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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
21o  Mín.

32o  Máx.
19o Mín.

34o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,398  (compra) R$ 3,399  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,260  (compra) R$ 3,530  (venda)
EURO   R$ 3,846  (compra) R$ 3,851   (venda)

l Empreender Paraíba entrega R$ 517 milhões em créditos. Página 3

l Temperatura pode baixar para até 15oC no Brejo e no Cariri. Página 7

l Maranhão desiste de manobra que poderia reduzir pena de Cunha. Página 10

l Número de pessoas que dirigem alcoolizadas cai 51% na capital. Página 13

facebook.com/uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais baixa

baixa

17h11

04h49

2.2m

2.4m

ALTA

ALTA

10h56

23h08

0.3m

0.4m

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

REuNIão EM BRAsíLIA

FoTo: Evandro Pereira

Ricardo defende mais
recursos contra a seca

Na reunião dos governadores com o presidente interino, Michel Temer, Ricardo Coutinho destacou a situação de calamidade 
que os estados nordestinos enfrentam por causa da estiagem e cobrou mais participação do Governo Federal.  PÁGInA 8

Eleição
TRE recebe lista de 
gestores ‘em dívida’

 

Relação tem 607 nomes 
de gestores cujas contas foram 
rejeitadas.  PÁGInA 3

Saúde
Cesárea só depois 
das 39 semanas 

PB perde um de seus 
maiores regentes 

Conselho de Medicina 
anunciou ontem veto a cirur-
gias antecipadas.  PÁGInA 13

FoTo: Evandro Pereira

símbolo 
do canto coral, 
Maurício Gur-
gel foi regente 
da Basílica de 

nossa senhora 
das neves e di-
retor da Escola 
de Música An-

thenor navarro 
PÁGInA 21

Ele era cearense, 
mas morava no

Estado desde 1960

Depois de novo deslizamento na semana passada, pista foi interditada com arame farpado

sudema rebate Prefeitura de João Pessoa e diz que documentos 
importantes para liberação da obra não foram apresentado.  PÁGInA 6

Falésia: outra obra que não foi sequer iniciada
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Seleções feminina e 
masculina se preparam 
para Mundial.  PÁGInA 20

Assembleia Legislativa 
ouviu ontem o presidente 
da Claro.  PÁGInA 4

Handebol de areia 
treina na capital

Empresário culpa 
cliente por falhas

EsPoRTEs

CPI dA TELEFoNIA

oPERAÇão são João As ações da Polícia Rodoviária Federal nas estradas da Paraíba serão reforçadas 
de hoje até a próxima segunda-feira; ultrapassagens perigosas estão na mira da fiscalização.  PÁGInA 5

Cabo Branco
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O Senado deve votar hoje, salvo sur-
presas de última hora na política nacio-
nal – e estas têm sido tão frequentes 
nestes tempos de delações premiadas 
– a alteração dos valores para que micro 
e pequenas empresas possam se enqua-
drar no Simples Nacional, também co-
nhecido como Supersimples. Esta será 
uma decisão que, em face da crise e da 
recessão, não pode mais esperar. Caso 
seja aprovada, ajudará a conter a que-
da de arrecadação de receitas ao atrair 
mais empresas para o programa de in-
centivo aos empreendedores que, ape-
sar dos pesares, acreditam na retomada 
do crescimento econômico.

Pelo texto, que tem a relatoria da 
senadora Marta Suplicy, o teto para o 
enquadramento no Supersimples das 
empresas de pequeno porte passará 
de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. 
Criado em 2006, o Supersimples redu-
ziu impostos e simplificou a burocracia 
para a abertura e fechamento de micro, 
pequenas e médias empresas. A propos-
ta também permite o pagamento do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços e do Imposto Sobre Serviços 
por fora da guia do Simples Nacional, na 
parte da receita bruta anual que exce-
der R$ 3,6 milhões.

No início do mês passado, gover-
nadores de Estado se reuniram com o 
presidente do Senado, Renan Calheiros, 
discutiram detalhes da proposta e pe-
diram a sua inclusão na pauta dos tra-
balhos legislativos. O projeto também 
altera enquadramento como micro-
empreendedor individual (MEI), ele-
vando o limite de receita bruta anual 
dos atuais R$ 60 mil para R$ 72 mil. A 
expectativa entre os analistas econômi-
cos e no próprio Congresso Nacional, é a 

de que a economia do país será reaque-
cida e haverá geração de empregos.

Ações em defesa dos micro e pe-
quenos empreendedores têm recebido 
atenção especial por parte do gover-
nador Ricardo Coutinho. Ainda como 
prefeito da Capital, ele criou o Empre-
ender-JP, um programa de financia-
mento aos pequenos empreendedores. 
O programa teve tanto sucesso que, 
pouco depois, foi ampliado para todo o 
Estado, na primeira gestão do próprio 
Ricardo, já agora como governador da 
Paraíba. Até agora, Empreender-PB já 
liberou mais de 112 milhões de reais e 
criou pelo menos 10 linhas de crédito, 
algumas das quais beneficiam direta-
mente a juventude, a área cultural, as 
mulheres e o artesanato. 

Como ressalta a relatora Marta Su-
plicy, com o novo Supersimples, teremos 
a chance ímpar de dar uma resposta efe-
tiva, rápida e sem comprometer a arre-
cadação de Estados e de municípios, que 
se beneficiarão de ganhos tributários. 
Exige-se, porém, um esforço da União 
– que sofrerá um impacto tributário, a 
princípio negativo–, mas que será mais 
que recompensado com a diminuição de 
inadimplências e com o aumento de em-
prego. Para milhares de brasileiros, será 
a oportunidade de um recomeço.

O quadro atual de retração econô-
mica, inflação e desemprego crescente 
atinge a todos. Contribuir para reverter 
essa situação, cooperando para a recu-
peração desses inúmeros empregado-
res por meio de reformulação incenti-
vadora é um dos principais objetivos 
dessa revisão. É bom não esquecer que, 
no Brasil, as micro e pequenas empre-
sas constituem pelo menos 95% do uni-
verso empresarial.

Editorial

Apoio ao Supersimples
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A ‘lista negra’ com mais de 600 ges-
tores, entre secretários, vereadores e 
prefeitos, que tiveram contas rejeita-
das pelo Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) foi entregue ontem ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE). Caberá, agora, 
à Justiça Eleitoral decidir se eles serão 
enquadrados na Lei da Ficha Limpa, fi-
cando inelegíveis. Há casos em que os 
gestores tiveram oito prestações de 
contas reprovadas.  

UNInforme

SAnguESSugAS MARIA DA PEnhA

SuDEMA DESMEntE CARtAxO: fAltAM DOCuMEntOS

“O Estado realiza devido à 
omissão escancarada do muni-
cípio”. Do secretário executivo 
de Comunicação da Paraíba, 
Célio Alves, em sua página no 
Facebook, ao elencar obras que 
deveriam ser executadas pela 
Prefeitura de João Pessoa, mas 
que são realizadas pelo Gover-
no do Estado. E completou: “É 
como diz o governador Ricar-
do: ‘Não é fácil ser ao mesmo 
tempo governador e prefeito de 
João Pessoa’!”.

O deputado federal Benjamin 
Maranhão (Solidariedade) vai 
depor no próximo dia 29 na 
Ação Penal 676 que está no 
Supremo Tribunal Federal. Ele 
é acusado de corrupção, por 
supostamente ter participa-
do da ‘Máfia das Sangues-
sugas’, esquema criminoso 
em que licitações viciadas 
forneciam ambulâncias a 
preços superfaturados para 
municípios brasileiros. Ele 
nega as acusações.

Após dez anos de vigência, 
a Lei Maria da Penha sofre-
rá alterações. É o que prevê 
projeto de lei que tramita no 
Senado, oriundo da Câmara 
dos Deputados, que será vo-
tado amanhã na Comissão de 
Constituição e Justiça. Entre 
outras mudanças, o projeto 
permite que delegados de 
polícia apliquem medidas de 
proteção emergenciais à mu-
lher vítima de violência ou aos 
seus dependentes.    

‘lIStA nEgRA’ nO tRE

OMISSÃO ESCAnCARADA

COREMAS: CAgEPA InICIARá EStAÇÃO DE tRAtAMEntO
Dentro de 60 dias, a Cagepa vai iniciar as obras da estação de tratamento de água em Coremas. A 
informação foi confirmada na audiência pública que debateu a crise hídrica na região polarizada pelo 
município, promovida pela Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança, da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba. O presidente do colegiado, deputado Anísio Maia (PT), disse que o Açude Coremas/
Mãe d’Água está com um volume de apenas 8% de sua capacidade. 

Ricco farias
papiroeletronico@gmail.com

Bem próximO dA AL

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) divulgou nota desmentindo a versão 
da Prefeitura de João Pessoa quanto ao não início da obra de contenção da barreira de Cabo Branco. De 
acordo com o prefeito Luciano Cartaxo (PSD), a obra não teria sido iniciada porque faltaria autorização 
para o licenciamento. A Sudema afirmou, todavia, que a prefeitura não entregou todos os documentos 
necessários ao andamento do processo, e listou o que ainda estava pendente –“1- Complemento do 
projeto de drenagem urbana da localidade, que foi entregue incompleto; 2 - Projeto de recuperação e 
reflorestamento da área; 3- Planos de obra de execução do projeto de terra da falésia do Cabo Bran-
co”. Na nota, o órgão estadual afirma que “tão logo estes materiais sejam entregues, a autarquia irá 
analisá-los, visando o licenciamento da obra”.

FO
TO

: D
iv

ul
ga

çã
o 

Artigo

A cruz da indiferença

E chegaram a dizer que Ele não 
sorria... Como não sorrir, quando 
olhou os lírios do campo e nos re-
comendou que os olhássemos como 
exemplo de vida. Ele olhou e, decerto 
sorriu. E deveria ser lindo o sorriso 
de Jesus.

Sorriu quando as crianças corre-
ram para ele, num alvoroço encanta-
dor. E sorrindo, disse: “Vinde a mim 
as criançinhas por que delas é o Rei-
no dos Céus”. 

O olhar de Jesus... Era o que eu 
gostaria de ter visto. E, aqui para nós, 
não há nada mais belo, mais humano 
do que o sorriso. Uma árvore florindo 
é uma árvore sorrindo. E estou ven-
do, agora, através da imaginação, um 
pé de acácias. E vi tantas belas árvo-
res na recente viagem que fiz, pelas 
estradas da Escandinávia...

Meu pai, José Augusto Romero, 
era um apaixonado pela Natureza. 
No seu sítio, que ficava às margens da 
Lagoa, hoje o renovado Parque Solon 
de Lucena, dava de tudo que era plan-
ta. Um dia, me ensinou a aguar uma 
porção de crótons que enfeitavam a 
entrada da casa. E, à medida que eu 

ia jogando água nas plantas, estas 
iam se agitando com a brisa, e ele 
me dizia: “As plantas estão acenando 
e agradecendo a água que você lhes 
está dando”. E eu acreditava.

Tenho pena das pessoas mudas, 
cegas, que não olham para as plantas. 
Tenho pena também das pessoas que 
não sorriem. 

Jesus sorriu. Ele só não sorriu 
quando se viu pregado numa cruz. 
Crucificado pelo crime de ser bom. 

Acho que na manjedoura, ele, re-
cém-nascido, viu aquela estrela ris-
cando o céu. Que lindo!

Gritava o educador francês Rabe-
lais: “Sorria, sorria, o sorriso é pró-
prio do homem!” Sim, só os bichos 
não sorriem. Mas, dizem, como exce-
ção, que a hiena, no instante da mor-
te sorri. Não recomendo tal hábito. 

Voltemos a Jesus, ao seu sorri-
so de luz, que deveria ser belo. Bem 
aventurados os que sorriem. Sorriso 
de Jesus. Ele só não sorriu quando se 
viu pregado numa cruz, o sangue es-
correndo pelo corpo... Mesmo assim, 
não chorou Jesus! E continua crucifi-
cado pela cruz de nossa indiferença.

tenho pena das pessoas mudas, cegas, que não olham para
as plantas. tenho pena também das pessoas que não sorriem.”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br O vereador Raoni Mendes (DEM) está bem próximo 
de assumir cadeira na AL-PB. Ele disse que está 
apenas no aguardo da nomeação do deputado Ri-
cardo Barbosa (PSB) para a Secretaria Institucional 
do Governo do Estado, em Brasília, para dar início 
aos encaminhamentos nesse sentido. Teve reu-
nião com os deputados socialistas Gervásio Filho e 
Buba Germano para discutir o assunto. Este último 
vai tirar licença nos próximos dias.

UNIÃO  A
SuPERIntEnDÊnCIA DE IMPREnSA E EDItORA
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governo de álvaro Machado
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O governador Ricardo Couti-
nho entregou, nesse sábado (18), 
créditos a microempreendedores 
das cidades de Bananeiras e Be-
lém, em cerimônia que marcou a 
assinatura de contratos durante 
a 3ª Feira do Empreendedor de 
Bananeiras, realizada no distrito 
de Vila Maia. Na ocasião, foram 
liberados mais de R$ 306 mil para 
73 microempreendedores indivi-
duais (MEI) de Bananeiras, além 
de R$ 211 mil para 52 MEIs de 
Belém, totalizando mais de meio 
milhão de reais investidos na eco-
nomia da região.

“O que estamos fazendo aqui 
era papel dos bancos. Quem tinha 
que financiar o desenvolvimento 
local eram os bancos. Mas não po-
díamos esperar, criamos um pro-
grama estadual, que é o Empreen-
der Paraíba, para colocar crédito 
na mão de quem tem talento e 

suor”, explicou o governador. 
Ele também ressaltou o ca-

ráter democrático e republicano 
do Empreender Paraíba. “O pro-
grama busca pessoas que querem 
correr atrás de seus sonhos através 
do trabalho, sem que elas fiquem 
devendo favor a quem quer que 
seja. Aqui, ninguém precisou falar 
com o governador, não precisou 
falar sobre sua filiação ou prefe-
rência política, se votou a favor 
de um candidato ou de outro. O 
que queremos saber é se o pro-
duto é de qualidade, se a venda 
daquele produto vai melhorar a 
vida daquelas famílias. É para isso 
que nós, governantes, existimos”, 
completou Ricardo.

No palco, três microempreen-
dedores assinaram o contrato re-
ferente ao benefício. Um deles é 
João Guilherme Rolim, que soli-
citou crédito ao Empreender Pa-

raíba para investir em sua panifi-
cadora artesanal, localizada em 
Bananeiras. “Estou precisando de 
equipamentos profissionais para 
expandir meu negócio, além de 
capital de giro para poder realizar 
a contratação de mais funcioná-
rios. O crédito vem em boa hora”, 
comemorou o microempresário.

Em um dos estandes da 3ª Fei-
ra do Empreendedor de Bananei-
ras, a microempresária Marise dos 
Anjos apresentava seu artesanato, 
trabalho que realiza há mais de 20 
anos. Em 1995, ganhou uma má-
quina de costura usada e, a par-
tir daí, começou a produzir peças 
com o objetivo de complementar 
a renda da casa. Atualmente, ela é 
o esteio da família. “Quero fazer 
uma linha de crédito no Empreen-
der para comprar uma máquina 
de costura industrial e expandir 
meus negócios”, declarou. 

Ricardo entrega R$ 517 milhões
Créditos do empreender paraíba

Foto: Alberi Pontes/Secom-PB

Governador destacou que o programa Empreender Paraíba coloca crédito “nas mãos de quem tem talento e suor”
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Tribunal de Contas faz recomendação 
e divulga lista de gestores reprovados 
Lista com nomes de 607 
gestores foi entregue ao 
procurador eleitoral

O presidente em exercí-
cio do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB), 
conselheiro André Carlo Tor-
res Pontes, e o corregedor-
geral, conselheiro Fernando 
Catão, entregaram ao procu-
rador Regional Eleitoral, João 
Bernardo da Silva, uma lista 
com 607 nomes de gestores 
públicos da Paraíba que ti-
veram suas contas rejeitadas 
nos últimos oito anos. 

De acordo com André Car-
lo Torres, o objetivo deste tra-
balho é auxiliar a Justiça Eleito-
ral para que possa exercer com 
mais eficiência a fiscalização da 
campanha eleitoral de 2016.

A lista foi entregue ontem 
na sede do Tribunal Regional 
da Paraíba (TRE-PB), por volta 
das 11h da manhã, na sala da 
Procuradoria Regional Eleito-
ral, onde também aconteceu 
uma coletiva de imprensa. 
Essa mesma relação que foi 
entregue já se encontra dispo-
nível para toda a população no 
portal do TCE-PB (portal.tce.
pb.gov.br).

“Quero agradecer em 
nome da Justiça Eleitoral por 
esse trabalho que foi feito, 
da análise das contas, e prin-
cipalmente, por disponibili-

davison eliziario    
Especial para A União

zá-las em tempo hábil, para 
que a Justiça Eleitoral possa 
a partir do momento em que 
analisar essas contas, verifi-
car alguma causa de inelegibi-
lidade, e então poder julgá-las 
e decidir aqueles candidatos 
que podem ou não pleitear a 
algum cargo público”, disse o 
procurador João Bernardo ao 
receber a lista.

“É muito importante essa 
união dos vários órgãos para 
que possa de uma maneira efi-
caz, de maneira célebre, apre-
sentar ao eleitor quais são os 
candidatos que podem então 
merecer a confiança desse elei-

tor”, completou.
Segundo André Carlo Tor-

res, as principais irregularida-
des são ordenação de despesa 
sem comprovação, não cum-
primento de índices constitu-
cionais, ou seja, irregularidades 
por descumprimento da lei ou 
alguma ação danosa ao erário 
que leve o TCE-PB a rejeitar a 
prestação de contas.

No entanto, é importante 
ressaltar que esses nomes não 
são de candidatos inelegíveis. 
“O papel do TCE é informar as 
pessoas que tiveram contas 
rejeitadas. Cabe ao Ministério 
Público Eleitoral e à Justiça 

Eleitoral, na sua condição de 
órgão decisório, atribuir a qua-
lidade de elegível ou não, ao 
respectivo candidato ao pleito 
de 2016”, afirmou o presidente 
em exercício do TCE-PB, André 
Carlo Torres. O TCE-PB ainda 
continua avaliando a prestação 
de contas e pode acrescentar 
nomes, até o dia 5 de julho, na 
versão final dessa lista.

“Essas contas serão anali-
sadas pelo Ministério Público 
Eleitoral e também pela Jus-
tiça Eleitoral para caso a caso 
verificar quais são as causas 
de reprovação dessas contas 
pelo TCE. A partir do mo-

mento em que se analisar e 
verificar que alguma conta re-
jeitada é de algum candidato, 
então verificaremos se essas 
rejeições são frutos de algu-
ma ilicitude e só a partir deste 
momento é que se poderá im-
pugnar a eventual candidatu-
ra desses candidatos”, disse o 
procurador João Bernardo.

Segundo o procurador, 
todos os nomes terão direi-
to de defesa. Os processos se 
iniciarão nas zonas eleitorais 
de cada município, perante 
os juízes, e depois os relacio-
nados poderão apresentar os 
seus recursos perante a Justiça 

Eleitoral. Esses recursos se-
rão encaminhados ao TRE-PB 
para análise, e somente após o 
julgamento desses processos é 
que se poderá dizer que o can-
didato é ou não elegível.

Todos os processos rela-
cionados a essa lista, a questão 
de elegibilidade, serão julgados 
a tempo das eleições, afirmou 
o procurador João Bernardo, 
que completou dizendo que no 
segundo semestre desse ano, o 
TRE-PB terá o dobro de sessões 
em relação ao primeiro semes-
tre, a fim de poder dar conta de 
toda a demanda durante o pe-
ríodo eleitoral.

Foto: Edson Matos

André Carlo Torres 
Pontes (D) afirma 
que objetivo é auxiliar 
a Justiça Eleitoral

Há cerca de um ano, 80 
policiais federais, dez audi-
tores da Controladoria-Geral 
da União (CGU), procura-
dores da República e servi-
dores do Ministério Público 
Federal (MPF) trabalhavam 
na deflagração da Operação 
Andaime, para cumprir três 
mandados de prisão pre-
ventiva, sete de prisão tem-
porária, quatro de condução 
coercitiva, 15 medidas de 
sequestro de bens e 18 man-
dados de busca e apreensão, 
todos expedidos pela 8ª Vara 
da Justiça Federal em Sousa 
(PB), a pedido do MPF-PB. 
As buscas e apreensões ocor-
reram nas sedes das pre-
feituras de Cajazeiras, Joca 
Claudino, Bernardino Batis-
ta e Cachoeira dos Índios, 
em quatro estabelecimentos 
comerciais de Cajazeiras e 
nas residências de 11 pes-
soas físicas nos municípios 
de Cajazeiras, Uiraúna e Joca 
Claudino, dentre as quais 
empresários e engenheiros 
responsáveis por obras e ser-
viços de engenharia custea-
dos com recursos federais. 
No dia da deflagração, o ma-
terial probatório colhido e 
os presos preventivos foram 
encaminhados à Delegacia 
de Polícia Federal de Patos, 
que teve grande movimenta-
ção ao longo de toda aquela 
sexta-feira junina.

Na semana em que a 
Andaime completa um ano 
de deflagração, o MPF-PB, o 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) do Ministério Público 

do Estado da Paraíba (MPPB), 
a Polícia Federal e a CGU lan-
çam um balanço da operação, 
que desarticulou quadrilha 
especializada em fraudar li-
citações no Alto Sertão parai-
bano. A operação foi denomi-
nada Andaime em razão das 
fraudes terem sido perpetra-
das no âmbito de empresas 
do ramo da construção civil, 
com a participação de diver-
sos engenheiros e fiscais de 
obras de prefeituras.

Procedimentos
Até o momento, 79 pro-

cedimentos foram instaura-
dos. Parte já deu origem a 
medidas judiciais, entre elas, 
sete ações penais, 19 ações 
cautelares, oito acordos de 
colaboração premiada, três 
ações de improbidade, duas 
ações de corrupção empre-
sarial, três ações de indispo-
nibilidades de bens, além de 
conduções coercitivas, buscas 
e apreensões, afastamentos 
de agentes públicos, quebras 
de sigilo bancário e fiscal, se-
questros especiais de bens, 
entre outras.

Réus
Já são 67 réus denuncia-

dos, a exemplo dos ex-prefei-
tos de Cajazeiras, Carlos Rafael 
Medeiros de Souza; de Monte 
Horebe, Erivan Dias Guarita; 
e de Bernardino Batista, José 
Edomarques Gomes; da pre-
feita de Monte Horebe, Clau-
dia Aparecida Dias, e o marido 
dela; além de servidores pú-
blicos, empresários, e enge-
nheiros de obras.

Investigação completa 
um ano com 67 réus

 operaÇÃo andaime
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Políticas

Consumidor aceita serviços que 
não quer, diz presidente da Claro

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito que inves-
tiga danos ao consumidor 
causados pelas empresas 
de Telefonia Móvel, Fixa, In-
ternet banda larga e TV por 
assinatura realizou sessão 
pública nessa segunda-feira 
(20), para ouvir o presidente 
da Claro, José Antônio Gua-
raldi Félix. Durante a Sessão 
na Assembleia Legislativa 
da Paraíba, o representante 
da companhia falou sobre a 
atuação da empresa no Es-
tado e os indícios de irregu-
laridades encontrados pelas 
investigações.

A sessão ocorreu no ple-
nário José Mariz e contou 
com a presença do presiden-
te da Comissão, deputado 
João Gonçalves; a vice-pre-
sidente Camila Toscano; o 
relator Bosco Carneiro; e os 
deputados Zé Paulo de Santa 
Rita, Renato Gadelha, Ricar-
do Barbosa e Inácio Falcão.

De acordo com José An-
tônio Félix, sua participa-
ção na CPI foi para relatar a 
atuação da empresa na Pa-
raíba e tentar responder aos 
questionamentos dos parla-
mentares. Acompanhado de 
cinco funcionários da Claro, 
entre diretores e advogados, 
o presidente da empresa ga-
rantiu que o setor é extrema-
mente regulado e fiscalizado. 
“Nada é empurrado para o 

Representante também 
admitiu que falta
informação ao consumidor

FOTO: Divulgação/ALPB

Sessão pública da CPI da Telefonia foi realizada diante dos deputados no plenário José Mariz, na Assembleia Legislativa da Paraíba

consumidor pagar. Even-
tualmente o consumidor é 
mal-informado e acaba acei-
tando novos serviços que ele 
não quer”, ponderou.

José Félix também res-
saltou que a empresa tem 
vários dispositivos para 
comprovar que atendem às 
obrigações da Anatel e não 
podem fazer nada que esteja 
fora da regra. “Qualquer tari-
fa cobrada indevidamente é 
devolvida, porque não somos 
nós que fazemos as regras. 
Toda vez que detectamos um 
eventual erro somos obriga-
dos a devolver o dinheiro em 
dobro”, pontuou.

O presidente da Claro 
também salienta que o servi-
ço de call center é um proble-
ma do Brasil de forma geral, 
pois o serviço tem uma ima-
gem negativa e muitas ve-
zes o primeiro emprego dos 
brasileiros. “Temos um call 
center com seis mil pessoas, 
que são treinadas para mini-
mizar qualquer insatisfação 
do consumidor”, disse. Atual-
mente a Claro S/A é detento-
ra da Claro, Embratel e NET.

