da secretaria de saúde Elemento despesa: 000391 3390.36 99 
008 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou 000392 3390.39 99 008 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica

LÊ-SE CORRETAMENTE: CLÁUSULA QUARTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS As despesas 
decorrentes da execução do contrato, correrão à conta dos recursos correrão à conta dos recursos 
próprio FPM/ICMS FPM/ICMS/CRAS/CREAS orçamentários oriundos do Orçamento de 2016  08 244 
2008 2035 Manutenção da Secretaria de Assistência Social 000300 3390.36 99 001 Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física, 000301 3390.39 99 001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

- 000301 3390.39 99 001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Considerando que a alteração não afeta a elaboração das propostas. Ficam por este instrumento, 

ratificadas as demais cláusulas do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016, mantidos mesmo 
horário e data de abertura, nos termos do art.21 da Lei 8.666/93.

Mãe D’água - PB, 16 de junho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00048/2015
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00048/2015 com a empresa CONSTRUTORA 

ALICERCE LTDA - EPP  – Concorrência 00001/2015, prorrogando-o por mais 10 (dez) meses, 
a contar de 15/05/2016 até 15/03/2017. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS 
PRÓPRIOS  DO MUNICIPIO DE ARARUNA/TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO/
CONTRATO DE REPASSE DA OGU: 0282915-06/2008, DENTRO DO PROGRAMA: ESPORTE E 
LAZER NA CIDADE: 02.050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER: 
12.812.0018.1014 – ELEMENTO DE DESPESA: 4190.51 99  – OBRAS E INSTALAÇÕES. SUPRES-
SÃO do valor de R$ 1.912.392,64, passando o valor contratual para R$ 1.912.256,41. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB e CONSTRUTORA ALICERCE LTDA - EPP  - CNPJ 
Nº 02.512.025/0001-08. DATA DE ASSINATURA: 13/05/2016.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO PARA 

ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexi-
gibilidade de Licitação nº IN00003/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 
02.09.13.392.2015.2025 - 33.90.39.99 - 02.09.27.122.2001.2024 - 33.90.39.99 VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras 
e: CT Nº 026/2016 - 17.06.16 - FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - 
ME - R$ 28.000,00.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO PARA 
ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexi-
gibilidade de Licitação nº IN00004/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 
02.09.13.392.2015.2025 - 33.90.39.99 - 02.09.27.122.2001.2024 - 33.90.39.99 VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: 
CT Nº 027/2016 - 17.06.16 - CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 26.000,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços artístico musical, de acordo com o processo 

Inexigibilidade nº 0007/2016. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  JOSE AMAZAN SILVA - ME – CNPJ Nº 04.235.094/0001-39
OBJETO: Contratação do Artista AMAZAN, para animar as festividades do XXVIII João Pedro 

do município de Pedra Branca no dia 15 de julho de 2016.
VALOR GLOBAL R$:  7.000,00 (sete mil reais)
VIGÊNCIA ATÉ: 31.12.2016.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2016.

ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO/PMQ N° 074/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB
CONTRATADA: SM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI EPP - CNPJ: 

07.177.669/0001-00, com sede a Rua Severino Soares nº 70, bairro – Maternidade, Patos – Paraíba.
OBJETO: Contratação de empresa para Construção de 01 (Uma) Praça para Instalação do Pólo 

da Academia de Saúde no Loteamento Maciel no Município de Queimadas - Paraíba.
VALOR: R$ 98.838,56 (noventa e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis 

centavos).
PRAZO CONTRATO: 31 de dezembro 2016.
Unidade Orçamentária: 002.070 – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 
Elemento de Despesa: 4490.51 – Obras e Instalações. 
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (FPM, ICMS, IPTU, ISS, ITBI, IPVA etc), FUS, SUS, 

MAC, etc.
PROCESSO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 004/2016
DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2016

JACO MOREIRA MACIEL
PREFEITO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2016

TOMADA DE PREÇOS N.º. 004/2016
OBJETO: Contratação de empresa para Construção de 01 (Uma) Praça para Instalação do Pólo 

da Academia de Saúde no Loteamento Maciel no Município de Queimadas - Paraíba.
VENCEDORA: SM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI EPP - CNPJ: 

07.177.669/0001-00, com sede a Rua Severino Soares nº 70, bairro – Maternidade, Patos – Paraíba.
VALOR: R$ 98.838,56 (noventa e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis 

centavos).
Unidade Orçamentária: 002.070 – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. 
Elemento de Despesa: 4490.51 – Obras e Instalações. 
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (FPM, ICMS, IPTU, ISS, ITBI, IPVA etc), FUS, SUS, 

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

Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO e ADJUDICO o referido processo em favor da vencedora.
Queimadas - PB, 01 de junho de 2016.

Jacó Moreira Maciel
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
Processo Administrativo nº 070/2016.
Tomada de Preços nº 003/2016.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria/PMQ nº 047/2016, 

torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento ao inciso III do art. 43 
c/cart. 109 da Lei 8.666/93, que após analisar a documentação de habilitação das licitantes, a luz 
das exigências editalícias e da legislação vigente, por unanimidade dos seus membros, DECIDIU:

a) INABILITAR a EmpresaVRR CONSRUTORA, CNPJ: 24.173.719/0001-92, não atendeu 
as exigências contidas nos seguintes itens do Edital: 9.2 “certidão simplificada sem autenticação, 
o item 6.5 “declarações sem o reconhecimento de firma”, o item 6.1.13 “não apresentou o atestado 
de visita técnica” e o item 6.1.14, “demonstração da experiência do engenheiro civil responsável 
técnico, com declaração autorizando sua inclusão na equipe técnica devidamente preenchida e 
assinada”.

b) INABILITAR a EmpresaSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – ME, CNPJ: 
07.177.669/0001-00, não atendeu ao item 6.4 “certidão de falência e concordata emitida com mais 
de trinta dias”

c) INABILITAR a EmpresaTORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ:14.313.165/0001-
28, não atendeu o item 6.1.18 alinea “j”, “declaração da licitante de que conhece as características 
técnicas e condições básicas para a execução do serviço”

d) INABILITAR a EmpresaALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, 
CNPJ:22.751.736/0001-34, não atendeu o item 6.5 “declarações sem o reconhecimento de firma”, 
o item 6.1.20 “Fotos da Fachada da Empresa e do interior do imóvel onde a mesma funciona” e o 
item 6.1.13 “não apresentou o atestado de visita técnica”,

e) HABILITAR a EmpresaPINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ22.885.188/0001-35, visto que a mesma atendeu a todos os requisitos do Edital de Abertura.  

Outrossim, informamos ainda, que fica aberto o prazo legal para interposição de recurso e logo 
em seguida o prazo para possíveis contra razões.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 
situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 08h00min as 12h00min. 

Queimadas - PB, 16 de junho de 2016.
AnnuskaRanoicade Oliveira Macário

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00007/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00007/2015, 
realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - PB.

DOTAÇÃO: Recursos do Município de Duas Estradas - Exercício Financeiro de 2016: 33.90.30.99 
- Material de Consumo, 33.90.32.99 - Material de Distribuição Gratuita - 10.301.0212.2027 - Manu-
tenção do Programa Farmácia Básica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00033/2016 - 17.06.16 - DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NOR-

DESTE LTDA - R$ 157.858,64
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

REVOGAÇÃO - Tomada de Preços nº 00003/2016
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: Execução dos serviços de construção 
de uma ciclovia e passeio público, neste Município; REVOGO o correspondente procedimento 
licitatório. Justificativa: Incorreção no projeto básico.

Sapé - PB, 16 de Junho de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Contratação de Empresa 
para executar os serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos (lixo hospitalar) dos serviços 
de saúde do município de São José de Piranhas-PB: HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Waste- Coleta de Resíduos Hospitalares Eireli-ME - R$ 37.100,00.

São José de Piranhas - PB, 17 de Junho de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) REDUZIDO e 
OPERACIONAL(compactador) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 M³(quatorze metros cúbicos).; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Limpmax Construções e 
Serviços Ltda-EPP - R$ 66.600,00.São José de Piranhas - PB, 17 de Junho de 2016.