José Félix também fa-
lou sobre dificuldades da 
empresa, como a falta de in-
fraestrutura para a instala-
ção de antenas, assim como 
leis estaduais restringindo a 
instalação de equipamentos. 
Ainda assim, declarou que 
a empresa investiu R$ 74 
milhões no Estado no ano 
passado e que esses inves-
timentos são para expansão 
dos serviços e que os inves-

timentos em 2014 foram de 
R$ 43 milhões e 2013 R$ 37 
milhões.

O presidente João Gon-
çalves rebateu o presidente 
da Claro e ressaltou que todas 
as irregularidades relatadas 
e questionadas na sessão são 
frutos das investigações que 
a Comissão tem feito desde 
sua instalação. “Eu estou mais 
preocupado porque não ve-
mos que a empresa busque 
alternativas e investimentos 
para melhorar o serviço de te-
lefonia na Paraíba”, destacou.

Segundo o deputado 

Bosco Carneiro, diferente do 
que foi alegado por José Félix, 
a má prestação dos serviços é 
unânime com todos os usuá-
rios e o relatório da CPI da 
Telefonia Móvel apontou 19 
irregularidades, desde danos 
morais até a morte de usuá-
rios na Paraíba. “Também 
encontramos durante as in-
vestigações a falta, queda ou 
interrupção de sinal, cobran-
ças indevidas, call centers 
que não resolvem os proble-
mas e indícios de sonegação 
fiscal. Além disso, a Anatel 
não fiscaliza, é omissa, co-

nivente, ineficaz e contraria 
dispositivos do Código de De-
fesa do Consumidor (CDC)”, 
atestou.

Bosco revelou ainda que 
menos de 2% das multas apli-
cadas pela Anatel são pagas 
pelas operadoras e mostrou 
que dados da empresa divul-
gados em sessões anteriores 
dão conta de que a Claro in-
vestiu de R$ 8 bilhões no Bra-
sil em 2015 e R$ 10 bilhões 
em 2014. Na Paraíba, foram 
investidos R$ 16 milhões, 
quando proporcionalmente 
era pra ter sido investido R$ 

142 milhões. A Claro atua em 
78 cidades do Estado e tem 
atualmente 1,280 milhão de 
usuários na Paraíba e 71 mi-
lhões de clientes no País.

A 53ª Sessão Pública 
da CPI da Telefonia também 
contou com a presença do 
diretor-geral do Programa de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor do Ministério Públi-
co da Paraíba (MP-Procon), 
Glauberto Bezerra, assim 
como representantes da so-
ciedade civil organizada e o 
procurador da Assembleia, 
Adalberto Falcão.

Com 91 emendas, a Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para o exercí-
cio financeiro de 2017 foi 
aprovada, nessa segunda-
feira (20), durante a última 
sessão deliberativa antes 
do início do recesso parla-
mentar. Nenhuma emenda 
foi rejeitada. Do total de 
emendas, 89 são oriundas 
dos parlamentares e duas 
da Comissão de Políticas 
Públicas (CPP). 

“Ao todo, realizamos 
oito audiências públicas 
com a participação das se-
cretarias municipais, da 
população, de conselheiros 
do Orçamento Participati-
vo (OP), sindicatos e asso-
ciações. Com a intenção de 
fortalecer as ações do Poder 
Legislativo, e em consonân-
cia com as regras estabele-
cidas no Plano Plurianual, 
aproveitamos todas as 91 
emendas apresentadas, se-
jam de vereadores ou das 
Comissões, o que nos pos-
sibilitou um relatório minu-
cioso sobre as prioridades e 
metas para o ano de 2017”, 
comentou o relator da peça 
orçamentária, Benilton Lu-
cena (PSD).

O projeto garantirá a 
elaboração da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) de 2017 
e a revisão do Plano Pluria-
nual (PPA) relativo ao pe-
ríodo 2014 a 2017. A LDO 
foi definida pelo artigo pri-
meiro, parágrafo segundo, 
da Constituição Federal e 
pela Lei Complementar 101 

Câmara Municipal aprova LDO 
para o exercício financeiro de 2017

COM 91 EMENDAS

Das emendas apresentadas, 89 são de autoria de parlamentares e 2 da Comissão de Políticas Públicas

de 2000, a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF).

A LDO tem a finalidade 
de orientar a elaboração 
do orçamento financeiro, 
objetivando as metas mu-
nicipais, estabelecendo 
predefinições de objetivos 
a serem alcançados atra-
vés de projetos e ações a 
serem desenvolvidos no 
próximo ano em todos os 
setores da administração 
pública municipal. Outro 
intuito é que as despesas 
referentes às prioridades 
do Governo Municipal 
destinem recursos para a 
implementação de políti-
cas públicas e de respon-
sabilidade social para a 
população.

Principais Metas
Entre as principais 

metas do Governo Munici-
pal acrescentadas ao docu-
mento através de emendas 
constam investimentos 
em: construções, reformas 
e ampliações de unidades 
de saúde, escolas e creches; 
construção de habitações 
populares; calçamento de 
ruas; execução de sistema 
de ciclovias; instalação de 
sistema de monitoramento 
por câmera em pontos de 
vulnerabilidade; ações nas 
áreas de cultura, literatura, 
música, audiovisual e artes 
cênicas; apoio às mulheres 
vítimas de violência; in-
centivo a atividades de es-
porte e lazer; além de im-

plementação de políticas 
de arborização.

O relator ainda destacou, 
em sua avaliação, a desacele-
ração econômica e o aumen-
to da inflação, assim como, a 
valorização do setor público 
e a austeridade na busca por 
uma melhor qualidade de 
vida para a população como 
pontos cruciais na formula-
ção do relatório. De acordo 
com Benilton, houve uma di-
minuição na dívida pública 
na ordem de R$ 200 milhões 
e na receita pública consoli-
dada de R$ 22.714.000. Ele 
alertou para necessidade 
de contingenciamento das 
despesas primárias para 
elaboração da peça orça-
mentária de 2017.

A Câmara Muni-
cipal de João Pessoa 
(CMJP), na sessão des-
sa segunda-feira (20), 
derrubou o Veto do 
prefeito Luciano Carta-
xo (PSD) ao Projeto de 
Lei (PL) que dispõe so-
bre a obrigatoriedade 
de constar nos editais 
de licitação, e respec-
tivos contratos admi-
nistrativos, cláusula de 
capacitação dos tra-
balhadores envolvidos 
sobre o tema saúde e 
segurança do trabalho, 
de autoria do vereador 
Bruno Farias (PPS).

O PL, que agora 
é lei, estabelece que 
os órgãos e entidades 
da Administração Pú-
blica Direta e Indireta 
do Município de João 
Pessoa deverão inserir 
nos editais de licita-
ção, cujo objeto seja a 
contratação de obras 
ou serviços que envol-
vam o fornecimento 
de mão de obra, bem 
como nos correspon-
dentes contratos ad-
ministrativos, cláusula 
com exigência de ca-
pacitação de todos os 
trabalhadores envolvi-
dos sobre saúde e se-
gurança do trabalho.

A legislação tem 
seu objetivo baseado 
no Programa Traba-
lho Seguro - Programa 
Nacional de Prevenção 

de Acidentes de Tra-
balho, cuja iniciativa 
é do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e 
do Conselho Superior 
da Justiça do Traba-
lho, em parceria com 
diversas instituições 
públicas e privadas, vi-
sando à formulação e 
execução de projetos 
e ações nacionais vol-
tados à prevenção de 
acidentes de trabalho 
e ao fortalecimento 
da Política Nacional de 
Segurança e Saúde no 
Trabalho.

“O objetivo prin-
cipal é contribuir para 
a diminuição do nú-
mero de acidentes de 
trabalho registrados 
nos últimos anos. Da-
dos estatísticos sobre 
acidentes de trabalho 
revelam que é impres-
cindível a adoção de 
medidas práticas, con-
cretas e permanentes 
em prol do desenvol-
vimento da cultura de 
saúde nos ambientes 
de trabalho, através 
de medidas educativas 
na prevenção de aci-
dentes de trabalho e 
doenças ocupacionais 
no âmbito das ativida-
des desenvolvidas por 
trabalhadores de em-
presas prestadoras de 
serviços na esfera do 
poder público”, explicou 
Bruno Farias.

CMJP derruba veto 
do prefeito Cartaxo

EDITAIS DE LICITAÇÃO

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP
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armas de fogo e mais 
de 50kg de drogas 
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Ação abrange todas as 
rodovias federais que 
cortam o Estado 

PRF reforça fiscalização nas BRs
OPERAÇÃO FESTAS JUNINAS

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) inicia hoje a Operação 
Festas Juninas 2016. O objeti-
vo é garantir aos usuários das 
rodovias federais, segurança, 
conforto e fluidez do trânsito 
em um dos períodos mais mo-
vimentados do ano. O reforço 
na fiscalização será concentra-
do na região de Campina Gran-
de.  A operação seguirá até o 
próximo dia 27.

Durante o mês de junho 
há um considerável aumento 
do fluxo de veículos nas rodo-
vias federais no Estado da Pa-
raíba devido à realização dos 
festejos juninos. As principais 
cidades do Estado no Agreste 
e no Sertão atraem, tradicio-
nalmente, milhares de pes-
soas. O destaque fica para 
Cajazeiras e Campina Grande, 
sendo esta última uma refe-
rência no País inteiro. 

A ação abrangerá todas 
as rodovias federais que cor-
tam a Paraíba, mas aquelas 
com grande circulação terão 
uma concentração de refor-
ços, como a rodovia BR-230, 
que além de absorver pratica-
mente todo o trânsito oriun-
do dos bairros de João Pessoa, 
ainda é o principal corredor 
de ligação entre a capital e 
demais cidades do interior. 
Também a BR-101 que mar-
geia o Litoral e a BR-104, que 
dá acesso à Campina Grande, 
serão mais policiadas.

A PRF priorizará ações 
preventivas para redução da 
violência do trânsito e de aci-
dentes relacionados ao exces-
so de velocidade, à alcoolemia 
ao volante, às ultrapassagens 
proibidas e envolvendo moto-
cicletas, motonetas e ciclomo-

PRF vai priorizar ações preventivas para redução de infrações como ultrapassagem pelo acostamento, que também é proibida

tores, acidentes estes com alto 
índice de letalidade.

Ultrapassagens x mortes
Um dos momentos mais 

críticos durante uma viagem 
em uma rodovia é o da ultra-
passagem. Quando ela é feita 
em local proibido ou sem a 
atenção devida, os riscos de 
acidentes aumentam bastante, 
no caso, as colisões frontais, e 
as consequências são devasta-
doras. Nas colisões frontais, as 
velocidades dos veículos são 
somadas, isto é, se um carro 
estiver trafegando a 80 km/h 
e bater de frente com um outro 
que, por exemplo, esteja a 100 
km/h, é semelhante a uma coli-

são de um carro em um prédio 
de concreto a 180 km/h.

Os riscos nas ultrapassa-
gens são comuns nas pistas não 
duplicadas; conhecidas como 
pistas simples, muito comuns 
no interior do Estado. No ano 
de 2014 foram registrados na 
Paraíba 103 acidentes do tipo 
colisão frontal. No total, 65 pes-
soas ficaram feridas gravemen-
te e outras 46 morreram. Em 
2015 houve uma diminuição no 
número deste tipo de ocorrên-
cia, no entanto o grau de letali-
dade continuou muito elevado; 
dos 90 acidentes, 60 pessoas 
acabaram feridas gravemente e 
44 morreram. Já neste ano, até 
o dia 14 deste mês, a PRF regis-

trou 29 colisões frontais. Onze 
pessoas morreram e outras 29 
saíram como feridos graves.

Colisão frontal
O risco de morte nos aci-

dentes é conhecido como grau 
de letalidade. No universo de 
acidentes do tipo colisão la-
teral, colisão traseira, saída 
de pista, capotamento ou até 
mesmo os atropelamentos, a 
colisão frontal é o de maior 
letalidade. Para cada 100 aci-
dentes desse tipo, aproxima-
damente 45 pessoas morrem, 
mesmo considerando que esse 
tipo de ocorrência representa 
apenas 3% de todos os tipos 
de acidentes. De todas as ví-

timas fatais registradas nos 
últimos dois anos e meio nas 
rodovias federais na Paraíba, 
25% delas estavam envolvidas 
em colisões frontais.

Viagem segura
Para quem vai viajar neste 

feriado a PRF recomenda aos 
motoristas que planejem sua 
viagem, tenham atenção, cau-
tela, tolerância no trânsito e 
pratiquem a direção defensiva. 
Antes de pegar a estrada, fa-
zer uma revisão preventiva no 
carro ou moto, examinando as 
condições de freio, fluídos, sus-
pensão, pneus e estepe. Verifi-
car também os equipamentos 
obrigatórios e o sistema de ilu-

minação e não esquecer a do-
cumentação obrigatória, tanto 
pessoal quanto o do veículo.

Mau costume
O motorista também não 

deve esquecer que toda a cir-
culação no trânsito é feita pela 
faixa da direita. A faixa da es-
querda apenas deve ser utiliza-
da para realizar ultrapassagem 
e dar preferência aos veículos 
de maior velocidade. Caso você 
esteja trafegando pela faixa da 
esquerda, lembre-se: é “obriga-
tório” dar passagem para quem 
solicitar, mesmo que você já es-
teja viajando na velocidade li-
mite da via. Não dar passagem 
é “infração de trânsito”. O arti-
go 198 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) diz que todo 
condutor, ao perceber que ou-
tro motorista que o segue tem 
o propósito de ultrapassá-lo, 
deverá, se estiver circulando 
pela faixa da esquerda, deslo-
car-se para a faixa da direita, 
sem acelerar a marcha. 

Os veículos mais lentos, 
quando em fila, deverão man-
ter distância suficiente entre 
si para permitir que veículos 
que os ultrapassem possam 
se intercalar na fila com segu-
rança. A infração é média, gera 
quatro pontos e tem o valor de 
R$ 85,13.

Chuva
Em caso de chuva, redu-

za a velocidade do seu veícu-
lo, acenda os faróis e aumen-
te a distância em relação ao 
veículo que está seguindo na 
sua frente.

A PRF disponibiliza o te-
lefone 191 (Emergência PRF) 
que atende 24 horas. O serviço 
deve ser usado para a comuni-
cação de acidentes, denúncia, 
orientação, queixa de roubo ou 
furto de veículos e outras infor-
mações. A ligação é gratuita.

FOTO: Evandro Pereira

Animais soltos 
nas estradas 
provocam 49 
acidentes na PB

Animais soltos nas estra-
das provocam acidentes que 
podem ser fatais. A Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) re-
gistrou este ano 49 atropela-
mentos que resultaram em 11 
pessoas gravemente feridas e 
quatro óbitos na Paraíba. Fo-
ram recolhidos em torno de 
690 animais soltos pela PRF 
nas rodovias federais que atra-
vessam o Estado. 

No Sertão, onde há gran-
de atividade pecuária, é onde 
ocorrem mais acidentes oca-
sionados por animais soltos. 
Os proprietários identificados 
respondem por contravenção 
ou crime, dependendo do caso. 
Quando é omisso, isto é, deixa o 
animal solto, causando risco à 
população, responde por con-
travenção. Nesses casos, a PRF 
pode confeccionar um Termo 
Circunstanciado de Ocorrência 
(TCO), arrolando o proprie-
tário como autor. Nos casos 
mais graves, quando o animal 
provoca acidentes, causando 
danos pessoais e/ou materiais, 
se configura crime e o proprie-
tário é conduzido às delegacias 
da Polícia Civil da região.

O contato da PRF para in-
formações sobre animais sol-
tos é o número 191.

Davison Eliziario
Especial jornal A União

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
recuperou três veículos roubados em 
Pocinhos, Queimadas e Alhandra. Duas 
pessoas também foram presas e outras 
28 tiveram suas Carteiras Nacional de 
Habilitação (CNH) recolhidas por dirigi-
rem sob efeito de álcool.

Na sexta-feira à noite, durante fisca-
lização em Pocinhos, na BR-230, foi abor-
dado um veículo Fiat Pálio com placas de 
São Paulo/SP. Ao solicitar ao motorista 
os documentos pessoais e do veículo, a 
equipe percebeu sinais de adulteração 
no CRLV  - Certificado de Registro e Li-
cenciamento de Veículo. Efetuada visto-
ria, foi constatado que a placa original 
se tratava de um veículo com ocorrência 
de roubo e furto em São Paulo registra-
da em dezembro de 2014. O condutor 
responderá pelos crimes de receptação e  
falsificação de documento público.

No sábado, um ciclomotor Shineray 
Phoenix  foi recuperado na BR-104, na 
altura de Queimadas. Durante a aborda-
gem, os policiais verificaram que o ciclo-
motor estava com o número do chassis 
suprimido (raspado). Diante da suspei-
ção, o condutor e o ciclomotor foram 
conduzidos à Delegacia de Queimadas.

No início da noite do domingo, um 
Citroen/C3 foi recuperado na BR-101, 
em Alhandra. Os agentes deram ordem 
de parada ao veículo e ao ser solicitado 
os documentos pessoais e do veículo, o 
condutor afirmou não possuir. Ao pro-
cederem as consultas nos sistemas poli-
ciais, foi constado o registro de roubo e 
furto em São Bernardo do Campo/SP. O 
homem foi levado à delegacia.

 
Prisões por alcoolemia
Da sexta-feira até o domingo, 30 

pessoas foram flagradas conduzindo 

veículo automotor sob efeito de álcool 
nas rodovias federais que cortam a Pa-
raíba. Dos 30 infratores, dois responde-
rão pelo crime do artigo 306 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): dirigir sob 
efeito de álcool. 

A primeira ocorrência aconteceu em 
Queimadas, na noite de sexta-feira. Um 
homem que pilotava uma Honda Titan 
foi abordado pela equipe na BR-104. O 
condutor  que não possuía habilitação e 
estava com visíveis sintomas de embria-
guez foi encaminhado à delegacia.

Na BR-427, próximo a Pombal, uma 
dupla de moto foi vista trafegando sem 
fazer uso do capacete.  Os policiais de-
ram ordem de parada e os homens ini-
ciaram  fuga trafegando em velocidade 
incompatível com o local. A equipe da 
PRF conseguiu realizar a abordagem 
da dupla. O condutor, além de ser ina-
bilitado, estava pilotando a motocicleta 
com alto teor de álcool. Além da embria-
guez, foi dada voz de prisão pelo come-
timento do crime previsto no artigo 311 
do CTB: trafegar em velocidade incom-
patível com a segurança.

Detran recupera carro
A equipe da Divisão de Policiamen-

to do Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran-PB) recuperou um veículo 
roubado, ontem, durante uma blitz na 
Avenida Hilton Souto Maior, na capital. 
O carro tinha sido tomado por assalto 
momentos antes, no Bessa. No momento 
em que o assaltante percebeu a fiscaliza-
ção, voltou em marcha ré. Um agente e 
um policial foram ao encontro do veícu-
lo, mas ele saiu em fuga. Após contato 
com a Delegacia de Roubos e Furtos, o 
veículo foi removido para a sede do De-
tran, onde aguarda liberação.

Veículos roubados são recuperados

O Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, que integra 
a rede hospitalar do Estado, 
promove hoje, das 9h às 11h, 
uma palestra sobre preven-
ção de acidentes causados 
por fogos de artifícios e que 
são mais comuns durante 
o período junino.  O evento 
está sendo organizado pelo 
Grupo de Trabalho Humani-
zado (GTH) e pela Brinque-
doteca do Hospital.

Segundo Graça Targino, 
coordenadora do GTH, a pa-
lestra, que será ministrada 
por um oficial do Corpo de 
Bombeiros, acontecerá no se-
tor de Pronto Atendimento do 
Hospital e terá como público 
alvo crianças, acompanhan-
tes e os servidores de plantão.

O diretor-geral do hos-
pital, Cláudio Teixeira Regis, 
explicou que a unidade de 
saúde também se preocupa 
com a questão da prevenção 
e eventos como esses são im-
portantes para conscientizar 
as crianças, acompanhantes, 
como também os servidores 
sobre o problema.  “Durante 
a palestra, serão repassadas 
orientações importantes que 
com certeza irão ajudar em 
muito na prevenção desses 
acidentes causados por fogos 
de artifício e que são tão  co-
muns durante esse período 
junino”, comentou o diretor.

No Brasil, os fogos de ar-
tifício sempre causam aciden-
tes graves em crianças. O mês 
de junho, principalmente nas 
cidades do Norte e Nordeste 
do Brasil, os feriados de São 
João e São Pedro são as fes-
tas maiores dessas regiões, e 
as de maior duração. Como já 
é tradição, durante as festas 
juninas, as vendas de fogos 
de artifício aumentam consi-
deravelmente e se proliferam 
nas cidades.

No que diz respeito às 
crianças, todo ano muitas 
delas  perdem dedos, mem-
bros e até ficam cegas no ma-
nuseio de fogos de artifício 
e como elas não têm muito 
senso de perigo cabe aos pais 
vigiá-las onde estão e de que 
forma estão se divertindo, e 
saber como evitar acidentes 
com fogos.

Dados da Sociedade Bra-
sileira de Queimaduras (SBQ) 
mostram que, durante as fes-
tas juninas, os atendimentos 
a pessoas que sofreram quei-
maduras nas emergências 
dos hospitais chegam a do-
brar. Mais de 80% das vítimas 
são crianças. Os motivos para 
esta alarmante incidência são 
a imprudência no uso de ma-
teriais inflamáveis e explosi-
vos (fogos de artifício, balões) 
e brincadeiras perto das cha-
mas das fogueiras.

Palestra alerta sobre 
acidentes com fogos

ARLINDA MARQUES
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Polícia apreende 16 armas de 
fogo e mais de 50kg de drogas
Ações aconteceram 
durante o final de semana 
em todo o Estado

A Polícia Militar aprendeu, 
entre as 18h da última sexta-
-feira (17) e o domingo (19), 
um total de 16 armas de fogo 
e mais de 50kg de drogas, em 
todo o Estado. Foram seis re-
vólveres, nove espingardas e 
uma pistola. Foram detidos 
pela Polícia Militar durante o 
fim de semana, na Paraíba, 48 
suspeitos de diversos crimes. 
Entre os detidos, 13 são suspei-
tos de porte ilegal de arma, dez 
encontravam-se de posse de 
drogas, dez foram detidos por 
furto, nove por roubo, cinco 
por força de mandado de pri-
são e um por homicídio.

As armas de fogo foram 
apreendidas nos municípios 
de Malta, Cuitegi, Gurinhém, 
Patos, Nazarezinho, Manaíra, 
Boqueirão, Conde, Bernardino 
Batista, São Bentinho, Imacu-
lada, Catolé do Rocha, Alcantil 
e em João Pessoa. As armas 
estavam em poder de 13 sus-
peitos, que foram detidos por 
porte ilegal de arma de fogo. Na 
capital, a apreensão ocorreu no 
bairro do Grotão, na manhã do 
domingo (19). A arma, uma es-
pingarda calibre 28, encontra-
va-se em poder de um suspeito, 
que foi detido em flagrante por 
policiais do 5º Batalhão de Po-

lícia Militar (5º BPM), após ter 
efetuado vários disparos em 
via pública. 

Na cidade de Alcantil, tam-
bém na manhã do domingo, um 
suspeito foi preso por roubo e 
com ele foram apreendidos dois 
revólveres calibre 38 e uma es-
pingarda calibre 12, além de 
oito munições calibre 38 e duas 
munições calibre 12. Depois de 
receberem informações de que 
haviam ocorrido assaltos, poli-
ciais militares da 3ª Companhia 
Independente (3ª CIPM) loca-
lizaram um veículo suspeito e 
após perseguição, conseguiram 
realizar a detenção do suspeito, 
que foi conduzido para a Dele-
gacia de Polícia Civil da área.

Preso por homicídio
Em Campina Grande, um 

homem foi detido por homi-
cídio, no Parque do Povo. O 
suspeito foi preso em flagrante 
após ter desferido golpes de 
arma branca contra a vítima, 
um homem de 33 anos. 

Veículos recuperados
A Polícia Militar recuperou, 

durante o fim de semana, dez ve-
ículos que haviam sido roubados 
ou furtados. Os veículos foram 
localizados em sete municípios 
paraibanos. Foram sete moto-
cicletas e três automóveis, que 
foram encaminhados para dele-
gacias de Polícia Civil para serem 
restituídos a seus proprietários.

O Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraí-
ba (CBMPB) realizou, 
das 7h30 de sexta-feira 
(17) até às 5h de ontem, 
239 atendimentos de 
emergência e preven-
ção em todo o Estado. 
Os números incluem 
as demandas recebidas 
através do 193 e abran-
gem as modalidades de 
combate a incêndio, 
atendimento pré-hos-
pitalar e busca e salva-
mento, além da parte 
preventiva. 

Conforme o balan-
ço, os atendimentos 
de natureza pré-hospi-
talar lideraram o ran-
king, com 129 casos, 
seguidos pelas ações de 
salvamento (36) e com-
bates a incêndio (37). 
Também houve uma 
intervenção e emer-
gência com produtos 
perigosos e sete outras 
ocorrências não classi-

ficadas dentro dessas 
categorias. 