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO
Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Aquisição de produtos 
de armarinho, destinados ao consumo de diversas secretarias deste município: HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Cosmo Ricate Feitosa-ME - R$ 168.242,40.

São José de Piranhas - PB, 17 de Junho de 2016.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Aquisição de 01 
(um) veículo, sendo Ambulância Tipo A (simples remoção), especificada no Termo de Referência 
(anexo) I do processo editalício, para atender as Unidades Básica de Saúde, Francisco Ferreira 
Santiago e Manoel Alexandre da Silva localizadas no Município de Poço Dantas - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Poço Dantas - PB, 22 de Janeiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 71/2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 

atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO JUDICIAL 
– PROCESSO Nº 0816965-81.2016.8.15.2001, VIVIANE PATRICIO PEREIRA, classificado em 61 
lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA GEOGRAFIA, Edital 
nº 01 de 08 e novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto 
dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

i) Hemograma;
j) Glicemia;
k) ECG *;
l) Avaliação Cardiológica *;
m) Raio X de tórax PA *;
n) Audiometria;
o) Exame oftalmológico *;
p) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Pro-
fessor deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, 
situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – 
CAM, telefone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo 
público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

r) Registro de Identidade – RG;
s) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
t) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
u) Documentos militar para o sexo masculino;
v) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
w) Carteira de Trabalho (CTPS);
x) Comprovante de residência;
y) Diploma;
z) Certidão de Casamento;
aa) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
bb) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
cc) Conta bancária – Banco do Brasil;
dd) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
ee) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

ff) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

gg) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

hh) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 13 de junho de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Joaquim 

Lisboa, no Município de Triunfo - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Ministério das Cidades, Contrato de Repasse de nº 1022680-30/2015
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00069/2016 - 17.06.16 - ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME - R$ 

284.766,63 
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO 

NO TOCO (SEM TRUQUE) REDUZIDO e OPERACIONAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 
M³(quatorze metros cúbicos); 01(um) CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 05 M³ (cinco metros cúbicos); 01(um) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 8.000(oito mil) LITROS, e 01(um) CAMINHÃO COM CAPACIDADE MINIMA DE 3.500kG.
Destinados a limpeza urbana deste município.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00049/2016 - 03.06.16 - Limpmax Construções e Serviços Ltda-EPP - R$ 98.350,00
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física e ou jurídica para prestação de serviços de limpeza e 

lavagens através de lava-jato, e lubrificações na frota de veículos próprios e locados do município 
de São José de Piranhas-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00050/2016 - 03.06.16 - Francisco Alexandre da Silva - R$ 26.160,00 
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de refrigerantes e água mineral, conforme demanda, destinados ao consumo 

de diversas secretarias do município de São José de Piranhas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00051/2016 - 03.06.16 - José Denilton Saraiva Cavalcante-ME - R$ 116.250,00
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de oxigênio medicinal hospitalar (em cilindros), conforme demanda, destina-

dos ao uso dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde do município de São José de Piranhas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00052/2016 - 03.06.16 - Thais de Oliveira Brandão-ME - R$ 50.600,00.
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica, para realização dos serviços de individualiza-

ções do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviços) do município de São José de Piranhas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00053/2016 - 03.06.16 - SthepsonMaiery Alves de Lira-ME - R$ 29.050,00
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de laboratório protético através de pessoa jurídica e ou física, para 

confecção de próteses dentárias, fornecidas de forma parcelada, destinados as pessoas carentes 
do município de São José de Piranhas-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e:
CT Nº 00054/2016 - 03.06.16 - Ricardo de Sousa Braga - R$ 72.000,00.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

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

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar – PB.
CONTRATADA: GM7 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.
OBJETO: Contratação de Banda Gatinha Manhosa para o João Pedro.
VALOR R$: 22.000,000 (vinte e dois mil reais).
PRAZO: 31.12.2016.