Na parte de salva-
mento aquático, não 
foram registradas ocor-
rências no Litoral. No 
entanto, um caso de 
afogamento foi regis-
trado no município de 
Queimadas, no Agreste 
do Estado, no último 
sábado (18). No local, o 
Corpo de Bombeiros fez 
o resgate do corpo de 
uma mulher que se afo-
gou em um barreiro no 
bairro do Ligeiro. 

Prevenção 
As ações preven-

tivas dos bombeiros 
resultaram em 29 aten-
dimentos, sendo 14 
pontos bases em even-
tos externos, cinco in-
formações prestadas ao 
público, duas advertên-
cias, uma vistoria e fis-
calização e sete outros 
não classificados. 

Atendimentos do CBMPB

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

A Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente está 
aguardando da Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa “documentos 
importantes para que possa ser 
feita a análise do projeto de licen-
ciamento para iniciar as obras de 
contenção da barreira do Cabo 
Branco”. É o que consta de nota 
distribuída pela Sudema após a 
prefeitura da capital alegar que 
não iniciou os trabalhos da falésia 
do Cabo Branco porque não hou-
ve homologação de todos os do-
cumentos. 

Na semana passada foi cons-
tatado novo deslizamento da 
barreira do Cabo Branco. Por con-
ta disso, na sexta-feira passada 

houve a interdição completa para 
ciclistas e pedestres com a coloca-
ção de estacas e arame farpado. 
A primeira interdição do local, 
para veículos, ocorreu há cerca de 
dois anos.

Ontem, a Defesa Civil muni-
cipal voltou ao local interditado 
para nova vistoria. Noé Estrela, 
coordenador do órgão, disse que 
a interdição ocorrida na sexta-fei-
ra foi por questão de segurança. 
Ele alegou que a cerca de arame 
farpado havia sido destruída, mais 
garantiu que hoje haverá a aber-
tura do local com segurança para 
ciclistas e pedestres. 

A Superintendência de Mobi-
lidade Urbana (Semob) informou 
que será interditada a área tom-
bada pelo Iphan e o trânsito na 
Rua Luzinete Formiga. A Semob 

garantiu que haverá fiscalização 
na área.

O projeto de contensão da 
barreira do Cabo Branco está a 
cargo da Secretaria de Planeja-
mento da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa. 

Sudema aguarda documentos 
para liberar obras na barreira

Falésia do Cabo branCo

Depois de mais um deslizamento na semana passada, a pista foi totalmente interditada com uma cerca de arame farpado

Foto: Evandro Pereira

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
(Roubos e Furtos) de Campina 
Grande, apreendeu uma ado-
lescente, de 14 anos, apontada 
como uma das pessoas envol-
vidas em um latrocínio ocor-
rido no dia 11 de junho, no 
município, em um transporte 
coletivo que fazia a linha Ga-
lante – Campina Grande. 

De acordo com o titular da 
especializada, delegado Cris-

tiano Santana, quatro pessoas 
estão envolvidas diretamente 
no crime, sendo três adoles-
centes e um maior de idade, 
identificado até o momento 
pelo codinome de ‘Pituca’. 

“Quando aconteceu o la-
trocínio, iniciamos com as in-
vestigações e levantamos que a 
adolescente apreendida e mais 
duas meninas de 13 e 15 anos 
estavam acompanhadas desse 
homem e abordaram um ôni-
bus em Campina Grande para 

realizar um assalto. Entraram 
no transporte coletivo e rou-
baram os passageiros e ainda 
o cobrador. O maior de idade 
ameaçava a todo instante o 
motorista com uma arma de 
fogo. Ao fim da ação crimino-
sa, os passageiros começaram 
a gritar e o ‘Pituca’ efetuou um 
disparo, que atingiu um dos 
passageiros na nuca. A vítima 
foi socorrida e morreu na últi-
ma quarta-feira (15) no hospi-
tal. Estamos trabalhando para 

identificar o autor do disparo 
e ainda apreender as duas 
adolescentes. O trabalho está 
sendo realizado em conjunto 
com a Delegacia da Infância e 
Juventude (DIJ)”, disse. 

A adolescente foi encon-
trada em João Pessoa e vai res-
ponder por ato infracional se-
melhante ao latrocínio. Quem 
tiver informações sobre os en-
volvidos no crime pode ajudar 
a resolver o caso via o número 
197 – Disque Denúncia.

Adolescente é apreendida por 
policiais em Campina Grande

envolvimento em latroCínio

Policiais militares da 
Força Tática do 1º Batalhão 
detiveram dois homens, 
ontem, no bairro Padre Zé, 
em João Pessoa, portando 
drogas, dinheiro em espé-
cie e rádio comunicadores.

Quando realizavam ron-
das na comunidade do Gada-
nhe, os policiais se depara-
ram com dois homens que, 
ao visualizarem os poli-
ciais, empreenderam fuga, 
sendo detidos logo em 
seguida, portando aproxi-
madamente 47 trouxinhas 

e sete embrulhos de ma-
conha já embalados para 
venda, R$ 2.400,00 em es-
pécie e dois rádios trans-
missores.

Os detidos e os mate-
riais apreendidos foram 
encaminhados para a Cen-
tral de Polícia para autua-
ção por tráfico de drogas, 
onde ficou constatado que 
os dois já cumpriram pena 
por porte ilegal de arma de 
fogo e um deles foi apon-
tado como chefe do tráfico 
local.

PM prende dois homens 
por tráfico de drogas

no Padre Zé

A Superintendência 
de Mobilidade Urbana 
(Semob) informou 
que será interditada 
a área tombada pelo 
Iphan e o trânsito na 
Rua Luzinete Formiga
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Inverno traz temperaturas de 
até 15 graus e ventos mais fortes
De acordo com a Aesa, além 
do frio a estação é marcada 
por noites mais longas

A estação mais fria do 
ano começou na noite de 
ontem, 20 de junho, no He-
misfério Sul, oficialmente às 
19h34. Aqui na Paraíba, nes-
ta época do ano, os termô-
metros podem chegar aos 15 
graus em cidades localizadas 
nas regiões do Brejo e do Ca-
riri. Já as chuvas devem ficar 
dentro da média histórica, 
segundo a Agência Executiva 
de Gestão das Águas da Pa-
raíba (Aesa).

Além do frio, a chegada 
deste inverno também é mar-
cada por noites mais longas e 
ventos mais fortes. “No sols-
tício de inverno, em todo o 
Hemisfério Sul, o sol atinge a 
maior distância da Terra em 
relação à Linha do Equador, 
proporcionando a noite mais 
longa do ano, já que o sol se 
põe mais cedo. Esta é uma ca-
racterística importante desta 
estação: dias mais curtos e 
noites mais longas”, explicou a 
meteorologista da Aesa, Mar-
le Bandeira. “Além disto, te-
mos um aumento gradual da 
força dos ventos, que costuma 
ter seu auge no mês de agos-
to. Isto ocorre de forma mais 
intensa na região do Litoral”, 
acrescentou Flaviano Fernan-
des, que também é meteoro-
logista da agência estadual.

A nova estação, que se 
estenderá até o dia 21 de 
setembro, tem ainda outra 
peculiaridade: a amplitude 
térmica, principalmente no 

Cariri paraibano. “São ma-
drugadas de frio intenso e 
inícios de tardes com forte 
calor, principalmente nos 
meses de julho e agosto”, des-
tacou Bandeira. “Na cidade 
de Monteiro, os termômetros 
costumam ter uma variação 
significativa ao longo do dia. 
Nesta época do ano, eles po-
dem ir dos 15oC aos 30oC”, 
exemplificou Fernandes.

Chuvas
A expectativa da Aesa 

é de que os índices pluvio-
métricos esperados neste 
inverno fiquem dentro da 
média histórica, cerca de 700 
milímetros no Litoral, 500 
milímetros no Brejo e 400 
milímetros no Agreste, ou 
seja, 40% do total de precipi-
tações do ano nestas regiões. 
Já no Cariri, Curimataú, Ser-
tão e Alto Sertão, o inverno 
apresenta baixos índices plu-
viométricos. 

Açudes
Dos 125 mananciais 

monitorados pela Aesa, 36 
açudes estão com volume 
de água acima de 20% de 
sua capacidade total. Outros 
32 estão com volume abaixo 
de 20% do total e a situação 
é crítica em 51 mananciais, 
com menos de 5% do volu-
me. Além disso, seis reser-
vatórios estão sangrando. A 
relação detalhada pode ser 
acessada no portal www.
aesa.pb.gov.br. Na página 
também é disponibilizada 
a previsão do tempo e tem-
peratura com informações 
atualizadas a cada 24 horas.

Um passeio ciclístico 
pelas ruas de Mangabeira 
encerrou, no domingo (19), 
a programação comemorati-
va do aniversário de 33 anos 
do bairro. A atividade foi 
iniciada às 7h e, apesar das 
chuvas, contou com mais de 
100 ciclistas e arrecadou 
alimentos para instituições 

sociais de Mangabeira.
Os ciclistas circularam 

pelas ruas de Mangabeira,  
passando também naque-
las onde estão localizadas 
obras importantes realiza-
das pelo Governo do Estado 
no bairro, como a drenagem 
e calçamento de ruas no Ci-
dade Verde, o Restaurante 

Popular, Centro de Forma-
ção de Professores e o Tre-
vo das Mangabeiras. 

Durante quatro dias 
– de 16 a 19, o Governo do 
Estado realizou diversas ati-
vidades em Mangabeira em 
comemoração ao aniversá-
rio de 33 anos. Entre elas, 
destacam-se as atividades 

culturais, lúdicas e espor-
tivas e serviços oferecidos 
à população como 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, glice-
mia, entre outros.

A Agência Exe-
cutiva de Gestão das 
Águas da Paraíba 
(Aesa) prevê que o in-
verno, que começou 
ontem, tenha chuvas 
no setor leste do Es-
tado dentro da média 
climatológica dos últi-
mos 30 anos. 

De acordo com 
o meteorologista da 
Aesa Flaviano Fernan-
des, o período com-
preendido entre junho 
e agosto será de chu-
vas para o setor leste 
do Estado. “Durante 
esse período, a pre-
visão é que o Litoral 
receba a maior preci-
pitação pluviométrica, 
com 700mm, seguido 
do Brejo, com 500, e 
Agreste, com 400mm. 
Isto é, as chuvas nessa 
parte do Estado ficarão 
dentro da média clima-
tológica dos últimos 30 
anos”, afirmou. 

Como o período 
chuvoso do Semiári-
do – Cariri-Curimataú, 
Alto Sertão e Sertão 
– vai até maio, não há 
previsão de chuvas sig-
nificativas para este se-
tor da Paraíba. “Como 
estamos no inverno, 
evidentemente que 
podem ocorrer precipi-
tações nessas regiões. 

No entanto, de 
forma muito tímida, 
já que este não é o 
período chuvoso da 

região do Semiárido”, 
pontuou Flaviano Fer-
nandes. 

Previsão do tempo 
De acordo com a 

Aesa, a previsão para 
a faixa litorânea nesta 
terça-feira é de céu cla-
ro a parcialmente nu-
blado, com possibilida-
de de chuvas fracas e 
passageiras em pontos 
isolados, assim como 
para a região do Brejo.

Para a região do 
Agreste, a Aesa prevê 
céu nublado a parcial-
mente nublado, com 
possibilidade de chu-
vas fracas e passageiras 
em pontos isolados.

Para o Semiárido a 
previsão é a seguinte: 
céu claro a parcialmen-
te nublado na região 
do Cariri-Curimataú; 
sol entre poucas nu-
vens no Alto Sertão e 
Sertão, com máxima de 
31ºC e mínima de 17º C 
no Cariri-Curimataú. 

Confira a tempera-
tura para as demais re-
giões do Estado nesta 
terça-feira: Litoral, má-
xima de 30ºC e mínima 
de 22ºC; Brejo, máxima 
de 28ºC e mínima de 
18ºC; Agreste, máxima 
de 30ºC e mínima de 
19ºC; Alto Sertão, má-
xima de 33ºC e mínima 
de 21ºC e Sertão,  má-
xima de 33ºC e mínima 
de 21ºC. 

Chuvas dentro da média

Ciclistas circularam pelas ruas do bairro, passando por obras importantes, como o Trevo das Mangabeiras, inaugurado ano passado

Passeio ciclístico encerra festividades 
dos 33 anos do bairro de Mangabeira

Prefeitura e CDL anunciam atrações

COMEMORAÇÃO

FESTAS JUNINAS EM CAJAZEIRAS

A Prefeitura de Cajazei-
ras e o comércio local repre-
sentado pela CDL (Câmara de 
Dirigentes Lojistas) firmaram 
parceria para realização das 
festividades juninas deste ano, 
tendo como local o Parque 
do Xamegão, espaço tradicio-
nalmente utilizado para os 
grandes eventos da cidade. As 
principais atrações musicais 

anunciadas são Noda de Caju, 
Sirano e Siro, Os Gonzaga, 
Bole Bole, Tora Chinela, Forró 
de Arromba, Vaval Amaro,  Ro-
mário Freitas e Pagodão.

De acordo com a co-
ordenação do evento, essa 
programação intitulada São 
João do Povo acontecerá de 
23 a 25 de junho, com espaço 
para apresentação de qua-
drilhas e de grupos de forró 
pé de serra, além de barracas 
para comercialização de be-

bidas e comidas típicas.
A Secretaria Executiva 

de Cultura de Cajazeiras tam-
bém anunciou a realização 
do III Festival de Quadrilhas 
Juninas, no domingo (26), no 
Ginásio de Esportes da AABB 
(Associação Atlética Banco 
do Brasil), reunindo 20 gru-
pos da Paraíba, do Ceará e 
do Rio Grande do Norte. Está 
sendo ofertado um prêmio de 
R$ 3 mil para os três primei-
ros grupos colocados.

Ontem, representantes 
da Prefeitura Municipal e da 
CDL estiveram reunidos com 
o Comando da Polícia Militar 
e da Polícia Civil discutindo 
a segurança dos eventos ju-
ninos de Cajazeiras. As infor-
mações são de que todas as 
medidas necessárias estão 
sendo tomadas, no sentido de 
garantir a segurança da popu-
lação cajazeirense e dos visi-
tantes, nos locais de eventos e 
em toda a cidade. 

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

O Centro Especializado de Dis-
pensação de Medicamentos Excep-
cionais (Cedmex), que funciona na 3a 
Gerência Regional de Saúde (GRS), 
em Campina Grande, divulgou as 
datas de realização de balanço, 
quando o atendimento ao público 
é suspenso. O balanço é realizado 
mensalmente, em cada último dia 
útil do mês, e para evitar transtornos 
para os usuários, a gerência decidiu 
informar previamente todas as da-
tas de balanço até o final deste ano.

De acordo com o cronograma, 
os balanços deste ano serão realiza-
dos nos dias 30 de junho, 29 de ju-
lho, 31 de agosto, 30 de setembro, 

31 de outubro, 30 de novembro e 30 
de dezembro.

O Cedmex realiza mensalmente 
balanço no estoque de medicamen-
tos para que possa fazer novos pe-
didos e, por esse motivo, não faz a 
entrega de medicamentos nem ca-
dastro de novos pacientes, confor-
me explicou a gerente da 3a GRS, Ta-
tiana Medeiros. Nos demais dias, o 
atendimento é normal, das 8h até o 
encerramento do horário de entre-
ga de fichas, que é 15h, e os pacien-
tes que chegarem até esse horário 
são atendidos normalmente.

Tatiana Medeiros também ex-
plicou que hoje o Cedmex tem como 

uma das principais características 
a transparência do atendimento. 
Desde o cadastramento, o paciente 
acompanha todo o processo para a 
retirada do seu medicamento e to-
dos os procedimentos são feitos na 
presença do usuário. Atualmente, o 
Cedmex tem aproximadamente 23 
mil pacientes cadastrados.

O Cedmex distribui medica-
mentos para pacientes transplanta-
dos, com câncer e HIV. Os medica-
mentos são adquiridos diretamente 
pelo Ministério da Saúde, são finan-
ciados com recursos repassados pelo 
Governo Federal ou financiados 
pela Secretaria de Estado da Saúde.

Cedmex divulga datas de balanço
ATENDIMENTO SUSPENSO

FOTO: Secom-PB
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Ricardo defende liberação de verba 
para seca em reunião com Temer
Governador cobrou mais
participação federal em 
ações de enfrentamento

O governador Ricardo 
Coutinho participou, ontem, 
em Brasília, da reunião do 
presidente interino Michel 
Temer com os governado-
res, no Palácio do Planalto. 
Durante o encontro, o che-
fe do Executivo da Paraíba 
ressaltou a necessidade de a 
União liberar recursos para 
minimizar os efeitos da seca. 
“Isso é realmente calamidade 
e é preciso que a União faça 
o que sempre fez historica-
mente”, afirmou ao sair da 
reunião.

Ricardo disse que pau-
tou a questão da seca porque 
já está entrando no sexto ano 
sem chuvas na Paraíba, o que 
considera realmente uma 
calamidade que necessita de 
socorro dos recursos fede-
rais. Segundo ele, atualmen-
te a União está participando 
muito pouco das questões de 
mudança climática e que an-

tigamente costumava assu-
mir sozinha. 

Com relação à renego-
ciação da dívida dos estados 
com a União, o governador 
avaliou que a Paraíba foi 
pouco beneficiada com a 
proposta do Governo fede-
ral e disse esperar que haja 
outras ações que imediata-
mente contemplem a maioria 
dos estados que não estejam 
devidamente contemplados 
com essa renegociação. Para 
ele, a renegociação proposta 
não contemplou a maioria 
dos estados.

“Um Estado como a Pa-
raíba, que de uma forma bra-
va vem cortando o que pode 
para garantir pagamentos, 
garantir obras, manter a eco-
nomia funcionando, na rene-
gociação da dívida foi muito 
pouco beneficiado e é preciso 
abrir novas portas nesse mo-
mento para que esses esta-
dos estejam presentes”, des-
tacou, apontando como uma 
dessas ações a ampliação do 
pagamento do BNDES Esta-
dos, cujos contratos foram 

FOTO: Secom-PB

As Escolas Cidadãs 
Integrais (ECIs) da Rede 
Estadual de Ensino rea-
lizam, até amanhã, a 
apresentação dos tra-
balhos das disciplinas 
eletivas desenvolvidas 
em sala de aula duran-
te o semestre. É o mo-
mento em que os alu-
nos aproveitam para 
mostrar à sociedade o 
que estão aprendendo 
em áreas como: em-
preendedorismo, ro-
bótica e educação am-
biental. Atualmente, 
oito escolas estaduais 
oferecem o modelo de 
gestão integral na Pa-
raíba. 

Na Escola Estadual 
Dr. Antônio Batista 
Santiago, em Itabaia-
na, por exemplo, o 
evento de apresenta-
ção dos trabalhos reu-
niu alunos, professores, 
gestores e familiares. 
Segundo a diretora da 
unidade, Michelina Ro-
berto de Moura, foram 
apresentados projetos 
ligados às áreas de xa-
drez, iniciativa em-
preendedora, robótica 
e meio ambiente (lixo 
é luxo). Assim como em 
todas as ECIs, as disci-
plinas foram escolhidas 

pelos próprios alunos. 
“Com esse evento, 

os estudantes passam 
a desenvolver o prota-
gonismo juvenil, já que 
tudo é criado por eles, 
desde um cartaz até os 
projetos mais elabo-
rados. Além disso, as 
áreas trabalhadas, em 
sala, podem fazer com 
que muitos definam a 
carreira profissional”, 
declarou a diretora da 
escola, que tem 397 es-
tudantes. 

Esse trabalho na Es-
cola Cidadã Integral Dr. 
Antônio Batista Santia-
go, em Itabaiana, vem 
rendendo frutos que 
vão além das terras pa-
raibanas. O ensino de 
robótica da unidade, 
referência em todo o 
Estado, levou os alunos 
ao Rio de Janeiro, onde 
conquistaram os 2º e 
3º lugares na segun-
da etapa do Torneio 
Juvenil de Robótica, 
nas modalidades Robô 
Combate MMA e Sumô 
Tradicional. O resulta-
do classificou a escola 
para o Torneio Mundial 
Juvenil de Robótica, 
que vai acontecer em 
agosto deste ano, em 
São Paulo.

Escolas apresentam 
trabalhos até amanhã

Cidadãs

O ‘Programa Eletrôni-
co de Escolha do Ouvidor’ 
(Sistema de Eleições), de-
senvolvido pela Diretoria 
de Tecnologia da Informa-
ção (Ditec), do Ministério 
Público da Paraíba, foi apre-

sentado ontem pela Comis-
são de Acompanhamento 
das Eleições para Ouvidor 
do MPPB aos procuradores 
de Justiça que concorrerão 
ao pleito no próximo dia 29.

A demonstração do sis-

tema de votação foi feita pe-
los servidores da Ditec Bru-
no Coitinho e Uirá Alencar e 
os participantes da reunirão 
puderam comprovar a segu-
rança do programa. “A Ditec 
também facilitará o acesso à 

página de votação e, no dia da 
eleição ficará à disposição dos 
membros para tirar dúvidas e 
orientar no processo do voto”, 
adiantou o promotor de Justi-
ça francisco Lianza, presiden-
te da Comissão das Eleições.

Candidatos conhecem aplicativo 
‘PrOgrama ElETrôniCO dE EsCOlha dO OuvidOr’

FOTO: Reprodução/WhatsApp

Diana Melo
Do Paraíba Já

Fotos nas redes sociais denunciaram que em apenas uma semana de inaugurada, Lagoa tem problemas

excluídos da proposta de re-
negociação da dívida.

O governador Ricardo 
Coutinho disse que no caso 
da Paraíba a dívida é de cerca 
de R$ 10 milhões. “Se aprova-
rem os aumentos que o Con-

gresso está votando nesses 
dias, nós vamos ter a condi-
ção de talvez cobrir, com essa 
renegociação, o aumento dos 
outros Poderes. Rio Grande 
do Norte e Ceará da mesma 
forma. Ou seja, aqueles esta-

dos que estavam sem sobra 
de caixa, porém um pouco 
mais equilibrados em função 
talvez da própria forma de 
gestão, foram minimamente 
comtemplados, e os estados 
que têm os maiores proble-

mas foram mais contempla-
dos, cinco ou seis estados. 
Então eu creio que é preciso 
complementar isto”, argu-
mentou. E completou: “Quem 
fez o dever de casa sai mais 
penalizado”.

No Palácio do Planalto, em Brasília, o governador Ricardo Coutinho participou da reunião com o presidente interino Michel Temer

A Secretaria de Estado 
da Receita (SER-PB) incluiu 
ontem mais uma natureza ju-
rídica na Redesim (Rede Na-
cional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios) www.
redesim.pb.gov.br como meio 
de agilizar a solicitação tanto 
de abertura como a de baixa de 
inscrição estadual. Trata-se da 
natureza do Eireli (Empresá-

rios Individuais de Responsa-
bilidade Limitada). 

Com o novo serviço em 
vigor no portal da Redesim, o 
empresário vai reduzir, agora, 
custo, tempo e burocracia com 
o fim do deslocamento às re-
partições fiscais para realizar 
os pedidos de abertura ou de 
baixa, ficando desnecessário 
o uso da fAC Eletrônica, pro-
cedimento até então utilizado 

para solicitar o serviço. Dados 
do Núcleo de Manutenção Ca-
dastral da Receita Estadual 
mostram que o número de 
inscrições ativas é de 1,211 
mil empresas no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS da Pa-
raíba (CCICMS-PB).

O Eireli é a terceira natu-
reza jurídica incluída na Rede-
sim. A primeira delas foi a do 
MEI. Em maio, a SER-PB incluiu 

a natureza jurídica de Empre-
sário Individual no programa. 
Aproximadamente 75% do 
universo das 105 mil empresas 
ativas do Estado já estão inclu-
sas no Integrador Estadual da 
Redesim-PB com as três natu-
rezas. A previsão do cronogra-
ma da Receita Estadual é que 
todas as naturezas jurídicas se-
jam incluídas no programa até 
dezembro deste ano.

Receita Estadual incluiu ontem mais 
uma natureza jurídica na Redesim

Nada de população iner-
te. Diante de tantas polêmi-
cas que envolvem a obra de 
revitalização e requalificação 
do Parque Solon de Lucena 
(Lagoa), o povo está de olho 
em cada detalhe da obra. É o 
que aconteceu na tarde de on-
tem, em que internautas pos-
taram fotos nas redes sociais 
denunciando que em apenas 
uma semana de inaugurada, 
a pintura do piso da ciclovia 
já está se descascando. Seria 
apenas a ação da chuva, o uso 
dela ou sinal de que a obra não 
foi bem feita? Enquanto a Pre-
feitura de João Pessoa não se 
pronuncia, fica o mistério.

A pessoense Eduarda Car-
valho lamentou. “Passei por lá 
hoje (ontem) e constatei essa 

Pista recém-inaugurada “descasca”
CríTiCas nas rEdEs sOCiais

cena. Tá pra nascer quem faça 
um serviço tão meia boca como 
foi esse. Tanto dinheiro para 
tão pouco!”, declarou.

Já o internauta Maurício 
Renato foi mais criativo. “Tá 

mudando de pele … Kkkkkk 
(sic)”. E o Daniel Gaúcho 
questionou. “foi feito com 
guache?”, fazendo referência 
ao episódio de um protesto 
de um grupo de mulheres 

contra a cultura do estupro, 
em que pintaram com tinta 
guache o monumento “Eu 
amo Jampa”, no Busto Tama-
nadaré, ato considerado pela 
PMJP como vandalismo.



Dois ataques na capital
e norte do Afeganistão 
matam 24 pessoas
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Estados só pagam dívidas em 2017

Depois de três horas de 
reunião, o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, 
e representantes de 25 es-
tados chegaram a um acor-
do para refinanciar a dívida 
das unidades da Federação. 
Os estados e o Distrito Fe-
deral terão carência de seis 
meses nas parcelas até de-
zembro. A partir de janeiro, 
as prestações terão descon-
tos, que serão progressiva-
mente reduzidos até julho 
de 2018.

Com o acordo, os es-
tados terão 100% de des-
conto nas parcelas de julho 
até dezembro. A partir de 
janeiro, o desconto cai para 
dez pontos percentuais a 
cada dois meses, até ser 
zerado em julho de 2018, 
quando os estados voltarão 
a pagar o valor integral das 
prestações.

Os 11 estados que 
conseguiram liminares no 
Supremo Tribunal Federal 
para corrigir as dívidas por 
juros simples (somados ao 
estoque da dívida) aceita-
ram desistir das ações na 
Justiça e voltarão a pagar 
as parcelas corrigidas por 
juros compostos (multipli-
cado ao estoque da dívida). 
O que os estados deixaram 
de pagar à União nos quase 
três meses em que vigora-
ram as liminares será qui-
tado em 24 vezes a partir 
do próximo mês.

Governadores aceitaram 
carência de seis meses 
sugerida pelo Planalto

AcorDo fechADo

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

A Comissão Processante do Im-
peachment começou os trabalhos 
nessa segunda-feira com um pedido 
da defesa para que o conteúdo da 
delação premiada do ex-presidente 
da Transpetro, Sérgio Machado, fosse 
juntado aos autos do processo contra 
a presidente afastada Dilma Rousseff.

O advogado de Dilma, José Eduar-
do Cardozo, alegou que os áudios nos 
quais Sérgio Machado conversa com 
parlamentares do PMDB sobre a pos-
sibilidade de um pacto nacional para 
estancar a Operação Lava Jato, caso 
Dilma fosse afastada e Michel Temer 
assumisse a Presidência, demonstra o 
desvio de finalidade na admissibilida-
de do processo de impeachment.

A comissão apoiou o relator do 
processo, senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), contrário à juntada da de-
lação aos autos. Cardozo já tinha apre-
sentado esse pedido anteriormente, 
mas ele foi negado tanto pela comis-
são quanto pelo presidente do proces-
so, ministro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Para Cardozo, Lewandowski não 
acolheu seu pedido porque, na época, 
a delação ainda estava sob sigilo, que 

foi removido semana passada. Diante 
da nova negativa da comissão, o advo-
gado pode voltar a apresentar o recur-
so sobre o pedido ao presidente do STF.

Após a votação de requerimentos 
sobre questões práticas relacionadas 
ao processo, os senadores iniciaram 
as oitivas do dia pelo depoimento do 
ex-subchefe de Assuntos Jurídicos da 
Casa Civil da Presidência da República, 
Ivo da Motta Azevedo Correa.

Ainda ontem foram  ouvidos o ex-
ministro da Educação, Renato Janine 
Riberio, o diretor do Departamento 
de Programas Sociais da Secretaria do 
Orçamento Federal, Felipe Daurich 
Neto, e  o ex-secretário executivo ad-
junto da Casa Civil, Bruno Moretti.

Comissão rejeita inclusão 
de áudios em impeachment

AfASTAMeNTo De DILMA

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

A defesa  de Dilma 
queria incluir os áudios 
de delação de Sérgio 
Machado sobre conversa 
com parlamentares do 
PMDB que trata de pacto 
contra a Lava Jato

A doleira Nelma Koda-
ma foi libertada ontem da 
carceragem na Polícia Fede-
ral em Curitiba, onde estava 
presa desde março de 2014, 
quando foi detida na Opera-
ção Lava Jato. Em outubro 
daquele ano, ela havia sido 
condenada a 18 anos de pri-
são pelo juiz Sérgio Moro, da 
13ª Vara Federal Criminal.

Nelma vai ser monitora-

da por meio de tornozeleira 
eletrônica. A soltura foi con-
dicionada à assinatura de um 
acordo de delação premiada, 
que deverá ser homologado 
ainda hoje.

A doleira foi presa na 
primeira fase da Operação 
Lava Jato. Ela foi considera-
da pelo Ministério Público 
Federal a líder de um grupo 
criminoso que operava no 
mercado negro de câmbio, 
por meio de empresas fan-
tasmas, para abastecer o 

esquema do doleiro Alberto 
Youssef, que também foi pre-
so na operação. De acordo 
com a investigação, a movi-
mentação financeira do gru-
po atingiu cerca de R$ 103 
milhões em 2012 e 2013.

Nelma Kodama ficou co-
nhecida após citar a música 
Amada Amante, de Roberto 
e Erasmo Carlos, em depoi-
mento na Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Petrobras, em maio do ano 
passado.

Doleira é solta após acordo 
de delação com a Lava Jato
Daniel Isaia
Da Agência Brasil

Em 27 anos, o número 
de processos em todas as 
esferas do Judiciário au-
mentou aproximadamente 
80 vezes Os dados são do 
ministro Luis Felipe Salo-
mão, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

 Em 1988, ano da nova 
Constituição, foram ajui-
zadas 350 mil ações Em 
2014, 30 milhões. “Esse 

número nunca parou de 
crescer”, afirmou o mi-
nistro, que esteve em São 
Paulo, na sexta-feira (17)
para uma palestra do Ins-
tituto dos Advogados de 
São Paulo sobre o impacto 
do novo Código de Proces-
so Civil na Corte.

 “Outro dia eu recebi, 
no STJ, um juiz da China. 
Eu expliquei para ele a 
quantidade de novas de-
mandas. Quando eu disse 
o número, ele virou para a 

intérprete e disse que ha-
via uma falha na tradução. 
Eu pedi para repetir, ele 
pediu para ver o núme-
ro, 30 milhões. Ele ficou 
estarrecido”, contou Salo-
mão.

De acordo com o mi-
nistro, em 2001, foram 
ajuizados 12 milhões de 
processos, em 2009, 25,3 
milhões e 2011, 26,3 mi-
lhões. Em 1988, havia 
4.900 juízes. Em 2014, 
eram 16.927 magistrados.

Processos se multiplicam 80 
vezes na esfera da Judiciário
Julia Affonso
Da Agência Estado

O acordo foi fechado 
em reunião entre Meirelles, 
18 governadores, quatro vi-
ce-governadores e três se-
cretários de Fazenda. 

O governador em exer-
cício do Rio de Janeiro, 
Francisco Dornelles, saiu 
do encontro sem falar com 
a imprensa. Na sexta-feira 
(17), o estado decretou si-
tuação de calamidade nas 
finanças.

“Nós demos um passo 
muito importante para a 
retomada do desenvolvi-
mento econômico. Nós tí-
nhamos que virar essa pá-
gina. A proposta aceita pela 

equipe econômica atende 
aos governadores. Isso sig-
nificará um alívio para os 
estados, que poderão usar 
esses recursos para o paga-
mento de servidores, para 
custeio da máquina e até 
para novos investimentos”, 
afirmou o governador do 
Distrito Federal, Rodrigo 
Rollemberg.

“Nós tivemos ganhos 
parciais, mas o entendi-
mento é uma simbologia no 
momento do País. Ele equi-
libra as contas dos estados 
com contrapartidas que, 
no longo prazo, permitem 
a correção dos limites das 

despesas. Nós adquirimos 
as condições de cumprir 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, disse o governador 
de Santa Catarina, Raimun-
do Colombo.

Primeiro Estado a con-
seguir liminar que determi-
nava a correção da dívida 
por juros simples, Santa 
Catarina reivindicava ainda 
que a mudança do indexa-
dor da dívida dos estados, 
que entrou em vigor este 
ano, retroagisse às parcelas 
pagas desde a renegociação 
entre os estados e a União 
no fim dos anos 1990.

Mais cedo, o Ministério 

da Fazenda tinha feito outra 
proposta aos governadores, 
que previa carência apenas 
por dois meses. As parcelas 
teriam desconto de 100% 
a partir de julho e o abati-
mento cairia gradualmente 
a cada bimestre até baixar 
para 40% em julho do ano 
que vem.

No segundo semestre 
de 2017, o valor das presta-
ções ficaria estável, mas vol-
taria a subir em janeiro do 
ano seguinte, até o desconto 
ser zerado e os estados vol-
tarem a pagar o valor inte-
gral das parcelas em julho 
de 2018.

A primeira proposta da 
equipe econômica foi apre-
sentada pela secretária do 
Tesouro Nacional, Ana Paula 
Vescovi, aos governadores e 
aos demais representantes 
dos estados em reunião na 
residência oficial do gover-
nador do Distrito Federal, 
Rodrigo Rollemberg, na ma-
nhã de ontem.

Antes do encontro no 
Ministério da Fazenda, o 
governador de Goiás, Mar-
coni Perillo, havia infor-
mado que os estados tra-
balhariam para conseguir 
carência de 24 meses nas 
parcelas.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fechou acordo com os governadores que garante uma carência de seis meses para o pagamento da dívida dos estados

foTo: Wilson Dias/Agência Brasil
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Geral

Imobilidade urbana
Nas eleições presidenciais de 2014, uma das 

propostas do candidato Eduardo Jorge (PV) era 
desapropriar áreas nos Centros das maiores cidades 
do Brasil para destiná-las a programas de habitação 
popular. Nesse tema, era o candidato com a melhor 
proposta. Ele justificava que as moradias construídas 
nos bairros de periferia por meio do programa 
Minha Casa, Minha Vida dão dignidade a quem 
antes não tinha casa, mas não garantem qualidade 
de vida. Morando fora da cidade e trabalhando no 
Centro, o cidadão acaba perdendo até 4h em seu 
deslocamento. 

É exatamente nesse ponto que a proposta 
para habitação do ex-presidenciável se justifica ao 
esbarrar em outro problema crucial das grandes 
e médias cidades em todo o país, a mobilidade 
urbana.

João Pessoa é exemplo desse caos. Perto de 
um milhão de habitantes e relativamente pequena 
em seus limites geográficos, a capital da Paraíba 
apresenta gargalos não justificáveis. Não sou só 
eu dizendo, pode conferir. Em horário de pico, 
experimente alguns corredores: av. Epitácio Pessoa, 
av. Beira Rio, av. D. Pedro II. Tudo parado. 

Qual a grande intervenção feita pela Prefeitura 
de João Pessoa nos últimos anos para melhorar o 
trânsito da cidade? Não teve uma sequer. Nada além 
de mudanças de sentido de ruas, coisas pequenas 
e, para piorar, engarrafamentos inéditos, como os 
novíssimos no Centro e no Geisel, após as mudanças 
impostas. 

Sinceramente não sei o que é pior, se a gestão 
municipal não ter feito nada do que estava ao seu 
alcance, nas intervenções de baixo custo, ou a 
letargia em nada fazer e perder recursos federais 
que poderiam ajudar a resolver o problema. 

De baixo custo, por exemplo, cito o Plano 
de Mobilidade. Onde está? Alguém viu? O grupo 
“João Pessoa que Queremos” cobra esse plano, 
que é obrigação da prefeitura divulgar, desde 
quando o muito criticado e controverso Roberto 
Pinto ainda respondia pela Superintendência de 
Mobilidade. 

Outro que ninguém ouve mais falar é o BRT, e 
olhe que era um dos carros-chefe do prefeito há pelo 
menos dois anos atrás. Prometeu “bus rapid transit” 
antes de 2018. Fez seus secretários enrolarem a 
língua para explicar essa sigla. Disse que entregaria 
junto com as intervenções na Lagoa, Calçadinha, 
Porto do Capim e Barreira do Cabo Branco. Quem 
muito promete e pouco entrega não gosta de 
lembrar o que não fez. Do BRT e desses dois últimos 
ele não quer nem assunto. 

A notícia mais surpreendente veio no domingo. 
Uma nota divulgada pela assessoria de imprensa 
do Partido dos Trabalhadores na Paraíba acusa a 
Prefeitura de João Pessoa de ter perdido R$ 180 
milhões em recursos federais que estavam destinados 
para a mobilidade urbana da capital. 

“João Pessoa perdeu um total de R$ 180 
milhões, que voltaram para os cofres do Governo 
Federal por falta de projeto da gestão municipal. 
Isso para mim só tem um nome: irresponsabilidade. 
Esses eram investimentos para a implantação do 
BRT, para a construção de ciclovias e terminais 
de integração com uma estrutura adequada para 
atender a população”, criticou o petista Charliton 
Machado, que também é professor da UFPB.

Charliton ainda acusou a Prefeitura de João 
Pessoa de fazer paliativos, gerando ainda mais caos 
no trânsito. “São falsas soluções para justificar a 
falta de compromisso com a cidade. Os ciclistas 
continuam se aventurando nas principais avenidas e 
ruas de João Pessoa, disputando espaço com carros, 
ônibus e caminhões, os usuários do transporte 
público tendo um serviço sem qualidade, e os 
pedestres optando  por andar nas ruas por causa das 
condições das calçadas da cidade”.

Já que o BRT não vem mesmo, precisamos 
nos contentar com o que temos. A Barreira 
‘renaturalizada’ do Cabo Branco desabando virou 
destaque no Jornal Nacional; a tinta usada na ‘Nova 
Lagoa’ descascou com menos de oito dias, e olhe que 
nem foi a guache do protesto contra o machismo, 
que a prefeitura tanto reclamou. Com a maquiagem 
caindo, vamos ver o que dura até outubro.

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Maranhão desiste de consulta à CCJ 
que poderia reduzir pena de Cunha

O presidente interino da Câ-
mara, Waldir Maranhão (PP-Ma), 
desistiu ontem da consulta que 
havia encaminhado à Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara, questionan-
do o rito de cassação de parla-
mentares na Câmara.

Na consulta, Maranhão 
questionou que procedimen-
tos deveriam ser adotados 
após a votação do parecer so-
bre processos de cassação pelo 
Conselho de Ética e se o texto a 
ser apreciado pelo plenário é o 
parecer do relator ou um pro-
jeto de resolução sobre a deci-
são do colegiado.

Ontem, Maranhão expli-
cou que a consulta já foi res-
pondida pela comissão em 
pelo menos duas oportunida-
des – em março de 1994 e se-
tembro de 2005 – e tiveram a 
mesma resposta: em decisões 
sobre quebra de decoro parla-
mentar, o que vai à votação no 
plenário é o parecer do Conse-
lho de Ética e não um projeto 
de resolução.

A consulta foi alvo de inú-
meras polêmicas na CCJ. além 
de partidos, como o PT e o 
PCdoB, que já eram declarada-
mente contrários à manuten-
ção do mandato de Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) – presiden-
te afastado da Câmara desde 
março, por decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) – 
outras legendas, como o DEM e 
PSDB, aderiram às críticas.

Para o grupo, que por 
mais de três sessões da CCJ im-
pediu que a resposta do relator 
Arthur Lira (PP-AL) ao questio-
namento fosse lida e submeti-
da à votação, a consulta confi-
guraria mais uma manobra de 
aliados de Cunha para abran-
dar sua pena. Na última sema-
na, o parecer foi lido, mas um 
pedido de vista adiou a votação 
por duas sessões e o resultado 
poderia ser proferido hoje na 
reunião da comissão que está 
marcada para 14h30.

Diferentemente dos epi-
sódios lembrados por Mara-
nhão, o relator, afirmou des-
ta vez que o que deveria ser 
submetido ao plenário era um 
projeto de resolução e, desta 
forma, caberiam emendas. Mas 
Lira destacou que o teto de pu-
nição é o que foi decidido pelo 
Conselho de Ética e as emen-
das só poderiam ser apresen-
tadas para abrandar a pena, ou 
seja, abriria brechas para que 
a cassação fosse revertida em 
uma suspensão por tempo de-
terminado.

Eduardo Cunha
O pedido de cassação de 

Cunha foi aprovado pelo Con-
selho de Ética na semana pas-
sada por 11 votos a nove. A ex-
pectativa é de que advogados 
do peemedebista apresentem 
argumentos para reverter o re-
sultado esta quinta-feira (23), 
prazo definido pelo Regimento 
Interno da Casa. O recurso terá 
que ser analisado pela CCJ em 
cinco dias a partir do encami-
nhamento que deve ser feito 
pela Mesa Diretora da Casa, co-
mandada por Maranhão.

A Câmara ainda vive a 
expectativa de um pronuncia-
mento de Cunha que ainda não 
tem data ou horário definidos. 
O peemedebista deve voltar 
a negar as acusações de que 
mentiu à CPI da Petrobras.

Questionamento era sobre 
o rito de cassação de 
parlamentares na Câmara

Carolina Gonçalves 
Da Agência Estado

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Terminou ontem o prazo para os 
estudantes pré-selecionados no Pro-
grama Universidade para Todos (ProU-
ni) apresentarem nas instituições de 
ensino os documentos que compro-
vem as informações prestadas na hora 
da inscrição.

Cabia ao candidato verificar, na 
instituição, os horários e o local de 
comparecimento para a aferição das 
informações. A perda do prazo ou a 
não comprovação das informações im-
plica, automaticamente, a reprovação.

A lista dos documentos necessá-
rios ficou disponível na internet. O es-
tudante é selecionado quando a docu-
mentação é aprovada.

O ProUni seleciona estudantes para 
receber bolsas de estudo em institui-

ções particulares de Ensino Superior 
com base na nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). O resultado 
da segunda chamada será divulgado no 
próximodia 27. Aqueles que não forem 
selecionados podem ainda participar da 
lista de espera, de 8 a 11 de julho.

Prouni encerra prazo para 
comprovar informações

Após INsCrIções

Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

A perda do prazo ou a não comprovação das informações implica na reprovação do estudante

O ProUni seleciona 
estudantes para receber 
bolsas de estudo em 
instituições particulares 
de Ensino Superior com 
base na nota do Enem

Um grupo de estudantes 
se reuniu ontem, na Universi-
dade de Brasília (UnB), em um 
ato de repúdio à manifestação 
ocorrida no campus da institui-
ção na noite da sexta-feira (17), 
em que estudantes foram alvo 
de ofensas homofóbicas e ra-
cistas. O ato de ontem ocorreu 
no Instituto Central de Ciência 
(ICC), mesmo local da manifes-
tação de sexta.

Nas paredes da entrada 
do ICC foram colados cartazes 
com frases como “Unidos pela 
liberdade de expressão”, “Abai-
xo o autoritarismo” e “Aqui não 
tem espaço para facista”. Por 
cerca de uma hora, estudantes, 
integrantes de movimentos 
sociais e parlamentares discur-
saram contra a ação de sexta, 
criticando o que chamaram de 
discurso de ódio e defendendo 
a liberdade de expressão e de 
orientação sexual.

O estudante de Ciências 
Sociais, Carlos Xavier, relatou 
que foi alvo das agressões de 

sexta-feira. Ele conta que vestia 
uma saia e foi chamado pelo 
grupo de gay de maconheiro 
e parasita. “Sou um cidadão 
como eles e também pago im-
postos”, disse o estudante. 

O presidente da União 
Nacional LGBT, Andrey Le-
mos, discursou em solidarie-
dade às pessoas que sofreram 
agressões verbais e criticou os 
ataques homofóbicos. “Esse 
discurso de ódio e intolerância 
tem que ser condenado, não 
pode ter espaço na sociedade. 
Temos que manter as conquis-
tas das políticas afirmativas 
implementadas nos últimos 
anos”, disse.

O ato foi convocado por 
30 centros acadêmicos da UnB. 
A vice-presidente regional da 
UNE, Luiza Calvette, uma das 
organizadoras, disse que a in-
tenção é deixar claro que não 
se pode confundir liberdade 
de expressão com discurso de 
ódio. “Entendemos que nos-
sa universidade não pode ser 
palco para o conservadorismo 
que vem crescendo. Precisa-
mos mostrar que momentos 

de crise são também momen-
tos de luta”, ressaltou.

Na noite de sexta-feira 
(17), estudantes da UnB fo-
ram alvo de manifestação de 
um grupo classificado como 
de “extrema direita”. De acordo 
com a ocorrência policial regis-
trada por alunos da instituição 
e vídeo publicado nas redes 
sociais, cerca de 15 manifes-
tantes entraram no Instituto 
Central de Ciências (ICC) da 
universidade com megafone e 
bandeiras do Brasil, gritando 
palavras preconceituosas con-
tra os estudantes, com insultos 
racistas e homofóbicos.

Em nota, a reitoria da UnB 
manifestou repúdio ao pro-
testo ocorrido na sexta-feira 
(17), registrando que atos de 
natureza agressiva serão devi-
damente apurados e que conti-
nuará o trabalho incessante de 
promoção de ações de tolerân-
cia, respeito e não violência na 
instituição. Segundo a reitoria, 
até o momento, não chegou ao 
conhecimento da administra-
ção superior que tenha havido 
agressão física no ato de sexta.

Estudantes da UnB fazem 
ato contra manifestação

hOmOFóbICA e rACIsTA
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Mundo

Dois atentados na capital e norte 
do Afeganistão matam 24 pessoas
Em um ataque suicida, 
ocorrido em Cabul, 14 
guardas foram mortos

Da Agência Lusa

Um homem bomba de-
tonou seus explosivos em 
um miniônibus que levava 
oficiais de seguranças em 
Cabul, matando 14 deles, 
afirmou ontem o Ministério 
do Interior do Afeganistão.

O país também assis-
tiu a uma outra explosão 
em um mercado de uma 
província no norte do 
país, que deixou 10 civis 
mortos.

Os nepaleses estavam 
a caminho da embaixada 
canadense, onde trabalham 
como guardas, quando a ex-
plosão aconteceu, de acordo 
com um dos sobreviventes. 
Autoridades canadenses 
não foram encontradas para 
comentar o assunto.

 Segundo o Ministério 
do Interior, outras nove 
pessoas ficaram feridas, 
sendo cinco nepalesas e 
quatro afegãs. O porta-voz 
do Taleban, Zabiullah Mu-
jahid, assumiu a responsa-
bilidade pelo ataque.

No Nepal, o porta-voz 
do Ministério de Relações 
Exteriores, Bharat Raj 
Paudyal, afirmou que o 
governo tenta confirmar 
os nomes das vítimas e 
conhecer os detalhes do 
incidente. O Nepal não 
tem uma embaixada no 
Afeganistão e está usando 
seu pessoal da embaixada 
de Islamabad, no Paquis-
tão, para obter as infor-
mações.

 Em um comunicado 
que conflita com o do Ta-
leban, o Estado Islâmico 
também assumiu a auto-
ria do mesmo atentado e 
identificou o suicida como 
Erfanullah Ahmed. 

Oaxaca (AE) - Confron-
tos violentos e policiais e 
professores de um sindicato 
deixaram seis mortos e mais 
de 100 feridos no sul do Mé-
xico, disseram autoridades.

Os professores organi-
zados pela Coordenação Na-
cional dos Trabalhadores de 
Educação (CNTE) se opõem ao 
exame mandatório de profes-
sores como parte da reforma 
do sistema de educação mexi-

cano, além da prisão de líderes 
sindicais por denúncias como 
lavagem de dinheiro.

Os confrontos aconte-
ceram na noite de domingo 
(19), no Estado de Oaxaca. Os 
manifestantes usaram pedras, 
coquetéis molotov e incendia-
ram veículos, ao passo que al-
guns policiais da tropa de cho-
que usaram armas de fogo.

No fim da noite, o go-
vernador do Estado, Gabino 
Cue, acompanhado do chefe 
da Polícia federal, Enrique 

Galindo, afirmou que seis 
civis morreram, enquanto 
outros 53 civis e 55 agentes 
do governo ficaram feridos.

Galindo reconheceu que 
enviou alguns soldados com 
armas de fogo. “A obrigação 
da polícia é proteger a popu-
lação”, disse.

Na última semana, pro-
fessores sindicalizados blo-
quearam ruas, um shopping 
e até ferrovias na região. 
Eles também impediram li-
nhas de ônibus de chegar a 

Oaxaca, um popular desti-
no turístico. Eles também 
acampam na praça central 
da capital do Estado.

 Promotores federais 
acusam líderes sindicais de 
formar uma rede de finan-
ciamento ilegal para protes-
tos e também de enriqueci-
mento ilícito. Eles alegam 
que o esquema operou en-
tre 2013 e 2015, quando o 
sindicato controlou efetiva-
mente a folha salarial dos 
trabalhadores do Estado.

Os professores realizaram protestos contra a reforma no sistema  educacional, que terminaram em confrontos no Estado de Oaxaca

Confrontos violentos entre policiais
e professores deixam seis mortos

Mundo tem 65,3 milhões de refugiados 

no sul do méxico

lEVAnTAmEnTo dA onu

Da Agência EStado

Da Agência EStado

Da Agência Sputnik Brasil

As recentes ameaças da 
Coreia do Norte de efetuar 
ataques nucleares contra 
bases militares dos Esta-
dos Unidos no território da 
Coreia do Sul representam 
chantagem, informou ontem 
o porta-voz do Ministério da 
Unificação da Coreia do Sul, 
Jeong Joon-Hee.