Aguiar  -  PB,  17 de junho  de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho  -  Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

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

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar – PB.
CONTRATADA: ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO ME.
OBJETO: Contratação de João Lima e Forró no Estilo para o João Pedro.
VALOR R$: 10.000,000 (dez mil reais).
PRAZO: 31.12.2016.

Aguiar  -  PB,  17 de junho  de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho  -  Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o Fornecimento de material médico hospitalar, de acordo com 
a Tomada de Preços  nº  00027/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA.  
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar, destinados aos Centros de Saúde onde atuam 

as equipes do Programa de Saúde da Família – PSF, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde 
e Meio Ambiente, neste município, a medida de suas necessidades.   

VALOR GLOBAL R$: 26.628,60 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta 
centavos).

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016
Aguiar - PB, 17 de junho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº PC. 06111/2015. PARTES: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e a Empresa RAINHA EMPREITEIRA LTDA - ME. OBJETO 
CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO 
COMPACTADOR PARA A COLETA DE LIXO E 01 (UMA) CAÇAMBA PRA A RETIRADA DE EN-
TULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. 
OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto, a prorrogação do prazo 8 (oito) 
Meses no contrato acima mencionado, com vigência de 11 de Maio de 2016 a 31 de Dezembro 
de 2016, a partir da assinatura do presente Aditivo por se tratar de serviços indispensáveis e de 
natureza continuada para a Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, bem como o acréscimo ao 
Contrato Primitivo no valor de RS 162.300,00 (Cento e sessenta e dois mil e trezentos reais), ficando 
o referido contrato com o Valor Total de R$ 405.900,00 (Quatrocentos e cinco mil e novecentos 
reais), a partir da assinatura do presente Aditivo. FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II do Parágrafo 1º do 
Art. 57 e Art. 65 § 1°, ambos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. JONILTON 
FERNANDES CORDEIRO – Prefeito. Juazeirinho – PB, 11 de Maio de 2016.

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 18 de junho de 2016



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Habitação, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação – LI para Pavimentação do Estaciona-
mento do Parque Municipal Turístico da Praia do Jacaré, situado no Bairro do Jacaré, Município 
de Cabedelo/PB.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Habitação, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação – LI para Obra de Reforma do Anexo do 
Hospital e Maternidade Municipal Padre Alfredo Barbosa – Cabedelo-PB, situada na Rua Juarez 
Távora, nº 260, Camalaú, Município de Cabedelo/PB.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

JORDÃO E BRITO LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.055.334/0001-13 Torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação 
para MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS. Situado à Rua Hortência Helena de Amorim Brito, 1703, Galpão 
Bloco-A, Jardim América, Cep: 58.102-660, Cabedelo-PB.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação 
da Licença de Instalação N.º 4302/14 em João Pessoa, 14 de junho de 2016. Para a atividade de: 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ONCOLOGIA. Na(o) - RUA HORÁCIO NÓBREGA – S/N – BELO 
HORIZONTE Município: PATOS – UF: PB. Processo: 2016-003835/TEC/LI-4906.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação 
da Licença de Operação N.º 2631/13 em João Pessoa, 14 de junho de 2016. Para a atividade de: 
HOSPITAL INFANTIL. Na(o) – AV. ALBERTO DE BRITO – S/N – JAGUARIBE Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-003832/TEC/LO-2412.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição 
da Licença de Alteração em João Pessoa, 14 de junho de 2016. Para a atividade de: AMPLIAÇÃO 
DO HOSPITAL. Na(o) – RUA TABELIÃO ANTÔNIO HOLANDA – Nº 001 – CENTRO Município: 
CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2016-003833/TEC/LA-0629.

SONIDELANY CASSIANO DOS SANTOS PEREIRA, CPF nº. 011.886.574-96, torna público que 
a SEMAPA – Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura do Município de Cabedelo, na 
Paraíba, emitiu e concedeu, em data de 31/05/2016, a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº. 185/2016, 
destinada à atividade de HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – dotado de fossa séptica e valas de infiltra-
ção – 204,14m2, situado à Rua Projetada, Quadra “B”, Lote 65, no CONDOMÍNIO BOSQUE DE 
INTERMARES – Cabedelo (Paraíba).