O Comitê Estatal de De-
fesa da Coreia do Norte disse 
que o país vai efetuar ata-
ques nucleares contra as ba-
ses militares norte-america-
nas na Coreia do Sul. “A falsa 
iniciativa de paz da Coreia do 
Norte falhou, os habitantes 
do norte tentam mudar nos-
sa atitude com ameaças”, dis-
se Jeong, citado pela agência 
sul-coreana Yonhap.

 Ele acrescentou que 
o governo da Coreia do Sul 
classifica as iniciativas de 
paz por parte do norte como 
propaganda aberta.

No mês passado, a Co-
reia do Norte exortou a Co-
reia do Sul a aceitar a sua 
oferta para manter conver-
sações militares e apelou 
visando tomar medidas 
construtivas conjuntas para 
efetuar as iniciativas espe-
ciais destinadas a garantir a 
unidade nacional, citando a 
necessidade de diminuição 
das tensões no território da 
Península Coreana. A Coreia 
do Sul rejeitou a proposta 
exigindo passos concretos 
para a desnuclearização.

A situação na penínsu-
la da Coreia piorou após a 
realização, em 6 de janeiro 
deste ano, do quarto teste 
de um míssil nuclear por 
parte da Coreia do Norte e 
lançamento, em 7 de feve-
reiro, de um satélite atra-
vés de um foguete portador, 
que pode ser usado para a 
realização de um ataque 
nuclear em um raio de 12 
mil quilômetros.

Coreia ameaça atacar 
base norte-americana

Roma elege a primeira
prefeita de sua história

Roma (AE) - O movimen-
to anti-establishment 5 Estre-
las obteve vitórias avassala-
doras nas eleições municipais 
de Roma e Turim, as conquis-
tas mais importantes desde 
sua fundação há três anos.

 Virgínia Raggi, a candi-
data de 37 anos do movimen-
to para a capital do país, será 
a primeira mulher a assumir 
o cargo após obter 67% dos 
votos no segundo turno, rea-
lizado no domingo (19). Ela 
derrotou Roberto Giachetti, 
candidato do Partido Demo-
crático, o mesmo do primei-
ro-ministro Matteo Renzi.

“Eu irei restaurar a lega-
lidade e a transparência das 
instituições da cidade após 
20 anos de governos ruins”, 
disse Raggi após confirmado 
o resultado da eleição. “Co-
nosco, inicia uma nova era.”

Uma vitória ainda mais 
surpreendente foi a da candi-
data Chiara Appendino, que 

venceu a eleição de Turin 
com 55% dos votos. Ela der-
rotou o atual prefeito, Piero 
fassino, um dos pesos pesa-
dos do Partido Democrata.

O sucesso do 5 Estrelas 
representa uma grande derro-
ta para o partido e a coalizão 
de centro-esquerda de Renzi, 
que tenta passar uma agen-
da de reformas para reviver a 
economia estagnada italiana.

 A vitória em Roma tam-
bém oferece ao novo partido 
- até agora visto como uma le-
genda de protesto e oposição 
ao governo - a sua primeira 
oportunidade para demons-
trar capacidade de governar. 
Um sucesso em comandar a 
capital do país, que tem um 
histórico de quadros incha-
dos, problemas de corrupção 
e uma dívida de 12 bilhões de 
euros, poderia catapultar as 
chances do movimento na pró-
xima eleição nacional. Apesar 
das derrotas, o Partido Demo-
crata manteve o comando das 
cidades de Milão e Bolonha.

O total de pessoas deslo-
cadas - homens, mulheres e 
crianças forçadas a deixar suas 
casas em razão da guerra ou 
de perseguições - chegou em 
2015 a 65,3 milhões em todo o 
mundo, entre homens, mulhe-
res e crianças, informou ontem 
a Agência das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur). Tra-
ta-se da maior crise de refugia-
dos e migração desde a segun-
da Guerra Mundial.

O dado faz parte do rela-
tório Tendências Globais, que 
registra o deslocamento for-
çado de populações ao redor 
do mundo com base em da-
dos dos governos, de agências 
parceiras e da próprio Acnur. 
O documento foi divulgado 
pela Acnur por ocasião do Dia 
Mundial do Refugiado, cele-
brado ontem.

O relatório Tendências 
Globais, da Acnur, informa que, 
dos 65,3 milhões de refugia-
dos existentes em 2015, 3,2 
milhões se encontravam em 
países industrializados aguar-
dando solicitações de refúgio. 
Cerca de 21,3 milhões de re-
fugiados estavam em outras 
regiões ao redor do mundo e 
40,8 milhões foram forçados a 
fugir de suas casas, mas conti-

nuam dentro das fronteiras de 
seus próprios países.

Para celebrar a data, vá-
rias programações para ajudar 
a conscientizar a população 
mundial sobre os problemas 
dos refugiados estão sendo 
organizadas em todo o mun-
do. A cúpula do Departamento 
de Estado dos Estados Unidos 
participará hoje de eventos nas 
cidades de Baltimore, Washin-
gton, Nova York e Nova Jersey, 
destinados a homenagear a 
contribuição que os refugiados 
deram à economia e à cultura 
norte-americana.

A agenda do secretário 
de Estado norte-americano 
John Kerry prevê hoje, à noite, 
em Sterling, Virgínia, encontro 
com integrantes da Socieda-
de Muçulmana, uma entidade 
que se dedica a promover aju-
da para refugiados vindos dos 
países muçulmanos. Na reu-
nião, estará presente a atriz 
Angelina Jolie Pitt, que atua 
também em projetos em favor 
dos refugiados.

Exposição intitulada Re-
fugiados será aberta hoje à 
noite na sede da Organização 
das Nações Unidas (ONU), em 
Nova York, com a presença do 
secretário-geral Ban Ki-moon.

A exposição, montada 
com o objetivo de chamar 
a atenção do mundo para o 
problema dos refugiados, in-

clui uma seleção de imagens 
feitas por jovens perseguidos 
em seus países. O fotógrafo 
norte-americano Brian So-
kol, que se dedica fotografar 
refugiados da Síria, Repúbli-
ca Centro Africano, Sudão e 
Mali, terá trabalhos exibidos 
na mostra. O fotógrafo sue-
co Magnus Wennman, que 
acompanha crianças refugia-
das sírias nos países vizinhos 
ou fazendo o seu caminho 
pela Europa, também terá 
trabalhos exibidos na ONU.

A exposição também in-
clui Nuvens Sobre Sidra, um 
vídeo de realidade virtual 
que transporta os visitantes 
para um campo de refugia-
dos na Jordânia. Quem as-
siste ao vídeo se sente como 
um refugiado.

A Organização Não Go-
vernamental (ONG) Médicos 
Sem Fronteira divulgará hoje, 
em diversos países, informa-
ções sobre a assistência que 
a entidade está dando aos 
refugiados em termos nutri-
cionais ou psicológicos. “Aju-
damos a montar hospitais em 
campos de refugiados, acom-
panhamos e ajudamos mu-
lheres a darem à luz com se-
gurança, vacinamos crianças 
e fazemos programas para 
prevenir epidemias e garan-
tir acesso à água potável”, in-
formou a ONG.

Tendências
Segundo o documento 

Tendências Globais, da Ac-
nur, na maioria das regiões do 
mundo o deslocamento força-
do tem aumentado desde mea-
dos da década de 90. Mas este 
crescimento se acentuou ao 
longo dos últimos cinco anos. 
Há pelo menos duas razões 
que explicam esta tendência: 
a) situações que causam gran-
des fluxos de refugiados estão 
durando mais (por exemplo, 
conflitos na Somália ou no 
Afeganistão estão agora em 
sua terceira e quarta décadas, 
respectivamente); b) novas ou 
antigas situações dramáticas 
estão ocorrendo frequente-
mente (o maior conflito atual 
é na Síria).

Europa
Ainda segundo a ONU, 

apenas 14% dos refugiados 
procuraram refúgio na União 
Europeia, contra 86% que es-
tão em países de baixos e mé-
dios rendimentos fora da UE.

A Turquia, junto com o Pa-
quistão e o Líbano, está à frente 
no ranking de países que mais 
refugiados acolheram tempo-
rariamente em 2015. Ao longo 
do ano, a Alemanha voltou a 
encabeçar a lista de países que 
mais pedidos de asilo aceitou, 
seguida dos Estados Unidos e 
da Suécia.

José Romildo e 
Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

FoTo: Luis Alberto Hernandes/Associated Press-Estadão
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causas de aumento
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Número de pessoas que dirigem alcoolizadas cai 51,4% em JP

Lei Seca
Iluska Cavalcante
Especial para A União

Pesquisa divulgada pelo 
Ministério da Saúde revelou 
que João Pessoa está entre as 
quatro capitais que mais apre-
sentaram redução no número 
de pessoas que dirigem sob o 
efeito do álcool, no período de 
2012 a 2015. Desde 2012, ano 
em que foi adotada a tolerân-
cia zero pela Lei Seca, houve 
uma queda de 51,4% na capi-
tal paraibana, e de 21,5%, em 
todo o País. 

Por outro lado, os dados 
também mostram que em 
algumas capitais houve um 
aumento no percentual de 
pessoas que combinam álcool 
e direção, a exemplo de Flo-
rianópolis, Palmas e Cuiabá. O 
levantamento da pesquisa de 
Vigilância de Fatores de Risco 
e Proteção para Doenças Crô-
nicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel 2015) é realizado anu-
almente, desde 2006, pelo Mi-
nistério da Saúde. Na pesquisa 
observou-se ainda que a maio-
ria das pessoas que cometem 
esse delito são homens e tem 
um nível de escolaridade alto.

Além disso, os mais jo-
vens mostraram serem os 
mais responsáveis quando o 
assunto é misturar álcool e di-
reção. O percentual de pessoas 
da faixa etária de 25 a 34 anos, 
que admitiram beber e dirigir, 
foi de 8,7%. Esse percentual é 

FOTO: Divulgação/UFPB

equivalente ao dobro da popu-
lação da faixa etária de 18 e 24 
anos que bebe e dirige.

De acordo com o chefe 
de Policiamento de Trânsito 
do Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran
-PB), Ricácio Cruz, os jovens 
são os mais vulneráveis, prin-
cipalmente em acidentes com 
vítimas fatais. Segundo ele, o 
endurecimento das penas foi 
um fator decisivo para ocor-
rer esse resultado positivo. 
“O endurecimento das penas 
com o foco de aplicar a pu-
nibilidade, a conscientização 
e a aplicabilidade da lei com 
valores altos das multas, in-
fluenciaram muito para essa 
redução”, justificou.

O resultado positivo na 
Paraíba também está ligado 
ao aumento das fiscalizações 
e das medidas preventivas, 
como a educação no trânsito, 
segundo a chefe do Núcleo de 
Comunicação da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), Nathália 
Freire. Entretanto, ela enfatiza 
que apesar da redução, o nú-
mero de pessoas que cometem 
esse tipo de infração ainda é 
alto. “Apesar de grande parte 
dos condutores estarem com 
esse comportamento menos 
nocivo nas rodovias, ainda 
existe um número muito alto 
de pessoas que dirigem sob o 
efeito do álcool, não só em João 
Pessoa, mas em toda a Paraí-
ba”, comentou. 

Aline Leal
Agência Brasil

O Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) decidiu que cesáreas 
a pedido da paciente só poderão 
ser feitas a partir da 39ª semana 
de gestação. Até agora, a idade 
gestacional mínima para fazer 
o parto cirúrgico eletivo era 37 
semanas de gravidez. A determi-
nação só será considerada quan-
do não houver indicação médica 
que indique a antecipação do 
parto.

De acordo com a entidade, 
na idade gestacional entre 37 
e 39 semanas, o bebê atravessa 
uma fase crítica de desenvolvi-
mento do cérebro, dos pulmões 
e do fígado. Considerando que a 
informação sobre a última mens-
truação não costuma ser precisa, 
há risco de o bebê nascer antes 
do tempo. Além disso, a enti-
dade se baseou em redefinição 

feita em 2013 pelo Defining 
“Term” Pregnancy Workgroup, 
organizado pelo Colégio Ameri-
cano de Obstetras e Ginecologis-
tas (ACOG), que aponta o perío-
do que vai de 39 semanas a 40 
semanas e 6 dias como gestação 
a termo.

Segundo o grupo america-
no, bebês que nascem antes do 
tempo têm maior possibilidade 
de apresentar problemas respi-
ratórios, como a síndrome do 
desconforto respiratório, dificul-
dades para manter a temperatu-
ra corporal e para se alimentar. 
Além disso, têm tendência a re-
gistrar altos níveis de bilirrubina, 
o que pode causar icterícia e, em 
casos severos, gerar danos cere-
brais, assim como problemas de 
visão e audição.

Para a coordenadora cientí-
fica de obstetrícia da Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo, Rossana 

Francisco, a recomendação é po-
sitiva e segue várias sociedades 
internacionais. A especialista ci-
tou estudos apontam riscos de 
complicações para o bebê em 
15% dos partos feitos na 37ª. 
Quando a cesárea é feita na 38ª, 
esse número cai para 8%.

A nova resolução do CFM 
também determina que passa 
a ser obrigatória a elaboração 
de um termo de consentimento 
livre e esclarecido pelo médico 
quando a gestante optar por 
fazer a operação cesariana. O 
documento deve ser escrito em 
linguagem de fácil compreen-
são, respeitando as caracterís-
ticas socioculturais da gestante 
e o médico deve esclarecê-la e 
orientá-la tanto sobre a cesaria-
na quanto sobre o parto normal.

A nova norma ainda será 
publicada no Diário Oficial da 
União e valerá a partir da data 
de publicação.

CFM fixa cirurgia só a partir 
da 39a semana da gestação

PARTO CESÁREO

De acordo com da-
dos da PRF, em 2015, 
mais de 45 mil testes de 
bafômetro foram feitos. 
Desses, 1.274 condutores 
foram flagrados condu-
zindo sob efeito de ál-
cool e 216 foram presos 
por estar com o índice de 
álcool que é considerado 
crime. “Muitos conduto-
res ainda insistem em co-
meter essa infração. Um 
exemplo disso são os nú-
meros recentes, apenas 
no último fim de semana 
30 pessoas foram flagra-
das dirigindo sob o efei-
to do álcool”, explicou.

Na opinião de Ricá-
cio Cruz, a melhor for-
ma de combater esse 
problema é com a apli-
cação de leis mais rígi-
das, principalmente em 
relação às reincidências. 
Segundo Nathália Freire 
a PRF realiza esse com-
bate, com um trabalho 
ostensivo, através das 
fiscalizações, e preventi-
vo, através da educação. 

A fiscalização é feita 
com o teste do bafôme-
tro e as notificações, se 
for o caso. Para educar 
os consultores, são feitas 
campanhas e, através da 
Comissão de Educação 
para o Trânsito, é reali-
zado o projeto “Cinema 
rodoviário”, que convi-
da o condutor a assistir 
palestras e vídeos que 
mostram a dimensão de 
acidentes que tem como 
causa a mistura do ál-
cool com a direção. 

“Nós acreditamos 
que somando fiscaliza-
ção e prevenção com o 
receio do condutor de 
pagar uma multa tão 
alta, pode influenciar 
para que essa redução 
seja ainda maior. Além 
disso, a PRF alerta para 
que os condutores pre-
zem pela sua própria 
vida e pela vida do pró-
ximo, e não dirijam sob 
o efeito de bebida alcoó-
lica”, alertou a chefe do 
núcleo de comunicação.

Mais de 45 mil bafômetro

O endurecimento da Lei 
Seca, no ano de 2012, está 
surtindo efeito entre os moto-
ristas das capitais brasileiras. 
Segundo a mais recente pes-
quisa do Ministério da Saúde, 
o percentual de adultos que 
admitem beber e dirigir nas 
capitais do País teve queda de 
21,5%. No ano passado, 5,5% 
da população dessas cidades 
declararam que dirigiam após 
o consumo de qualquer quan-
tidade de álcool, contra os 7% 
do ano de 2012. Os homens 

(9,8%) continuam assumindo 
mais a infração do que as mu-
lheres (1,8%). Apesar disso, 
desde o endurecimento da lei 
seca, menos homens têm as-
sumido os riscos da mistura 
álcool/direção: a queda foi de 
22,2%, entre 2012 e 2015, na 
população masculina. Entre 
as capitais brasileiras, qua-
tro se destacaram com queda 
superior a 50% nos últimos 
três anos: Fortaleza (54,1%), 
Maceió (53,2%), João Pessoa 
(51,4%) e Vitória (50,7%). 

País apresenta redução

Bebês que nascem antes do tempo têm maior chances de apresentar problemas como a síndrome do desconforto respiratório

O presidente do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), Carlos Vital, 
disse que a cultura da população 
brasileira pode ser um dos fatores 
que provocam as altas taxas de ce-
sárea no País. “Por que se coloca a 
dor do parto como a pior do mun-
do? As culturas são estabelecidas 
gerando traumas.”

Vital afirmou que cabe ao 
profissional deixar claro que, se 
não há nenhuma contraindicação, 
o parto normal deveria ser a pri-
meira escolha. “Se há médicos que 
fazem diferente, é como jornalista 
que não é ético e magistrado que 
tergiversa.” Abaixo, a entrevista 
com o presidente do CFM:

Por que o Brasil tem taxas de 
cesáreas tão elevadas?

Não posso dizer. Para isso se-
riam necessários estudos epide-
miológicos corretos. Por exemplo, 
qual é a taxa de mulheres brasi-
leiras que têm trauma do parto 
normal? Por problemas culturais 
e educacionais distorcidos desde a 
infância? É preciso fazer uma série 
de trabalhos. É multifatorial.

Há críticas de que muitos médi-
cos induzem o parto cesáreo. Isso 
pode contribuir para os indicadores.

Não se trata de indução. Mé-
dicos têm de alertar que, se não 
há nenhuma contraindicação para 

o parto normal essa é a via de 
eleição. O médico tem de deixar 
claro os riscos e benefícios de um 
procedimento e outro. Se há mé-
dicos que fazem diferente é como 
jornalista que não é ético, é como 
magistrado que tergiversa. Em sín-
tese, toda profissão tem homens 
dos quais ela se orgulha e outros 
que ela renega. Na medicina, não 
é diferente Não posso dizer que 
índices são esses. Estudos metódi-
cos, epidemiologia tem de ser le-
vantada. E tem de se acabar com 
o trauma. Por que se coloca a toda 
hora a dor do parto como a pior 
do mundo? As culturas são estabe-
lecidas gerando os traumas.

Entrevista



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de junho de 2016

GERAL

Geração “sem vacina” está vulnerável
AumEnto dE cAxumbA EntRE jovEns
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Adultos que não foram 
imunizados são principais 
vítimas do surto da doença

O número de surtos de 
caxumba no Brasil tem au-
mentado de forma significati-
va nos últimos anos, batendo 
recordes anuais em diversos 
municípios brasileiros, mes-
mo com a vacina para a doen-
ça disponível na rede pública 
de saúde. Segundo o vice-pre-
sidente da Sociedade Brasi-
leira de Imunizações, Renato 
Kfouri, há no país uma geração 
de jovens adultos que não re-
cebeu as duas doses da vacina 
contra a caxumba e está mais 
propensa a ter a doença.

“Há vários anos o Brasil 
acumula uma parte da popu-
lação não foi vacinada e isso 
propicia a circulação do ví-
rus. Ainda não passaram por 
campanhas nacionais de vaci-
nação para adultos da tríplice 
viral e nasceram antes de a 
vacina ser incorporada ao ca-
lendário nacional de vacina-
ção na primeira infância.”

Além da maior quantida-
de de casos, o perfil dos con-
taminados também mudou. 
Nos últimos anos observou-se 
deslocamento da faixa etária 
da caxumba – que era mais 
comum em crianças pequenas 
– para crianças acima de dez 
anos, adolescentes e adultos 
jovens. Nesses casos, a doença 
pode ser mais severa e levar à 
encefalite e meningite. Segun-

sP tira cama e sofá 
de moradores de rua

A prefeitura de São paulo 
publicou decreto em que autoriza 
o recolhimento de camas, sofás e 
barracas de moradores de rua que 
atrapalhem a circulação de pedestres 
e de veículos na cidade. A retirada é 
para impedir o estabelecimento per-
manente das pessoas em situação de 
rua em locais públicos, segundo a pre-
feitura. O decreto proíbe, no entanto, 
a remoção de objetos pessoais (do-
cumentos, remédios, bolsas, roupas, 
muletas e cadeiras de rodas), de itens 
de sobrevivência (cobertores, man-
tas, colchões, travesseiros e barracas 
desmontáveis) e de ferramentas de 
trabalho.

bebida quente eleva 
o risco de câncer

Bebidas quentes, acima de 
65ºC, devem ser evitadas, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS). A entidade divulgou esta sema-
na um relatório com estudos que com-
provaram o perigo de ingerir líquidos 
extremamente quentes. A temperatu-
ra elevada contribui para o surgimento 
de câncer de esôfago. No Rio Grande do 
Sul, onde a população tem o hábito de 
tomar chimarrão, a incidência desse 
tipo de doença é até 5 vezes maior do 
que no restante do país, explicou o 
pesquisador Ricardo Gurski, chefe de 
cirurgia do Hospital de Clínicas de porto 
Alegre e professor da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS).

unb investigará 
homofobia e racismo

A reitoria da Universidade de 
Brasília (UnB) manifestou ontem re-
púdio ao protesto ocorrido no campus 
da universidade na noite de sexta-
feira (17), em que estudantes foram 
alvo de ofensas homofóbicas e racis-
tas. Em nota, a reitoria informou que 
atos de natureza agressiva são devi-
damente apurados e que continuará 
o trabalho incessante de promoção 
de ações de tolerância, respeito e não 
violência na UnB. “A reitoria da Univer-
sidade de Brasília reitera a postura de 
respeito ao direito à diversidade nos 
seus quatro campi e repudia qualquer 
ato de intolerância e de agressão”, in-
formou a universidade.

câncer acomete o 
ator Edson celulari

O ator Edson Celulari, de 58 
anos, foi diagnosticado com linfoma 
não-Hodgkin. O câncer é o mesmo 
que acometeu a presidente afasta-
da Dilma Rousseff e Luiz Fernando 
pezão, governador do Rio de Janeiro. 
De acordo com o colunista Ancelmo 
Gois, do jornal O Globo, Celulari levou 
um susto com o diagnóstico e já deu 
início ao tratamento. “Reuni minhas 
forças, meus santos, um punhado 
de coragem, coloquei tudo numa 
sacola e estou indo cuidar de um 
linfoma não-Hodgkin. Foi um susto, 
mas estou bem e ao lado de pessoas 
amadas”, disse à publicação.

morre mais um 
do ‘the voice’

Ocorreu mais uma tragédia em 
um curto intervalo de tempo para um 
ex-participante do reality show The 
Voice. O cantor Alejandro Jano Fuen-
tes morreu no último sábado, dia 18, 
após ser baleado na quinta-feira, 16, 
em Chicago. No dia de seu aniversário 
de 45 anos, o artista - que participou 
da versão mexicana no reality musical 
em 2011 - saia de uma escola onde 
dava aulas de canto e estava entrando 
em um carro com amigos. Um homem 
armado apareceu e ordenou para que 
Fuentes saísse do veículo, disparando 
três vezes o cantor na cabeça. 

Maiana Diniz
Da Agência Brasil

Nos últimos anos, observou-se deslocamento da faixa etária da caxumba para crianças acima de dez anos, adolescentes e adultos
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do o especialista, é preciso ter 
atenção às possíveis compli-
cações da doença, mas não há 
motivo para alarde.

A vacina tríplice viral, que 
protege contra sarampo, ru-
béola e caxumba, entrou para o 
calendário básico de vacinação, 
a crianças de 1 ano de idade, 
em 1996. Uma segunda dose 
era aplicada em campanhas 
posteriores. A segunda dose 
da vacina passou a integrar o 
calendário básico aos 4 anos a 
6 anos de idade em 2006. Des-

de 2013, o Ministério da Saúde 
recomenda uma dose da vacina 
tríplice viral ao atingir 1 ano 
de idade e uma dose da vacina 
quádrupla viral ao chegar ao 1 
ano e três meses de idade.

De acordo com nota téc-
nica do Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos 
Bio-Manguinhos, a eficácia 
da vacina contra a caxumba 
é a menor da tríplice viral. 
Enquanto no sarampo e na 
rubéola duas doses dão 95% 
de proteção, a melhor esti-

mativa da eficácia da vacina 
para caxumba em crianças e 
adolescentes é de 64% a 66% 
para uma dose e de 83% a 
88% para duas doses.

O Ministério da Saúde afir-
ma que a vacina é o melhor re-
médio. Renato Kfouri concorda 
e defende que é preciso levar 
em conta que, mesmo entre os 
que estão com a vacinação em 
dia, existe essa porcentagem 
que pode adoecer, que é a “fa-
lha vacinal”, mas afirma que a 
caxumba é “bem mais contro-

lada” entre a geração vacinada. 
A dica do médico é manter a 
vacinação em dia, seja criança 
adolescente ou adulto.

“É importante ressaltar 
que a caxumba é uma doença 
considerada benigna com uma 
taxa de complicações muito 
baixa e quase nunca fatal”, in-
formou em nota o Ministério 
da Saúde. Na ausência de imu-
nização, 85% dos adultos po-
derão ter a doença, sendo que 
um terço dos infectados não 
apresentará sintomas.

Com um número 
cada vez maior de mu-
lheres ocupando cargos 
nas mais variadas áreas 
do Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lu-
cena, em João Pessoa, o 
Núcleo de Recursos Hu-
manos está lançando o 
programa “Mamãe Nota 
10”. O projeto nasceu 
com o objetivo de orien-
tar as mulheres em todas 
as fases que engloba a 
maternidade, com isso, 
pretende acompanhar 
as colaboradoras desde 
a identificação da gravi-
dez, orientações para um 
pré-natal seguro, cursos 
para as gestantes, acom-
panhamento na fase de 
primeiros cuidados com 
o bebê, amamentação, 
bem como os cuidados 
envolvendo a criança até 
os cinco anos de idade.

Segundo a auxiliar 
de RH, Jucelene Cardo-
so, a unidade de saú-
de conta com mais de 
1.300 mulheres, por isso 
foi pensado em realizar 
cursos e capacitações 
bimensalmente com as 
mães do hospital. “Nos 
nossos encontros vamos 
trabalhar temas de in-
teresse comum, desde 
amamentação até cuida-
dos específicos das crian-
ças, já com as grávidas 
estaremos realizando 
mensalmente atividades 
que irão norteá-las neste 
momento tão importan-
te de suas vidas”, expli-

cou. Jucelene ressaltou 
ainda que no período 
da gravidez até o nas-
cimento do bebê uma 
infinidade de transfor-
mações ocorre na vida 
da funcionária, e conse-
quentemente, o hospital 
também passa a fazer 
parte desse universo de 
mutações.

sala de amamentação 
O hospital possui 

uma sala exclusiva de 
apoio à amamentação. 
Com essa iniciativa, o re-
torno das mães ao traba-
lho não se torna um mo-
mento tão doloroso, pois 
continuam amamentan-
do e mantendo o vínculo 
afetivo. Além de terem a 
oportunidade de conti-
nuar amamentando seus 
filhos pelo tempo reco-
mendado pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), que é até os dois 
anos ou mais.

As mães que preci-
sam da sala de apoio à 
amamentação da insti-
tuição, durante o horá-
rio de trabalho, vão en-
contrar um espaço com 
conforto, privacidade e 
segurança. Elas podem 
esvaziar as mamas, ar-
mazenando seus leites 
em frascos previamente 
esterilizados para, em 
outro momento, ofere-
cê-lo aos seus filhos. Es-
ses leites são mantidos 
em um freezer a uma 
temperatura controla-
da até o fim do dia. 

Ação reforça cuidado 
com colaboradoras

HosPItAL dE tRAumA dE jP

O Diário Oficial da União 
publicou ontem portaria do 
Ministério da Fazenda que 
autoriza reajuste nas tarifas 
de serviços postais e telegrá-
ficos dos Correios. O objetivo 
é atualizar as tarifas em rela-
ção à inflação acumulada no 
último ano. para entrar em 
vigor, a medida ainda depen-
de de uma portaria do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações.

De acordo com a Empre-
sa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT), o reajuste 
médio deve ficar em 10,7% 

para serviços nacionais e in-
ternacionais. O primeiro por-
te da carta não comercial, por 
exemplo, terá seu valor corri-
gido de R$ 1,05 para R$ 1,15. 
No caso de telegrama nacio-
nal redigido pela internet, a 
nova tarifa é de R$ 7,07 por 
página. Antes, a tarifa vigen-
te era de R$ 6,39. A tarifa da 
Carta Social, destinada aos 
beneficiários do programa 
Bolsa Família, permanece 
inalterada, em R$ 0,01.

Os Correios informaram 
ainda que os serviços são rea-
justados anualmente com base 
na recomposição dos custos 
repassados à estatal, como 

aumento dos preços dos com-
bustíveis, contratos de alu-
guel, transportes, vigilância, 
limpeza e salários dos empre-
gados. As novas tarifas não se 
aplicam ao segmento de enco-
mendas e marketing direto.

As tarifas são atualiza-
das com base no Índice de 
Serviços Postais (ISP), indi-
cador aplicado aos serviços 
operados no regime de mo-
nopólio pelos Correios. Ele 
é formado a partir de uma 
cesta de índices (INPC, IPCA, 
IPCA Saúde, IPCA Transpor-
tes e IGP-M), ponderada pela 
participação dos grupos de 
despesas da empresa.

Correios reajustam tarifas de 
serviços postais e telegráficos

REAjustE mÉdIo dE 10,7%

Da Agência Brasil

Tradicionais nesta épo-
ca de festas juninas, os fogos 
de artifício, rojões e bombas 
– artefatos barulhentos que 
ajudam a animar os festejos – 
podem causar danos irreversí-
veis à audição.

 Além do risco de mani-
pulação incorreta dos fogos, 
o som muito forte produzido 
por alguns deles pode acar-
retar perda auditiva severa, 
trauma acústico com perda de 
audição uni ou bilateral, tem-
porária ou – nos casos mais 
graves – irreversível. Geral-
mente, a perda de audição é 
unilateral (em um único ouvi-
do) e começa com o apareci-

mento imediato de zumbido, 
problema que afeta cerca de 
28 milhões de pessoas em 
todo o mundo.

 “O grande problema é a 
intensidade do barulho dos 
fogos, em especial do rojão. 
Em caso de exposição próxi-
ma, com um impacto sonoro 
muito forte, o mais indicado 
é procurar um médico otorri-
nolaringologista, para avaliar 
se o dano auditivo causado 
pelos fogos é temporário ou 
irreversível”, esclarece a fo-
noaudióloga Isabela Carvalho, 
da Telex Soluções Auditivas. 
A perda auditiva acontece, 
porque o estrondo dos fogos – 

principalmente dos rojões – é 
inesperado. O forte ruído, que 
pode chegar a uma intensida-
de de 140 decibéis, percorre 
rapidamente todo o ouvido, 
atingindo as células da cóclea. 
para se ter uma ideia do quão 
forte pode ser esse barulho, 
um avião em decolagem pro-
duz som de 130dB.

para evitar que o ouvido 
seja afetado, o ideal é manter-
se distante do local da queima 
de fogos. Em meio à festa, no 
entanto, se isso não for possí-
vel, a fonoaudióloga da Telex, 
que é especialista em audiolo-
gia, aconselha o uso de prote-
tores de ouvido.

Barulho dos fogos de artifício  
e rojões traz risco à audição

FEstAs junInAs



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de junho  de 2016

Economia

15

Consumidores devem ter cuidado com uso no inverno

Aparelhos elétricos
O inverno começa nes-

ta terça-feira (21), mas 
muitas cidades já registram 
temperaturas baixas desde 
o início do mês. Nessa épo-
ca, é comum que aumente o 
uso de aparelhos elétricos 
como aquecedores, seca-
dores e também que os ba-
nhos fiquem mais quentes, 
o que pode refletir em um 
aumento na conta de luz 
dos consumidores.

O maior cuidado deve 
ser com o uso do chuveiro 
elétrico, que é um dos maio-
res gastadores de energia 
dentro de uma residência, 
segundo a Agência Nacional 
de Energia Elétrica. Na posi-
ção inverno, o consumo do 
chuveiro por uma hora fica 
entre 4,5 e 6 quilowatts-ho-
ra (kWh). Na posição verão, 
na qual a água fica um pouco 
mais fria, o consumo é entre 
2,10 e 3,5 kWh. Entre as di-
cas da Aneel para diminuir 
o consumo de energia com 
o chuveiro elétrico estão re-
duzir o tempo do banho e 
fechar o registro na hora de 

Consignados devem 
dar prejuízo a banco

Com vários estados brasileiros 
atrasando o pagamento de salários 
do setor público, pensões e bene-
fícios, os bancos podem enfrentar 
um aumento nos prejuízos sobre os 
empréstimos concedidos a funcio-
nários públicos, apontou a agência 
de classificação de risco Fitch. Paga-
mentos atrasados a fornecedores, 
funcionários e pensionistas estão 
se tornando cada vez mais comum 
entre os estados do Brasil diante 
disso, a Fitch estima que o atraso 
no pagamento pode levar a um au-
mento nos prejuízos em carteiras de 
crédito consignado com desconto.

Inflação do IPCA 
sobe pela quinta vez

A projeção de instituições 
financeiras para a inflação, medi-
da pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), este 
ano, subiu pela quinta vez seguida, 
ao passar de 7,19% para 7,25%. 
Para 2017, a estimativa é mantida 
em 5,50% há cinco semanas. As 
projeções fazem parte de pesquisa 
feita todas as semanas pelo Banco 
Central (BC) e divulgada às segun-
das-feiras. As estimativas estão 
acima do centro da meta de inflação 
de 4,5%. O limite superior da meta 
de inflação é 6,5%, este ano e 6% 
em 2017.

Confiança aumenta 
no comércio de SP

Os empresários do comércio 
paulistano continuam pessimistas 
como nível de atividade da economia. 
Apesar disso, no mês de maio, o índice 
de confiança da categoria na econo-
mia brasileira teve aumento de 1,5% 
na comparação com abril, revelou o 
Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec), divulgado ontem pela 
Federação do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). O índice é divulgado 
mensalmente pela FecomercioSP. 
Mesmo com a elevação em maio, o 
índice continua abaixo de 100 pon-
tos, o que sinaliza pessimismo.

Arrecadação tem 
menor resultado

A queda da atividade econô-
mica e as desonerações fizeram a 
arrecadação federal cair pelo 14º 
mês consecutivo. Em maio, o go-
verno arrecadou R$ 95,219 bilhões, 
4,81% a menos que no mesmo mês 
de 2015, descontada a inflação 
oficial pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
O montante é o menor para o mês 
desde 2010 em valores corrigidos 
pela inflação. Nos cinco primeiros 
meses do ano, a arrecadação fede-
ral somou R$ 519,128 bilhões.

Superávit da balança 
de US$ 974 milhões

A balança comercial regis-
trou superávit de US$ 974 mi-
lhões na terceira semana de junho, 
informou ontem o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Ser-
viços. O saldo positivo é resultado 
de exportações no valor de US$ 
3,954 bilhões e de importações no 
total de US$ 2,980 bilhões entre 
os dias 13 e 17 deste. Agora, a 
balança acumula superávit de US$ 
2,349 bilhões no mês de junho, re-
sultado de exportações no valor de 
US$ 9,858 bilhões e de importações 
que totalizam US$ 7,509 bilhões.

Sabrina Craide 
Da Agência Brasil

passar o sabonete ou xampu. 
O tempo frio e úmido tam-
bém faz com que o uso da 
secadora de roupas aumente 
nas residências. Os equipa-
mentos consomem entre 120 
kWh e 150 kWh por mês, se 
utilizados durante uma hora 

por dia. Neste caso, a dica 
é e aproveitar ao máximo o 
calor do sol para a secagem 
das roupas e  acumular uma 
maior quantidade de roupas 
para secar de uma única vez, 
para que o uso da secadora 
seja menos frequente.

Os secadores de cabe-
los, também mais usados no 
inverno, gastam entre 1 e 1,5 
kWh a cada hora de uso. Se 
usado por cinco minutos du-
rante todos os dias, o aumen-
to no consumo mensal será 
entre 2,5 kWh a 3,75 kWh.

Os aquecedores elétri-
cos também são grandes 
consumidores de energia. O 
Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec) alerta 
que a compra de um modelo 
deve ser observada e pes-
quisada cuidadosamente 
pelo consumidor, além de 
atentar para a segurança do 
equipamento, para evitar 
acidentes. De acordo com 
o Idec, o consumo desses 
aparelhos pode variar en-
tre 120 kWh e 228 kWh por 
mês, dependendo do tipo de 
aquecedor – irradiador, de 
gabinete, a óleo e split.

A Aneel recomenda que, 
ao comprar um eletrodomés-
tico, o consumidor prefira 
aqueles com o selo do Progra-
ma Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica (Procel), 
que indica quais produtos 
são mais econômicos. Os 
produtos que apresentam 
notas A, ou B possuem uma 
maior eficiência energética, 
ou seja, consomem menos 
energia que as que indicam 
notas D ou E. Também é pre-
ciso ficar atento às condições 
e à vida útil dos aparelhos 
eletrodomésticos.

FOTO: Reprodução/Internet

Uso intensivo de secadores e chuveiros elétricos pode refletir em um acréscimo na conta de luz

Elaine Patricia Cruz 
Da Agência Brasil

A quantidade de 
pessoas que buscou cré-
dito em maio cresceu 
5% na comparação a 
abril e 2,1% na relação 
com o mesmo mês do 
ano passado, de acordo 
com o Indicador Serasa 
Experian da Demanda 
do Consumidor por Cré-
dito, divulgado no dia 
de ontem. Segundo o 
indicador, entre janeiro 
e maio deste ano a de-

manda do consumidor 
por crédito cresceu 2,5% 
em relação ao mesmo 
período de 2015. 

Para os economis-
tas da Serasa Experian, 
o crescimento da busca 
por crédito em maio foi 
estimulado pelo Dia das 
Mães. 

No entanto, eles 
consideraram que o cres-
cimento em relação a 
maio do ano passado foi 
pequeno por causa das 
condições mais restritivas 
para crédito este ano.

Crescimento ficou em 
5% no mês de maio

DEMANDA POR CRÉDITO

Em maio, houve crescimento na procu-
ra do consumidor por crédito em todas as 
regiões do País na comparação com abril. 
Na região Sudeste, a demanda por crédito 
cresceu 6,2%, enquanto no Nordeste, Cen-
tro-Oeste, Sul 2,8% e Norte a demanda re-
gistrou crescimento de 5,0%, 4,3%, 2,8% e 
2,6%, respectivamente.

No acumulado dos primeiros cinco meses 
deste ano, as demandas dos consumidores 
por crédito avançaram 5,0% na região Sul, 
3,9% no Sudeste e 2,9% no Centro-Oeste, 
mas apresentaram quedas nas regiões Norte 
(-2,4%) e Nordeste (-2,5%).

Expansão por regiões

Da Agência Brasil

A atividade da indústria 
da construção continua em 
queda, mas em maio o ritmo 
do recuo foi menos intenso, 
informou hoje (20) a Confe-
deração Nacional da Indús-
tria (CNI). 

O índice de evolução do 
nível de atividade registrou 
40,1 pontos no mês passa-
do, contra 36,4 pontos em 
abril, conforme os números 
da Sondagem Indústria da 
Construção. Os dados da pes-
quisa variam de zero a 100 
pontos. Quando estão abaixo 

de 50, são negativos. Quan-
to mais abaixo de 50 pontos, 
maior e mais disseminada é a 
retração na atividade e no em-
prego. Segundo a CNI, o indi-
cador de evolução do núme-
ro de empregados também 
apresentou leve melhora, 
apesar de continuar em que-
da. O índice, que era de 35,7 
pontos em abril, passou para 
38,1 pontos em maio.

Expectativas
O índice de intenção de 

investimento passou de 23,2 
pontos em maio para 26,9 pon-
tos em junho. O índice de ex-

pectativa de nível de atividade 
atingiu em junho a 44,6 pon-
tos ante 40,6 pontos em maio. 
Quanto ao número de em-
pregados, o índice subiu para 
42,3 pontos, contra 38,4 pon-
tos no mês anterior. Apesar 
de ter registrado aumento, 
os indicadores permanecem 
abaixo dos 50 pontos, o que, 
de acordo com a CNI, conti-
nua a indicar expectativa de 
queda.

O levantamento foi feito 
entre 1º e 13 de junho com 
577 empresas, das quais 183 
são pequenas, 260 médias e 
134 de grande porte.

Uma das principais ra-
zões para a queda real (des-
contada a inflação) de 7,36% 
na arrecadação federal em 
2016, a redução no pagamen-
to dos tributos sobre os lucros 
das empresas ganhou impul-
so por causa de um incentivo 
do governo para as micro e 
pequenas empresas. A am-
pliação do Simples Nacional 
– regime simplificado de pa-
gamento de tributos – impac-
tou negativamente o caixa do 
governo em R$ 2,9 bilhões nos 
cinco primeiros meses do ano. 
No fim de 2014, o Congresso 
aprovou a inclusão de todo o 
setor de serviços no Simples 

Nacional. A mudança permitiu 
que empresas de 140 ativida-
des pudessem ser enquadra-
das no programa, que unifica 
o pagamento de tributos fe-
derais, estaduais e municipais 
em uma única guia para ne-
gócios que faturam até R$ 3,6 
milhões por ano.

De acordo com estatísti-
cas da Receita Federal, a am-
pliação do regime especial 
permitiu a inclusão de 859,7 
mil empresas no programa 
em 2015. Em 2016, mais 
530,7 mil micro e pequenas 
empresas pediram o enqua-
dramento, o que elevou para 
10,9 milhões o total de pes-
soas jurídicas que pagam tri-
butos de forma simplificada. 
Antes das mudanças, essas 

empresas pagavam Impos-
to de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
pelo lucro presumido, em 
que a companhia desembolsa 
um percentual sobre o fatu-
ramento. A migração para o 
Simples reduz as receitas do 
governo, porque as empresas 
pagam menos tributos no re-
gime simplificado.

As novas regras fizeram a 
arrecadação de IRPJ e de CSLL 
pelo lucro presumido cair 
R$ 3,258 bilhões (-13,09%) 
de janeiro a maio deste ano 
em relação ao mesmo período 
de 2015. A variação desconta 
a inflação oficial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

Indústria da construção tem 
queda menor, aponta a CNI

Ampliação do Simples reduz 
arrecadação de tributos pagos

CRISE ECONÔMICA

PEQUENAS EMPRESAS

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil



Sras. Anna Karina 
Barreto Pessoa, Neiliane 
Maia, Ana Cristina Bar-
bosa, Vanderlita Neves, 
Nébia Dantas, Anna 
Catharina Lombardi Cruz 
e Margarida Sales de 
Melo, jornalista Gonzaga 
Rodrigues,  psicóloga 
Maria Luiza Cavalcanti, 
analista de sistemas 
Roberto Batista Ramos, 
executiva Sônia Germano 
Figueiredo, empresária 
Sônia Vitoriano, médico 
Domilson Andrade, publi-
citário Jurandir Miranda.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   Almoço concorrido no último domingo no restaurante Boibumbá. Numa mesa, 
a matriarca Terezinha Peixoto com as filhas Claude e Isabel, esta com o marido Nenem 
Carrilho.  Em outra mesa, a dama Palowa Arcoverde e seu filho Moacyr.

FOTOS: Dalva Rocha

Anna Catharina, que hoje aniversaria e sua mãe Vitória Lombardi Cruz

Elas adoram um forró e com certeza estarão na Feijunina próximo dia 2 de julho: Lúcia Padilha, 
Roziane Coelho e Sônia Vitoriano que é a aniversariante de hoje

FOTOS: Goretti Zenaide

Neiliane Maia, que hoje chega aos seus gloriosos 70 anos, e o 
amigo Bob Zaccara. Os amigos que lhe querem bem festejam a data e 
vão estar a partir das 19h no restaurante Portal do Cabo

Socorro Fernandes entre as amigas Elza Farias e Socorro 
Marsicano que foram conferir as instalações da loja Fidelitá

Arraial
O GOVERNO do 

Estado, através da 
Fundação Centro In-
tegrado de Apoio ao 
Portador de Defi-
ciência promove hoje 
o Arraial da Funad, 
reunindo usuários e 
familiares, além dos 
reabilitadores no pá-
tio da instituição a 
partir das 8h30.

O evento será 
aberto pela presiden-
te, Simone Jordão e 
terá café junino, gin-
cana, Rei e Rainha 
do Milho e muito 
forró.

“AS SECULARES pedras do Mosteiro de São Bento 
onde o IPÊ nasceu, se transformaram em pré-moldados 
de concreto, símbolo da resistência, da intrepidez, da 
perenidade”. Este é o texto que ilustra o convite para as 
comemorações dos 45 anos do Centro Universitário de 
João Pessoa - Unipê que acontece hoje no seu auditório 
a partir das 10h, com apresentação do seu famoso Coral, 
regido pelo maestro João Alberto Gurgel.

Na ocasião, a reitora Ana Flávia Pereira comanda 
homenagens aos fundadores daquela universidade, bem 
como haverá entrega de diplomas de Honoris Causa” para 
autoridades que contribuíram com a história do Unipê. 

Símbolo da resistência

Dois Pontos

  Quatro novos itens foram lança-
dos para enriquecer a linha Nativa SPA 
de O Boticário, junto com uma ação que 
está distribuindo mais de 2 milhões de 
produtos, gratuitamente, em todas as 
lojas da rede no País.
  As novidades são da linha Ameixa 
e, para participar, as consumidoras 
devem fazer um cadastro na hotsite 
da marca que é www.boticario.com.br/
promonativaspa e indicar suas melhores 
amigas para compartilhar a experiência 
ganhando assim uma loção hidratante 
corporal, que será retirada na loja 
indicada pela rede.

FOTO: Dalva Rocha

Fidelitá
PARA QUEM de-

seja dar uma festa em 
grande estilo, utilizando 
objetos como prataria, 
castiçais, louça, toalhas, 
rechauds e outros mais, 
as empresárias Socorro 
e Andréia Fernandes 
estão inaugurando o es-
paço Fidelitá, na Av. Rio 
Grande do Sul, no Bairro 
dos Estados.

Além dos uten-
sílios que podem ser 
alugados para a sua 
festa, o cliente ainda 
pode, se quiser, con-
tratar o excelente 
buffet com assinatura 
de Ignez Cunha. Infor-
mações pelo telefone 
(83) 99934-4609.

   Foi inaugurada na Av. Monteiro da Franca, 1230 , em Manaíra, a Nefertiti 
Esmalteria, onde oferecem serviços de manicure e pedicure, spa dos pés e das mãos, 
alongamentos de unhas, banho de gel e esmaltação permanente. Informçaões nos 
telefones 3035-0882 e 98736-1630.

Andréia e Socorro Fernandes proprietárias da recém-inaugurada loja Fidelitá no Bairro dos Estados
Arte contemporânea

OS PARAIBANOS poderão conferir obras raras dos 
pintores Di Cavalcanti (que estava na Granja Santana) e 
Tomás Santa Rosa (que estava no Palácio da Redenção) 
na exposição que foi aberta na última sexta-feira no 
Museu de Arte Contemporânea da Paraíba, localizado em 
Campina Grande.

A mostra, com curadoria de Edilson Parra e Francisco 
Pereira e montagem de Ângelo Rafael, reúne também telas 
de Alice Vinagre, José Rufino, Rodolfo Athayde, Raul Córdula, 
Flávio Tavares, Clóvis Júnior e Alexandre Filho.

Amem 
A EQUIPE da Cruz 

Vermelha Brasileira, que 
está na Paraíba apre-
sentando o projeto volta-
do às mães de crianças 
com microcefalia, esteve 
visitando a Amem. Infeliz-
mente eu não estava na 
ocasião, mas soube que 
foram bastante elogia-
das as instalações e os 
serviços que prestamos 
para dar uma melhor 
qualidade de vida aos 
idosos ali abrigados. 

Sobre a Amem, esta 
colunista foi reconduzida 
junto com a vice Janei-
de Duarte Kumamoto à 
direção da entidade.

   O presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 
foi homenageado com os títulos de cidadão nas cidades de Teixeira e Maturéia, 
propostos, respectivamente, pelos vereadores João Batista de Oliveira e Israel 
José Alves Firmino.

“Se a liberdade significa 
alguma coisa, será so-
bretudo o direito de dizer 
às outras pessoas o que 
elas não querem ouvir”

“A imprensa que constrói uma 
democracia é a imprensa que 
fala o que quer, dá opinião 
que quer e se manifesta do 
jeito que bem entende”

GEORGE ORWELL VANESSA CLARIZA PENA
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A ESCRITORA paraibana Maria da Penha Beiriz, mem-
bro da Academia de Letras do Oeste do Paraná, foi uma 
das participantes do Encontro de Escritores do Mercosul da 
Tríplice Fronteira, realizado em Hernandarias, no Paraguai.

Maria da Penha é sobrinha da poetisa Anayde Beiriz. 

Escritores do Mercosul

Apoio Tur
OS ESTIMADOS 

Izaul e Joana Lopes 
festejam os 29 anos 
da agência ApoioTur, 
uma das melhores da 
Paraíba e que sempre 
esta colunista e sua 
família recorrem nas 
viagens mundo afora.

A agência ini-
ciou sua trajetória 
de sucesso no Lagoa 
Center, depois migrou 
para a orla, em Tambaú 
mas atualmente está 
em instalação própria 
no Empresarial One 
Cabo Branco. O site é 
http://www.apoiotur.
com.br/.
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Jogos Escolares já
têm vencedores nas
provas de Atletismo

BRASILEIRO SÉRIE C

Botafogo vence e divide liderança
Vitória sofrida diante do 
River-PI foi atribuída a 
cansaço dos jogadores

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de junho de 2016

“O importante é que ven-
cemos e conquistamos os três 
pontos”. Esta foi a frase mais 
ouvida entre os jogadores e a 
comissão técnica do Botafogo, 
após a vitória sofrida sobre o 
River, no último domingo, em 
partida disputada no Almei-
dão. Todos no clube admitem 
que a equipe fez o desastroso 
segundo tempo, mas o resul-
tado foi muito importante, e 
levou o clube a dividir a lide-
rança do Grupo A com o For-
taleza, perdendo apenas no 
critério de saldo de gols. Para 
o treinador Itamar Schulle, 
o motivo da queda de rendi-
mento da equipe, na segunda 
etapa, foi o cansaço da decisão 
do Campeonato Paraibano, na 
última quarta-feira. 