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Prévia n° 1358/2016, em João Pessoa, em 10 de junho 
de 2016 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Edificação para Abrigar a Escola Técnica Estadual 
no Município Sousa /PB. Processo nº 2016-003008/TEC/LP-2712.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 038/2016
OBJETIVO: Contratação de serviços de recarga de tonners e cartuchos, destinado a todas as 

secretarias do Município, conforme  especificação do edital e seus anexos.
ABERTURA: 04 de julho de 2016 as 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 17 de junho de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017/2016, para o dia 01 

de Julho de 2016 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Presidente Epitácio 
Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 18 de Junho de 2016
AMOIS ALVES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00021/2016, para o dia 01 

de Julho de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Presidente Epitácio 
Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 18 de Junho de 2016
AMOIS ALVES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
visando o fornecimento de licenças de softwares de Controle Contábil, Orçamentário,Financeiro 
e Portal da Transparência da Prefeitura municipal de Natuba-PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - R$ 
18.540,00; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 15.870,00.

Natuba - PB, 17 de Junho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa visando o fornecimento de licenças de softwares de Controle 
Contábil, Orçamentário,Financeiro e Portal da Transparência da Prefeitura municipal de Natuba-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Orgão: 02 Unidade: 02, 03, 08 Programa: 

2.003, 2.006, 2.30 e 2.034 Elemento: 33.90.39
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00030/2016 - 17.06.16 - ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - R$ 

18.540,00
CT Nº 00031/2016 - 17.06.16 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 15.870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 04 de julho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo 
pertinente para Executar Serviços na Reforma e Ampliação da EMEF Padre José Coutinho, EMEF 
Humberto Lucena e EMEF Nossa Senhora Aparecida, no Município de Pirpirituba-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 17 de junho de 2016
PETRÔNIO CAVALCANTE MAURICIO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paralelepípedo 

das Ruas Coração de Jesus, Coração de Jesus (Trecho 2) e José de Paula Leite, no município de 
Condado. Data e Local: 05 de Julho de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 17 de Junho de 2016
KALLIANY MICHELLE LEITE DOS SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2016
Objeto: pavimentação asfáltica em vias públicas do município.
Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 

Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: 
no endereço acima, no dia 21 de Julho de 2016 até às 09:00 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 16 de Junho de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
Pregão Presencial SRP Nº 017/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 
fornecimento parcelado de peças em geral, para o Trator de Esteira D-4_E, do município, conforme 
termo de referencia. Data da realização: 30 de junho de 2016. Horário: 08h:00mn (oito hora); Local: 
Sala da CPL (Sede da Prefeitura), Edital: A ser adquirida na sede, das 08h:00mn (oito horas) as 12 
(doze horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 17 de junho de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

Pregão Presencial SRP Nº 018/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços na locação dos seguintes equipamentos: 01 (um) sistema de som profissional completo 
de porte grande, 02 (dois) geradores, sendo um de 180KVA e o outro 240KVA,  ambos a diesel, 16 
(dezesseis) banheiros químicos, e 07 (sete) unidades de camarotes (ferro, madeira e coberto com 
lona) sendo de 1º andar medindo 03mx03m. para as festividades Juninas denominada de João 
Pedro de Desterro-PB, a se realizar nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2016, em via pública da cidade 
de Desterro/PB, conforme termo de referencia. Data da realização: 01 de julho de 2016. Horário: 
08h:00mn (oito hora); Local: Sala da CPL (Sede da Prefeitura), Edital: A ser adquirida na sede, das 
08h:00mn (oito horas) as 12 (doze horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 17 de junho de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

Pregão Presencial SRP Nº 019/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 
fornecimento parcelado de material odontológico para os Postos de Saúde do município, conforme 
termo de referencia. Data da realização: 01 de julho de 2016. Horário: 09h:30mn (nove hora e trinta 
minutos); Local: Sala da CPL (Sede da Prefeitura), Edital: A ser adquirida na sede, das 08h:00mn 
(oito horas) as 12 (doze horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 17 de junho de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