“Nós viemos de uma deci-
são, em que superamos um ad-
versário difícil, dentro da casa 
dele, ganhamos o jogo. Nosso 
time sentiu muito o desgaste. 
Além do mais, perdi  Jefferson 
Recife, Plínio e Nildo para esta 
partida, e os novos contrata-
dos não tinham condições de 
jogar bem os 90 minutos ain-
da.  Tudo isto fez com que o 
time caísse de rendimento no 
segundo tempo. Mas o impor-
tante é que conquistamos já 
10 pontos em 5 jogos, e agora 
vamos buscar outro resultado 
positivo contra o América, em 
Natal, para se manter no topo 
da tabela”, disse o treinador.

Um dos jogadores mais 
alegres no elenco, após a vitó-
ria sobre o River é o atacante 
Rodrigo Silva, que estreou 
marcando dois gols. “Esta 
estreia foi tão boa, quanto a 
que fiz no profissional, aos 
19 anos, quando estreei com 
gols. Estou muito feliz porque 
ajudou o time a estar brigan-
do pela ponta da tabela. Este 
time trabalha muito e é muito 
unido. Tenho certeza que com 
muito trabalho a equipe vai 
atingir seus objetivos. No pró-
ximo jogo, vamos para Natal 
com o mesmo intuito de so-
mar pontos”, disse o atacante.

O jogo contra o América 
será no próximo sábado, às 19 
horas, na Arena das Dunas, em 
Natal. 

Passada a euforia pela conquista 
do título paraibano, os torcedores do 
Campinense começam a se preocupar 
com o futuro da equipe. Aos poucos, 
o time que encantou o Nordeste vai 
se desfazendo, e os resultados ruins 
vão aparecendo, justamente num 
período em que se faz necessário ter 
um time muito forte, para alcançar o 
velho sonho de subir para a terceira 
divisão do futebol brasileiro.

Há cerca de um mês, o clube vem 
perdendo jogadores importantes. 
Primeiro foi o artilheiro do Brasil, 
Rodrigão, depois o melhor zagueiro 
da Copa Nordeste, Tiago Sala. Ago-
ra foi a vez do cérebro da equipe, o 
meia Roger Gaúcho, e no embalo, foi 
o zagueiro  os atacantes Raul e Adal-

gizio Pitbull. Este último marcou gols 
importantes nesta temporada, que 
levaram o clube a grandes vitórias.

Desde que estes jogadores come-
çaram a ser assediados, mesmo antes 
de saírem, a queda de produção deles 
e do time foi notória. E agora, a coisa 
pode se complicar no Campeonato 
Brasileiro da Série D. Se não houver 
uma reposição de peças a altura, e 
os reforços não entrosarem rápido, o 
clube corre o risco de nem passar da 
primeira fase da competição, o que 
seria um desastre total.

A Série D é um campeonato de 
tiro curto. A primeira fase só tem 6 
jogos. Nos 6 pontos disputados, até 
agora, pela Raposa, ela ganhou ape-
nas 1. Já tem equipes do grupo do 

Campinense com 4 pontos. É preciso 
urgentemente reagir, ou não vai con-
seguir a classificação.

Dinossauro
O Sousa caminha a passos largos 

para ser eliminado, com algumas 
rodadas de antecedência. Depois 
de perder em casa para o Globo, o 
Dinossauro foi até Paulista, em Per-
nambuco, e voltou a perder. Desta 
feita, para o América. Pior é que 
neste grupo, o próprio América e o 
Globo, já têm 6 pontos cada. Só um 
milagre para que o clube paraibano 
consiga se  classificar. É aquela velha 
história, não dá para disputar uma 
competição nacional, sem estrutura e 
elenco.

Belo
Enquanto Campinense e Sousa de-

cepcionam na Série D, o Botafogo segue 
bem na Série C. Com a vitória do último 
domingo, sobre o River, o Belo divide 
agora a liderança do Grupo A, com o 
poderoso Fortaleza, ambos com 10 pon-
tos. É bem verdade que o time fez uma 
exibição muito ruim no segundo tempo 
do jogo contra o River, e mesmo com 2 
jogadores a mais, na frente no placar 
e jogando em casa, acabou tomando 
sufoco e gol do adversário, deixando a 
torcida muito preocupada até o final do 
jogo. Gostei da entrada do Rodrigo Silva. 
Finalmente o clube tem um atacante 
que sabe fazer gol. Acredito na classi-
ficação do belo para a próxima fase da 
competição. 

Juntando os cacos

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOtOS: tV torcedor

Apesar da conquista do bi-
campeonato paraibano, o clima 
no Campinense não é dos melho-
res. A equipe está sem vencer, há 
três partidas, e já começa a ser 
pressionado pela torcida, e parte 
da imprensa de Campina Gran-
de. Até o técnico Francisco Diá, 
que costumeiramente gosta de 
brincar com os repórteres, tem se 
mostrado nervoso nas entrevis-
tas, e não gostou nada das críti-
cas recebidas pela equipe, após o 
empate em 1 a 1 com o Sergipe, 
no último sábado, em Campina 
Grande, em partida válida pela 
segunda rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série D.

Dos seis pontos disputados, 
a Raposa só conseguiu 1, e hoje 
ocupa a lanterna do Grupo A9, 
correndo sério risco de não se 
classificar para a próxima fase, já 
que pelo regulamento da Série 
D, apenas os primeiros lugares 
de cada grupo estão garantidos, 
e mais os 15 segundos colocados 
com o maior número de pontos 
entre todos os grupos. O Campi-
nense perdeu na estreia para o 

Murici, em Alagoas, por 1 a 0, e 
no último sábado, empatou em 
1 a 1 com o Sergipe, após estar 
perdendo, em pleno Estádio Ami-
gão. 

O próximo jogo da Raposa 
será de vida ou morte. O Cam-
pinense vai enfrentar o líder do 
grupo, o Fluminense de Feira de 
Santana, que já tem quatro pon-
tos. Pior, o jogo será lá na Bahia. 
Se perder, o time dificilmente 
conseguirá se classificar para a 
próxima fase da competição. 

Desmanche
Para a próxima partida, o 

técnico Francisco Diá terá mais 
problemas com a debandada de 
jogadores importantes do clube. 
Depois de perder o atacante Ro-
drigão para o Santos. Diá já não 
pôde contar com Tiago Sala para 
o jogo de sábado passado. Agora, 
não terá mais também os atacan-
tes Raul e Adalgízio Pitbull, além 
do meia Roger Gaúcho. Eles se 
despediram do clube, logo após o 
empate contra o Sergipe. 

O mais novo contratado da 

Raposa, o meia Doda, ex-Treze e 
Botafogo, já está treinando com 
o grupo. A expectativa é que a di-
retoria do Campinense anuncie, 
nas próximas horas, mais contra-
tações para repor os desfalques 
gerados com as saídas de vários 
jogadores. Resta saber se eles 
chegarão a tempo de entrosar e 
render o que o clube vai preci-
sar, para reagir ainda na primeira 
fase da Série D, que terá apenas 
agora mais quatro jogos.

Alguns atletas considerados 
reservas também estão deixando 
o Rubro-Negro. São eles o zaguei-
ro Jairo, os volantes Tiago Pedra 
e Van Basty e o atacante Daniel 
Marabá. A assessoria de imprensa 
do Campinense confirmou a notí-
cia na manhã de ontem.

Diante de tantas mudanças, o 
técnico Francisco Diá vai começar 
a montar a equipe para enfrentar 
o Fluminense, a partir de hoje. 
Amanhã, ele deverá comandar o 
primeiro coletivo da semana, já 
testando quem serão os substi-
tutos de Raul, Adalgízio Pitbull e 
Roger Gaúcho. 

Jejum de vitórias preocupa Raposa
SÉRIE D

Sousa volta a 
decepcionar e 
perde mais uma 
no Brasileirão

O Sousa voltou a perder 
no último domingo pelo Cam-
peonato Brasileiro da Série D, 
e se complicou na competição. 
O Dinossauro perdeu para o 
América por 2 a 1, em partida 
disputada na cidade Paulista, 
no interior pernambucano. 
Com duas derrotas em dois 
jogos, o Dinossauro viu os líde-
res Globo e América abrirem 
uma vantagem de seis pontos. 
O time paraibano só não é lan-
terna, porque ganha no saldo 
de gols para o Galícia da Bahia, 
que foi goleado pelo Globo, no 
final de semana.

Para o técnico Tazinho, a 
equipe evoluiu muito, do jogo 
de estreia para o jogo de do-
mingo, contra o América. “Nós 
evoluímos, mostramos que es-
tamos em crescimento, e em 
certos momentos da partida, 
fomos bem melhor do que o 
adversário, que mostrou mais 
eficiência nas conclusões. Só 
que numa competição curta 
como esta, o que importa é o 
resultado, e agora teremos que 
vencer ou vencer, para conti-
nuar vivo na competição”, disse 
o treinador do Dinossauro.

Tazinho terá toda esta se-
mana para corrigir os defeitos 
da equipe. O Sousa só voltará 
a campo no próximo domin-
go, às 16 horas, no Marizão. O 
adversário será o Galícia da 
Bahia, time de pior campanha 
do grupo. O Dinossauro precisa 
vencer e torcer por um empa-
te entre Globo e América, para 
encostar mais nos líderes. Caso 
não vença, o Sousa estará pra-
ticamente eliminado da com-
petição, de forma bem anteci-
pada.

Como o jogo será no Ma-
rizão, o presidente Aldeone 
Abrantes confia numa reação 
da equipe. “Nós vamos jogar 
em casa, com o apoio de nossa 
torcida, e contra um time que 
está na mesma situação nossa. 
Não há como pensar em outro 
resultado que não seja uma 
grande vitória, para começar a 
reagir na competição”, disse o 
dirigente.

Partida ocorreu na tarde do último domingo, no Estádio Almeidão, em João Pessoa; agora, o Botafogo tem a mesma pontuação do Fortaleza
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Polo Aquático do Brasil enfrenta 
a Sérvia na Super Final da Liga

FotoS: Divulgação
Jogo será hoje em Huizhou 
e seleção ainda terá como 
adversários EUA e China

A Seleção Brasileira de 
Polo Aquático enfrenta às 
4h de hoje (horário de Brasí-
lia),  a Seleção da Sérvia, na 
fase inicial da Super Final da 
Liga Mundial, na cidade de 
Huizhou, China. Amanhã en-
frenta os Estados Unidos e 
encerra sua participação na 
fase de classificação enfren-
tando a China.

Capitaneado por Felipe 
Perrone, que além de cam-
peão, foi eleito pela segunda 
vez consecutiva, o melhor 
jogador da Liga Europeia da 
modalidade, a “Champions 
League Final Six”, a equipe 
brasileira está no grupo B. 
Na chave A jogam Grécia, 
Itália, Japão e Austrália.

A delegação brasileira 
viajou composta por 15 jo-
gadores. Nos Jogos Olímpi-
cos só poderão ser inscritos 
13 nomes. Do time que con-
quistou bronze na Liga Mun-
dial de 2015, o único ausen-
te é o goleiro Thyê Matos, 
decisivo na ocasião, durante 
a disputa de pênaltis contra 
os Estados Unidos, no jogo 
pelo bronze. Em seu lugar 
entrou o goleiro Slobodan 
Soro, medalhista de bronze 
nas duas últimas Olimpíadas 
(2008 e 2012), e campeão 

mundial em 2009, atuando 
pela Sérvia.

Os outros 12 nomes que 
subiram ao pódio no ano 
passado, e que disputarão 
mais uma Liga Mundial, são 
Vinícius Antonelli, Jonas 
Crivella, Guilherme Gomes, 
Ivez Gonzalez, Paulo Salemi, 
Bernardo Gomes, Ádria Gon-
zalez, Felipe Silva, Bernardo 
Reis Rocha, Felipe Perrone, 
Gustavo “Grummy” Guima-
rães e Josip Vrlic. Além de-
les viajaram Rudá Franco, 
também presente na Super 
Final de 2015, e Danilo Cor-
rea. O comando é do atual 
campeão olímpico, o técni-
co croata Ratko Rudic, au-
xiliado por Ângelo Coelho e 
Eduardo Abla, o Duda.

A partir do dia 30 de 
junho até o dia 5 de julho, 
a seleção volta a treinar no 
Rio de Janeiro. De 6 a 17 de 
julho, a seleção estará na 
Europa para treinar na Hun-
gria e disputar um torneio 
na Sérvia. Por fim, de 21 de 
julho a 3 de agosto, o forte 
ritmo de treino, característi-
ca do trabalho de Rudic, será 
na nova piscina olímpica de 
Salvador, Bahia. No próprio 
dia 3 de agosto, um dia his-
tórico e emocionante para o 
grupo escolhido, a entrada 
na Vila Olímpica, mais de 
30 anos após a participação 
nas Olimpíadas de Los Ange-
les/1984.

Liga Mundial Masculina

Jogos do Brasil na fase inicia(hora de Brasília) 
l  Dia 21/6 – Brasil x Sérvia – 4 horas
l  Dia 22/6 – Brasil x EUA – 6h40
l  Dia 23/6 – Brasil x China – 8 horas

O carioca Vitor Hugo dos San-
tos foi um dos destaques do Gran-
de Prêmio Internacional Caixa de 
Atletismo, disputado na tarde 
deste domingo (dia 19), na Arena 
Caixa, em São Bernardo do Cam-
po, no ABC paulista. Ele venceu os 
100 m, com o tempo de 10.17 (1.7), 
ficando a apenas um centésimo de 
segundo do índice exigido para os 
Jogos Olímpicos Rio 2016.

“Foi um ótimo resultado, o 
melhor de minha vida. Faltou 
um detalhezinho para garantir 
a participação na Olimpíada nos 
100 m”, disse o velocista, que 
lembrou ter acordado animado e 
confiante. “Tinha certeza de que 
conseguiria um bom resultado 
porque aqui teria adversários de 
alto nível”, continuou.

Na prova, Vitor Hugo supe-
rou Andrew Fisher, jamaicano que 
compete pelo Bahrain, segundo 
com 10.21. Fischer tem 9.94 como 
melhor resultado na prova. Ricar-

do Mário de Souza, também bra-
sileiro, ficou em terceiro, também 
com 10.21.

Vitor Hugo viaja amanhã para 
Cáli, na Colômbia, onde disputará 
os 100 e os 200m no sábado e no 
domingo em mais uma tentativa 
de índice. “Estou muito perto. Se 
as condições climáticas ajudarem, 
talvez consiga as marcas exigi-
das”, afirmou.

Também viaja para Cáli Jadel 
Gregório, medalha de bronze no 
GP com 16,42 m (2.5), que busca a 
marca olímpica no triplo.

No salto em distância, Eliane 
Martins ratificou o índice olímpi-
co. Ela venceu com 6,72 m (0.9). 
O mesmo ocorreu no salto com 
vara com Augusto Dutra, que re-
petiu a marca mínima exigida de 
5,70m. “Comemorei muito. Obti-
ve a melhor marca do ano e tirei 
um peso das costas. As dificulda-
des estavam engasgadas”, obser-
vou o saltador.

No lançamento do marte-
lo, prova vencida pela argentina 
Jennifer Dahlgren, com 65,43 m, 
Anna Paula Magalhães quebrou o 
recorde brasileiro com 64,65 m. O 
recorde anterior era de Katiuscia 
Maria Borges de Jesus, com 64,58 
m, desde 2006.

“Estou feliz. Estou no melhor 
ano de minha carreira. Ganhei 
prata no Ibero-Americano no Rio 
de Janeiro e agora melhorei ain-
da mais minha marca. Isso é muito 
bom. Dá mais confiança e força 
para continuar os treinos”, disse a 
gaúcha de 29 anos.

No salto em altura, Fernando 
Carvalho Ferreira tentou o índi-
ce, mas não conseguiu superar 
2,29m. Ele venceu a prova, com 
2,21m. “Já tinha assegurado a 
medalha de ouro da competição 
e na última tentativa fui para o 
índice, mas não deu. Terei outras 
oportunidades pela frente”, fa-
lou otimista.

Carioca é destaque no Atletismo
PRÊMIO INTERNACIONAL

O cenário era estonteante. 
Construções medievais con-
trastando com prédios moder-
nos às margens do Mar Cáspio 
davam um charme diferencia-
do ao GP da Europa deste ano, 
disputado pela primeira vez na 
história nas ruas de Baku. 

E o circuito montado na 
capital do Azerbaijão tinha ca-
racterísticas desafiadoras: mu-
ros estreitos, pequenas áreas 
de escape e o trecho de maior 
aceleração plena do calendá-
rio. Um convite a uma corrida 
tumultuada. Só que não. 

Em uma prova sem in-
cidentes na largada, sem ne-
nhuma batida, sem entrada 
de safety car e com apenas 
quatro abandonos (todos 
por problemas mecânicos), 
o pole position Nico Rosberg 
passeou com imensa tran-
quilidade para vencer de 
ponta a ponta. 

Líder da temporada, o ale-
mão da Mercedes completou 
as 51 voltas da prova com uma 
vantagem de 16s para o segun-
do colocado Sebastian Vettel, 
da Ferrari. De quebra, Nico 
ainda fez a melhor volta, com-
pletando o chamado “Grand 
Chelem” (pole, vitória de ponta 
a ponta e melhor volta) pela 
segunda vez na carreira. 

Foi uma disputa dura 
com a alemã Isabelle Harle. 
Ana Marcela Cunha termi-
nou em quarto lugar na etapa 
húngara da Copa do Mundo 
de Maratonas Aquáticas, que 
aconteceu em Balatonfüred, 
na Hungria, no último final 
de semana. A Seleção Olím-
pica Brasileira de Marato-
nas Aquáticas participou da 
terceira etapa do Circuito da 
FINA e os representantes do 
Brasil nos Jogos do Rio 2016, 
Allan do Carmo (16º), Ana 
Marcela Cunha e Poliana Oki-
moto (6º) utilizaram a prova 
como mais um passo impor-
tante de preparação.

As provas de 10 quilôme-
tros, mesma distância olímpi-
ca, mostraram que o Brasil 
está no rumo para brigar por 
medalhas nos Jogos do Rio, 
em agosto, pois chegaram 
junto com todas as principais 
candidatas ao pódio olímpi-
co. Ana foi quarta colocada 
chegando em 2h00m11s62, 
com a chegada sendo deci-
dida apenas após a visuali-
zação dos vídeos pelos árbi-
tros. Harle foi a terceira com 
2h00m11s54, no pódio que 
teve a italiana Rachele Bruni 
com o ouro (1h59m58s01) 
e a americana Harley Ander-
son, prata nos Jogos de Lon-
dres 2012, também com a 

Ana Marcela trava disputa acirrada com alemã
MARATONAS AQUÁTICAS

prata na Hungria, pelo tempo 
de 2h00m09s81.

Poliana ficou em sexto 
(2h00m13s58), na frente da 
campeã olímpica em Londres 
2012, a húngara Eva Risz-
tov, que terminou em oitavo 
(2h00m16s16).

No masculino, Diogo Vil-
larinho foi o oitavo colocado, 
chegando após 1h50m44s. 
Allan fez 1h50m59 e foi o 16º, 
mesmo saído de uma virose 

que há 15 dias o fez entrar nos 
antibióticos. Segundo o técni-
co, Carlos Rogério Arapiraca, 
seu tempo foi muito bom, con-
siderando a fase.

- Resolvemos usar esta 
prova como parte do treina-
mento. O Allan veio de uma 
virose onde esteve há 15 
dias tomando antibióticos e 
conseguiu nadar bem, che-
gando em 1h50 – explicou o 
treinador.

A Itália ganhou também o 
ouro masculino, com Simone 
Ruffini (1h50m25s04), seguido 
pelo alemão Andreas Washbur-
ger (1h50m26s79) e pelo ca-
nadense Richard Weinberger 
(1h50m27s17). Richard foi o 
vice-campeão olímpico nos Jo-
gos de Londres 2012.

Após esta prova, os bra-
sileiros ainda realizarão um 
treinamento em altitude, entre 
os dias dois e 23 de julho, em 

La Loma, no México. No dia 11 
de agosto os três atletas olím-
picos das maratonas estarão 
finalmente no Rio de Janeiro.

A maratona aquática do 
Brasil conta com recursos dos 
Correios - Patrocinador Ofi-
cial dos Desportos Aquáticos 
Brasileiros -, e ainda do Bra-
desco/Lei de Incentivo Fiscal, 
Lei Agnelo/Piva - Governo Fe-
deral - Ministério do Esporte, 
COB, Speedo e Estácio.

Nico Rosberg 
ganha com folga 
GP da Europa 
de Fórmula 1

A equipe brasileira está otimista com o compromisso de hoje e todos estão focados para estrear na Super Final com uma vitória

Com vaga garantida nos Jogos Olímpícos, Ana Marcela Cunha concluiu os 10 quilômetros em quarto lugar e serviu apenas de preparação



Palmeiras é o novo líder da Série A
CAMPEONATO BRASILEIRO

Tropeço do Internacional 
faz Verdão chegar ao 
topo da tabela
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Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG

170 Sport-PE 8 9 2 2 5 10 15 -5 
180 Botafogo-RJ 8 9 2 2 5 8 13 -5 
190 América-MG 8 9 2 2 5 9 15 -6 
200 Cruzeiro-MG 8 9 2 2 5 8 14 -6

50 São Paulo 14 9 4 2 3 10 8 2

60 Flamengo-RJ 14 9 4 2 3 10 9 1

70 Chapecoense 14 9 3  5 1 16 13 3

80 Santos-SP 13 9 4 1 4 11 7 4

90 Atlético-PR 13 9 4 1 4 10 13 -3

100 Ponte Preta-SP 13 9 4 1 4 10 14 -4

110 Fluminense-RJ 13 9 3 4 4 8 8 0

120 Figueirense-SC 12 9 3 3 3 10 10 0

130 Santa Cruz-PE 11 9 3 2 4 13 12 1

140 Atlético-MG 10 9 2 4 3 13 15 -2

150 Vitória-BA 9 9 2 3 4 9 14 -5

160 Coritiba-PR 8 9 2 2 5 13 17 -4

10 Palmeiras-SP 19 9 6 1 2 19 10 9 
20 Internacional 19 9 6 1 2 12 6 6 
30 Grêmio-RS 18 9 5 3 1 16 8 8 
40 Corinthians-SP 16 9 5 1 3 13 7 6
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O Campeonato Brasilei-
ro tem um novo líder. Com 
o tropeço do Internacional 
para o Figueirense, fora de 
casa, o Palmeiras se man-
teve na primeira colocação 
ao final desta nona rodada. 
Quem também se deu bem 
foi o Grêmio, que passou pelo 
Cruzeiro e se segurou em 
terceiro. Palmeiras e Inter-
nacional dividem a liderança 
com 19 pontos. O Verdão, po-
rém, leva a melhor pelo saldo 
de gols, 9 a 6. O Grêmio tem 
18, enquanto o Corinthians 
completa o G4 com 16. O Ti-
mão, na despedida de Tite - a 
diretoria anunciou Cristovão 
Borges - derrotou o Botafogo 
por 3 a 1.

Destaque também para 
as penalidades perdidas nes-
te domingo. Alan Patrick teve 
a chance de dar a vitória ao 
Flamengo contra o São Paulo 
(2 a 2), mas chutou para fora, 
assim como De Arrascaeta 
diante do Grêmio.

Tropeço do Colorado
O Internacional trope-

çou diante do Figueirense, 
no estádio Orlando Scar-
pelli, em Florianópolis, 
perdeu por 3 a 2 e viu o 
Palmeiras assumir a lide-
rança do Campeonato Bra-
sileiro, com os mesmos 19 
pontos dos gaúchos, mas 
com maior saldo. A vitória 
deixou os catarinenses com 
12 pontos, na 12ª posição, 
após nove rodadas. Com 
nove finalizações e 50% 
de posse de bola para cada 
lado, Figueirense e Interna-
cional fizeram uma parti-
da equilibrada na primeira 
etapa. A não ser por um de-
talhe. O atacante Lins caiu 
na área aos 40 minutos e o 
árbitro paulista Luiz Flávio 
de Oliveira apontou a cal. 
Pênalti, que Bady cobrou 
com categoria para abrir o 
placar para o time da casa. 
O placar podia ter sido mais 
robusto, pois foram boas as 
chances de gol. Vitinho teve 
duas tentativas, aos 4 e aos 
5 minutos, mas parou em 
boas defesas de Thiago Ro-
drigues. A equipe alvinegra 
ainda acertaria a trave aos 
44 em chute de Bady, que 

Danilo Fernandes espalmou 
no poste.