Pregão Presencial SRP Nº 020/2016. Objeto: Aquisição de medicamentos dispensados pela farmácia 
básica, psicotrópicos, Assistência farmacêutica e injetável, destinado a atender as necessidades 
da secretaria de saúde, postos de saúde e farmácia básica, conforme termo de referencia. Data 
da realização: 01 de julho de 2016. Horário: 14h:00mn (quatorze hora); Local: Sala da CPL (Sede 
da Prefeitura), Edital: A ser adquirida na sede, das 08h:00mn (oito horas) as 12 (doze horas) de 
segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 17 de junho de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

Pregão Presencial SRP Nº 021/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 
fornecimento parcelado de material medico hospitalar, para os Postos de Saúde do município, con-
forme termo de referencia. Data da realização: 01 de julho de 2016. Horário: 16h:30mn (dezesseis 
hora e trinta minutos); Local: Sala da CPL (Sede da Prefeitura), Edital: A ser adquirida na sede, das 
08h:00mn (oito horas) as 12 (doze horas) de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 17 de junho de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00027/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00027/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada para apresentação artística 
tipo Show Profano a se realizar no dia 02/08/2016 às 00h:00min (MARCIA FELLIPE E FORRÓ DA 
CURTIÇÃO) durante as festividades de SANTANA neste município.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MF CURTICAO PROMOCOES LTDA - ME - R$ 40.000,00.

Itapororoca - PB, 16 de Junho de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2016
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 06 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SEC. DE AÇÃO E INCLUSÃO 
SOCIAL E SEC. DE MEIO AMBIENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 17 de Junho de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Serviços parcelados 
de confecções de materiais gráficos personalizados diversos; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSE PAULO DOS SANTOS - R$ 61.828,00.

Duas Estradas - PB, 17 de Junho de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
A Prefeitura Municipal de Pilar - PB, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público, para conhecimento dos interessados, O RESULTADO DO JULGAMENTO DA PRO-
POSTA DE TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇOS referente à TOMADA DE PREÇOS nº 00003/2016:

Resultado do julgamento, avaliação da proposta técnica e preço, a empresa vencedora é: 
HUGO DA LUZ DA BRASIL EPP (APICE CONSULTORIA) CNPJ: 08.927.285/0001-12, que obteve 
153 (cento e cinqüenta e três) pontos na avaliação de sua Proposta Técnica, com o valor de R$ 
126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) para sua Proposta de Preços.

Sendo assim fica determinado a publicação do julgamento de proposta de preços para a ciência 
dos interessados e propositura da interposição de recursos nos termos do art. 109, da Lei 8.666/93.

Pilar – PB, 17 de junho de 2016.
JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO

PRESIDENTE DA CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de Empresa para Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Joaquim 

Lisboa, no Município de Triunfo - PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME - Valor: R$ 284.766,63.
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, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 17 de Junho de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
A CPL torna público, para os fins e efeitos, que, no dia  de 17  de Junho de 2016 a empresa 

Construforte Construções Eirelli – EPP - CNPJ: 03.782.343/0001-43, interpôs recurso contra a 
fase de habilitação referente a Tomada de Preços nº  0009/2016. A cópia do recurso encontra-se 
à disposição junto a esta comissão. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, anteriormente divulgado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 17 de Junho de 2016.
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão

CÁLCULO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 13.037.826/0001-77 Torna 
público que a SUDEMA– Superintendência de Administração do Meio Ambiente ,emitiu a Licença de 
Operação nº 1341/2016 em João Pessoa , 9 de junho de 2016 – Prazo : 730 dias . Para a atividade 
de EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 20 UNIDADES HABITACIONAIS , EM 04 PAVIMENTOS 
, NUMA ÁREA DE 1.255,75 M² NA RUA UBIRAJARA DOS SANTOS LIMA , ST.40 , QD.111 , LT. 
0203 , CUIÁ , Município : JOÃO PESSOA – UF: PB . Processo : 2016-003336/TEC/LO-2264 .

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 18 de junho de 2016Publicidade
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