Gostinho de quero mais
Dênis é muito questio-

nado pelos são-paulinos. Não 
faz muito tempo, torcedores 
pediam a sua saída do time, 
mas o técnico argentino Ed-
gardo Bauza bancou não só 
a permanência do goleiro, 
como sua titularidade. Neste 
domingo, enfim o camisa 1 
teve uma apresentação para 
comemorar. Apesar de ter 
sofrido dois gols, fez várias 
grandes defesas e evitou que 
o São Paulo fosse derrotado 
pelo Flamengo. O empate por 
2 a 2 no estádio Mané Garrin-
cha, em Brasília, pela nona 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro, acabou não ajudando 
as equipes a chegarem no 
G4, já que era um confron-
to direto. Pior aos cariocas, 
que mandaram na partida, 
tiveram as melhores chan-
ces e lamentam “dois pon-
tos desperdiçados” ao errar 
um pênalti aos 47 minutos 
do segundo tempo com Alan 
Patrick. O chute do meia foi 
para fora e as vaias rubro-
negras foram inevitáveis. Já 
os são-paulinos festejaram 
muito, pois jogaram mais da 
metade da etapa final com 

um a menos, após expulsão 
do atacante argentino Calle-
ri por reclamação - discutiu 
com o árbitro goiano Elmo 
Alves Resende.

Despedida de Tite
No domingo em que se 

despediu do técnico Tite e 
confirmou a vinda de Cristó-
vão Borges, o Corinthians ba-
teu o Botafogo por 3 a 1, pela 
nona rodada do Campeonato 
Brasileiro, no estádio Itaque-
rão, em São Paulo. O clube 
contou com a presença dos 
dois treinadores na arena 
para se recuperar da derrota 
na última quinta-feira para 
o Fluminense graças a uma 
atuação impecável no segun-
do tempo, quando fez dois 
gols e não deu chances ao 
adversário. O dia foi bastante 
movimentado no Corinthians 
antes do jogo. O anúncio ofi-
cial da contratação de Cris-
tóvão Borges como técnico 
da equipe antecedeu o even-
to já previsto para marcar a 
despedida de Tite. O agora 
treinador da Seleção Bra-
sileira foi ao gramado para 
receber aplausos, fazer um 
breve discurso emocionado 
e ver o telão exibir um vídeo 
com depoimentos e imagens 
dos principais momentos no 

comando da equipe. As pre-
senças de Tite e do gerente 
de futebol Edu Gaspar, que 
também irá para a Seleção 
Brasileira, fizeram até os jo-
gadores do Corinthians in-
terromperem o aquecimento 
para acompanhar a entrega 
de uma placa de agradeci-
mentos. Das tribunas, o novo 
treinador acompanhava o 
evento e viu de perto a parti-
da contra o Botafogo.

Sport respira
O Fluminense voltou a 

pecar no setor defensivo 
e saiu derrotado na noite 
do último domingo para o 
Sport por 2 a 1, na Ilha do 
Retiro, com gol de Diego 
Souza já no final da parti-
da. No jogo 300 de Diego 
Cavalieri com a camisa do 
clube carioca, Gabriel Xa-
vier abriu o placar ainda 
no primeiro tempo, após 
aparecer livre dentro da 
área. Já na segunda etapa, 
Magno Alves deixou tudo 
igual aos 39 minutos, mas 
Diego Souza, ao reencon-
trar o seu ex-clube, garan-
tiu a vitória para o Leão 
aos 45. Com a derrota, o 
Fluminense estaciona na 
11ª posição, enquanto o 
Sport, apesar dos três pon-

tos, segue na zona de re-
baixamento, em 18º.

Olho no Galo
Desta vez a Ponte Preta 

não jogou bem e não mere-
ceu melhor sorte. O Atlético
-MG se reabilitou após oito 
partidas sem vencer e deixou 
a zona do rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro. Nes-
ta manhã, o time de Robinho, 
Fred e companhia bateu a 
Ponte Preta por 3 a 0 na Are-
na Independência pela nona 
rodada contando com uma 
grande ajuda do goleiro João 
Carlos, que tomou um frango 
incrível, no gol de abertura 
do placar. Foi a primeira vi-
tória do Galo sob o comando 
do técnico Marcelo Oliveira. 
Com o resultado, o Atlético 
encerrou uma sequência de 
sete partidas sem vitória e 
ainda deixou a zona do rebai-
xamento. O time de Marcelo 
Oliveira chegou aos dez pon-
tos, dois a mais que o Coriti-
ba, que abre a zona da degola 
e perdeu para o América-MG 
por 2 a 1 no sábado, também 
no Independência. Esta foi a 
segunda vitória atleticana, 
que só tinha vencido na pri-
meira rodada (o Santos, por 
1 a 0), também em casa. De-
pois empatou quatro vezes e 

sofreu três derrotas. A Ponte 
Preta, com 13 pontos, ain-
da faz boa campanha, mas 
perdeu grande chance de 
se aproximar dos primeiros 
colocados. Um empate já co-
locaria o time paulista den-
tro do G4, ao menos até que 
o restante da rodada fosse 
disputado. Ela vinha de duas 
vitórias em casa: 2 a 1 na 
Chapecoense e 3 a 2 sobre o 
Atlético-PR.

Grêmio vence outra
Em meio a muita névoa 

e um frio de 7°C, o Grêmio 
contou com o talento do 
atacante Luan para vencer 
o Cruzeiro por 2 a 0, neste 
domingo, na Arena Grêmio, 
em Porto Alegre, no encer-
ramento da nona rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Luan foi responsável pelas 
poucas jogadas ofensivas 
do time gaúcho. Marcou o 
primeiro gol e chutou para 
Douglas pegar o rebote e 
fechar a conta. Fez a dife-
rença em uma partida com 
muitos erros de passes e 
fraco futebol. Os visitantes 
justificaram a queda para a 
lanterna da competição. Na 
rara vez que conseguiram 
chegar ao gol adversário, 
isolaram uma cobrança de 
pênalti com o uruguaio Ar-
rascaeta. Terminaram a par-
tida tendo que ouvir gritos 
de “olé”. O resultado deixou 
o Grêmio na terceira coloca-
ção, com 18 pontos, um atrás 
do líder Palmeiras. Por causa 
dos gols pró, o Cruzeiro caiu 
para a lanterna com apenas 
oito pontos conquistados. 
Na próxima rodada, nesta 
quarta-feira, o time mineiro 
buscará a reação contra a 
Ponte Preta, no estádio Moi-
sés Lucarelli, em Campinas 
(SP). A equipe tricolor rece-
be o Vitória, na quinta.

E deu Chape
A Chapecoense conse-

guiu uma importante vitó-
ria por 2 a 1 sobre o Vitória, 
no Barradão, em jogo válido 
pela nona rodada do Brasi-
leirão. Com gols de Sérgio 
Manoel e Thiego, o time 
catarinense chegou aos 14 
pontos e beliscou tempo-
rariamente a 4ª posição do 
campeonato. Já o Vitória, 
que descontou com Mari-
nho, ocupa a 15ª colocação, 
com 9 pontos somados.

Palmeiras 3 x 1 Santa Cruz-PE

Atlético-PR 1 x 0 Santos

América-MG 2 x 1 Coritiba-PR

Vitória-BA 1 x 2 Chapecoense-SC

Atlético-MG 3 x 0 Ponte Preta

Flamengo-RJ 2 x 2 São Paulo

Corinthians 3 x 1 Botafogo-RJ

Figueirense-SC 3 x 2 Internacional-RS

Sport-PE 2 x 1 Fluminense-RJ

Grêmio-RS 2 x 0 Cruzeiro-MG

RESuLTADOS

O Flamengo, que ainda teve um pênalti desperdiçado, ficou no empate de 2 a 2 com o São Paulo e agora ocupa a sexta colocação

O Sport-PE chegou aos oito pontos e à 17a posição ao vencer por 2 a 1 a equipe do Fluminense, pela nona rodada do Brasileirão
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  As seleções feminina 
e masculina do Brasil de 
Handebol Beach (handebol 
de Areia) chegaram ontem 
a João Pessoa, onde ficarão 
até o próximo dia 5, intensi-
ficando ainda mais os trei-
nos, em preparação para o 
Campeonato Mundial, que 
irá acontecer entre os dias 
12 e 17 de julho, em Buda-
peste, na Hungria. São 34 
atletas, sendo 17 em cada 
naipe que irão passar por 
um teste físico e seguirão 
com treinos todas as ma-
nhãs, variando entre aca-
demia e praia, além de um 
técnico/tático. 

No período da tarde, 
conforme a programação 
previamente elaborada 
pela Confederação Brasilei-
ra de Handebol, competem 
em jogos amistosos. Cada 
seleção ficará apenas com 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Equipes masculina e 
feminina se preparam 
para Campeonato Mundial

10 atletas, haja vista que 
sete no masculino e sete no 
feminino serão cortados. 
A paraibana Rossana Mar-
ques é a treinadora da equi-
pe feminina e acredita que 
até o próximo dia 5, todas 
as jogadores estão aptas a 
conquistarem mais um tí-
tulo para o Brasil

A técnica Rossana 
afirmou que a seleção re-
cebe vários convites para 
torneios que antecedem o 
mundial, mas que o dire-
tor ainda vai decidir quais 
deles merecem a participa-
ção. “Com certeza a seleção 
feminina vai participar de 
alguns torneios, justamente 
para reforçar ainda mais os 
treinos. Acontece que nem 
todos os convites valem à 
pena, porque algumas equi-
pes não têm nível para trei-
nar com a seleção”, disse.

De acordo com Rossa-
na, Taipei e Tunísia estão 
no mesmo grupo que o 
Brasil, mas a Noruega é a 
adversária que aponta jo-
gos mais difíceis, havendo 
outros fortes concorrentes, 
como a Polônia e o Uruguai. Os atletas chegaram ontem à capital e vão ficar em treinamento até o próximo dia 5 visando o Mundial que ocorrerá na Hungria

A Paraíba já conhece os atle-
tas na modalidade de atletismo 
que irão representar o Estado 
na etapa nacional dos Jogos Es-
colares da Juventude, que serão 
realizados em João Pessoa, nos 
meses de setembro e novembro.  
A decisão ocorreu nesse fim de 
semana, na pista de atletismo da 
UFPB, durante a etapa estadual 
dos Jogos Escolares e Paraescola-
res Paraibanos 2016.

O grande destaque da com-
petição foi o atleta Vinícius Dan-
tas Saraiva, do Colégio Plácido, 
que conquistou o primeiro lugar 
em seis modalidades: 80m com 
barreiras, salto em altura, arre-
messo de peso, salto em distân-
cia, lançamento do dardo e 800 
rasos, todos do hexatlon, totali-
zando 2.432 pontos.

Já nos 75m rasos, quem al-
cançou a medalha de ouro foi 
João Vitor Carneiro, represen-
tante da Escola Conviver. No lan-
çamento de Dardo, o atleta Van-
derson Levy (LENV); nos 1000m 
rasos o campeão foi Yan Santos 
(F.Rodrigues) e José Caio Felix, 
da Escola Santa Mônica, no Sal-
to em Altura. Ainda no mascu-
lino, Thiago Dantas (J.Lúcio) foi 
o grande vencedor do arremes-
so de peso, João Vitor Carneiro 
(Conviver) nos 250m rasos, Ge-
nilson Saraiva (Equipe Josué) no 
salto em distância e Yan Santos 
no lançamento de disco.

Nas disputas femininas, as 
atletas que conquistaram o pri-
meiríssimo lugar, foram Maria 
Graziela da Costa, representan-
do o Colégio Carlos Chagas nos 
75m rasos e 250m rasos; Dan-
yelle Faustino (Castro Pinto) 
nos 80m com barreiras; Marcela 

Soares (Gercina Eloy) nos 1000m 
rasos; Soedina Brito (João Belo) 
no Lançamento do Dardo; Dau-
ra E. dos Santos (Castro Pinto) 
no Salto em altura; Carla Thay-
se (A. Chateaubriand) no salto 
em distância e Fabíola Ribeiro 
(João José Costa) no arremesso 
de peso.

O primeiro lugar geral, na 
modalidade de atletismo dos 
Jogos Escolares, na categoria A 
(12 a 14 anos), ficou com a equi-
pe da Escola Castro Pinto, totali-
zando seis medalhas, sendo duas 
de ouro, três de prata e uma de 
bronze. Os atletas vencedores 
devem se preparar para os Jogos 
Escolares da Juventude, que são 
o maior evento estudantil espor-
tivo do Brasil. A competição de 
abrangência nacional reúne mi-
lhares de alunos-atletas de insti-
tuições de ensino públicas e pri-
vadas de todo o País.

Atletismo já tem representantes 
nos Jogos Escolares da Juventude

CAMPEÕES

Adrizzia Silva
Especial para A União 

Os nomes dos vencedores foram conhecidos no último fim de semana

O Gama/Clube Maníacos 
foi o campeão da Copa Pitim-
bu Sub-17 de Beach Soccer 
2016 (futebol de areia), rea-
lizada na arena do Centro, na 
cidade litorânea de Pitimbu, 
estado da Paraíba, no último 
sábado (18).  Ele venceu o Co-
libri/Marisol com o placar de 
quatro a três, em partida bas-
tante movimentada e recebeu 
o troféu Presidente Ailton 
Cavalcanti. O vice-campeão 
ficou com o troféu professor 
Cássio Freire.

Com a participação de 
oito clubes, três da cidade de 
João Pessoa, um da cidade de 
Pilar e quatro da cidade sede, 
o evento teve início às 9h e foi 
marcado com a realização de 

‘Maníacos’ vence Copa em Pitimbu
BEACH SOCCER SUB-17

onze partidas e muitos gols 
marcados. Às 15h iniciou a fi-
nal, aonde o Gama/Clube Ma-
níacos chegou a marcar dois 
a zero no segundo período, 
levando a acomodação no ter-
ceiro. Na ocasião, o Colibri/

Marisol chegou a virar a par-
tida em três a dois, onde no 
finalzinho o Clube Maníacos 
marcou o quarto gol, dando 
cifras definitivas ao placar de 
quatro a três, garantindo o tí-
tulo da competição.

Nos destaques da com-
petição, o goleiro Alex, do 
Gama/Clube Maníacos, foi 
escolhido como o melhor. Já 
João Vitor Alves, do mesmo 
clube, foi o grande artilheiro 
e melhor jogador, recebendo 
medalhas alusivas ao evento. 
A competição foi organizada 
pela Associação Esportiva Pi-
timbu Fênix, chancelada pela 
Federação Paraibana de Bea-
ch Soccer e o apoio da pre-
feitura local, com o objetivo 
principal de visar um grupo 
de jovens atletas para a mo-
dalidade (15 a 17 anos), que 
possam representar a Paraíba 
na I Copa Brasil Escolar sub-
17 de Beach Soccer, na cidade 
de Natal/RG no próximo mês.

Severino Santos de Melo, 
no masculino e Sandra Maria 
Alexandre da Silva, no femi-
nino, foram os vencedores de 
mais uma edição da tradicio-
nal Corrida da Fogueira, que 
ocorreu no último domingo, 
pelas ruas centrais de Cam-
pina Grande, na prova dos 10 
km. A prova reuniu centenas 
de atletas de vários municí-
pios da Paraíba e de estados 
vizinhos, cuja largada e che-
gada foi no Parque da Criança, 
no Açude Velho, às 8h.

A corrida teve ainda a pro-
va para cadeirantes, com saída 
às 7h30. Ela foi vencida pelo 
atleta Charles Julian Lopes De 

Menezes. Os vencedores da 
categoria PNE (outras defi-
ciências) foram Adélia Feliz de 
Souza, e Osimael Palmeiras dos 
Santos, no feminino e masculi-
no respectivamente. Nos cinco 
mil metros feminino, o primeiro 
lugar ficou com Natasha Men-
des da Costa, enquanto que, no 
masculino, também nos 5km, 
Cícero Antônio Ferreira Do Nas-
cimento subiu no lugar mais 
alto do pódio.

Foram premiados com 
medalhas todos os participan-
tes que concluíram a prova em 
no máximo 2h após o início da 
competição e em dinheiro to-
dos os primeiros colocados.

Prova reúne centenas 
de atletas em Campina

CORRIDA DA FOGUEIRA

Os atletas do Maníacos no momento da premiação da Copa

FOtO: Evandro Pereira
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Projeto Violadas faz 
concerto hoje na Usina 
Cultural Energisa
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Com a morte do maestro Maurício Gurgel, aos 83 anos de idade, a
Paraíba perde um dos mais importantes nomes do canto coral no Estado

Decano
e símbolo

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Decano dos regentes da Paraíba, o maestro ce-
arense - radicado desde 1960 na cidade de 
João Pessoa, onde recebeu, em 1981, o títu-
lo de Cidadão Benemérito pelos relevantes 
serviços prestados, e, também, o de Cidadão 
Paraibano em 2007 - Maurício Gurgel ainda 
estava em plena atividade quando morreu 
subitamente, na manhã do último domingo, 

aos 83 anos de idade. O corpo foi velado e sepultado às 17h 
do mesmo dia, no cemitério Parque das Acácias, localizado 
no bairro José Américo. 

“Ele era um símbolo do canto coral. Quando se falava 
em corais, seu nome era sempre lembrado, por causa da 
contribuição que deu nessa área”, garantiu para o jornal 
A União o regente João Alberto Gurgel, um dos quatro fi-
lhos - os outros são Angélica, Ricardo e José Maurício - que o 
maestro Maurício Gurgel, nascido em Fortaleza, gerou com 
a pianista e cantora lírica paraibana - natural da cidade de 
Areia - Sirena Gurgel, já falecida, união conjugal que o fez 
migrar para João Pessoa, em 1960. 

Apesar da idade, o saudoso maestro mantinha, em João 
Pessoa, sua escola de música, a Musical Center, fundada com 
seu filho caçula, e o próprio grupo, o Coral Vozes do Sanhauá, 
criado em 1990. “Ele era um dos mais destacados regentes”, 
garantiu o filho João Alberto Gurgel. Nesse sentido, Maurício 
Gurgel, um dos primeiros membros do Curso Superior de 
Educação Musical do Conservatório de Canto Orfeônico da 
Paraíba, foi - ao longo de duas décadas - diretor da Escola de 
Música Anthenor Navarro e do Instituto Superior de Educa-
ção Musical da Paraíba, além de ter dirigido o Núcleo de Ar-
tes e Música da Escola Técnica Federal da Paraíba, atual IFPB 
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba), cujo lendário coral desta instituição regeu durante as 
décadas de 1970 e 1980, época em que conquistou diversos 
prêmios, bem como o reconhecimento - pelas turnês realiza-
das - em âmbitos nacional e internacional.

“Pessoa de Deus, ele foi, por quase quarenta anos, pro-
fessor de música religiosa no Seminário Arquidiocesano e, 
sobretudo, regente oficial da Catedral Basílica Nossa Senho-
ra das Neves”, lembrou, ainda, João Alberto Gurgel, referin-
do-se ao saudoso pai, que ainda fundou e dirigiu notórios 
corais na Paraíba, a exemplo dos grupos do IFPB, Funesc 
(Fundação Espaço Cultural da Paraíba) e Sesi (Serviço So-
cial da Indústria), bem como trabalho com corais de insti-
tuições então tradicionais de João Pessoa, como os dos colé-
gios João XXIII, Lourdinas, Pio XII, Liceu Paraibano e Colégio 
Nossa Senhora das Neves.

Membro da Academia Paraibana de Música, onde ocu-
pava a cadeira de número 32, o regente Maurício Gurgel tam-
bém era compositor. De sua lavra destaca-se, por exemplo, a 
‘Missa à N .S. das Neves”, que é entoada solenemente a cada 
ano, no dia 5 de agosto, data de fundação da cidade de João 
Pessoa, na Basílica de Nossa Senhora das Neves. “Maestros 
e músicos hoje respeitados foram por ele instruídos”, disse, 
também, o filho, ao ressaltar a importância do pai, que, em 
18 de dezembro de 2000, recebeu Homenagem Especial, por 
destaque na área de atividade cultural, prestada pelo Conse-
lho Estadual de Cultura. E, em 2005, foi lhe conferido o Título 
de Cidadão Cabedelense, Município de cujo hino é coautor. 

FOTO: Divulgação

Maurício Rangel era 
membro da Academia 
Paraibana de Música



 

Agora são os aeroportos. A Lava Jato 
quer saber como foram gastos 45 bilhões 
na recuperação, concessão e administra-
ção dos aeroportos brasileiros. No lance 
estão presentes a OASe a Odebrecht. 
Esta última, como sempre envolvida em 
quase todos os escândalos que a Lava 
Jato investiga. É fiel freguesa. Desta vez, 
está associada com empresas internacio-
nais. A negociata do aeroporto do Galeão 
orçou em 19 bilhões, ganha pela Ode-
brecht e suas parceiras. A do aeroporto 
de Cumbica ficou em 16 bilhões, abiscoi-
tados pela OAS e sócios. Há aeroportos 
menores no pacote, como o de Viracopos, 
em Cumbica.

O rififi dos aeroportos deverá 
derribar o poderoso Wellington Moreira 
Franco, ministro chefe da Secretaria de 
Aviação Civil. Ele é o homem forte nas-
concessões dos aeroportos no governo 
interino, um dos gurus do presidente 
provisório Minchel (sic) 
Temêr, e o ministro dos 
Transportes, Maurício 
Quintella. É o que infor-
mam fontes de Brasília. Na 
altura da publicação dessa 
coluna, os dois já poderão 
ter caído. O fato é que 
estão maduros, pois todo 
o ministério de Temêr está 
de vez.

Os fatos em Brasília 
estão se sucedendo com 
muita rapidez, só os meios 
radiofônicos e eletrônicos 
podem acompanhar essa 
sucessão de acontecimen-
tos. Os meios impressos 
têm de se contentar em 
fazer comentários, como 
este de agora. Quem estava 
ontem no poder, hoje já 
desceu a rampa. Resta 
saber se esta descida será 
definitiva. Anote aí: Dilma 
pode voltar. Sua popularidade está em 
alta, enquanto a do governo Temêr vai 
descendo em procura do Paranoá.

O Brasil é imprevisível, Brasília 
mais ainda. Quem diria que um obscuro 
Fernando Collor sairia da prefeitura de 

O Centro Universitário de João Pessoa – Uni 
pê realizou no dia 27 de maio último, o lançamen-
to do livro da professora Clemilde Torres Pereira 
da Silva, Afonso Pereira: uma voz no jornalismo.  
O professor Afonso Pereira, que foi um dos fun-
dadores do Unipê, em 1971, ajudou na fundação 
da Instituição ao lado de figuras tão ilustres como 
o monsenhor Marcos Augusto Trindade, o padre 
José Trigueiro do Vale, Flávio Colaço Chaves, José 
Loureiro Lopes e Manuel Batista de Medeiros. 
Hoje, a instituição conta, dentre os seus dirigen-
tes, com a própria Reitora Ana Flávia (filha do 
professor Afonso) e de Oswaldo Trigueiro do Valle 
(irmão do Padre Trigueiro).

Afonso Pereira
Afonso Pereira, que foi nosso professor de 

Direito Romano na velha Faculdade de Direito da 
UFPB, era, antes de tudo um humanista. E, com 
o seu entusiasmo, nos levou (cinco alunos do 
terceiro ano), ao II Congresso Interamericano de 
Direito Romano, realizado no ano de 1972 na Uni-
versidade Autônoma do México. Lá, apresentamos 
uma Tese intitulada “Necessidade de atualização 
do ensino do Direito Romano”, aprovada com 
sucesso.

Desde 1946, Afonso Pereira era membro da 
Associação Paraibana de Imprensa – API, com o 
título de jornalista, e ajudou a fundação do jornal 
Correio da Paraíba, em 1953, sendo o primeiro 
diretor do veículo. Foi fundador e administrador 
da Fundação Padre Ibiapina, que tantos benefícios 
trouxe aos estudantes pobres do nosso Estado.

Mas Afonso também escrevia livros. E muitos! 
Dado o pequeno espaço desta coluna é impossí-
vel mencionar todas as obras de Afonso Pereira. 
Mas destaco as seguintes: Trilogia (subdividido 
em “Dos Deveres e da Educação” e “Direito Au-
toral”. Ainda foram escritos (ou reescritos), por 
sua esposa Clemilde Pereira as seguintes obras: 
“Afonso Pereira – uma voz no jornalismo”, com 
Prefácio e pesquisas da jornalista Thamara Duar-
te e “A História em discursos”). Desse casamento 
perfeito, tira-se uma conclusão: Afonso iniciou a 
obra e Clemilde Pereira deu continuidade e a está 
concluindo, dada sua vitalidade mesmo ultrapas-
sando os 90 anos.

Discursos e conferências
Mas, foi na Universidade e através de discursos 

e conferências que o orador Afonso se destacou. 
Poliglota, entusiasta da fala, dono de rara expres-
são vernacular, o Mestre Afonso, como era chama-
do por todos nós, entusiasmava quem estivesse ao 
seu redor. Por isso que o livro escrito por Dona Cle-
milde retrata a produção do esposo, que chama de 
“Escritos Afonsinianos: pensamentos impressos”, 
desde 1981 até 1984. Já o livro Trilogia é inspirado 
em Ésquilo e procurou repousar no pensamento 
de constituir-se de mesmo autor, mesmo estilo 
literário e da interligação das três dissertações, 
envolvendo Educação, Direito e História.

Natural do município Bonito de Santa Fé, 
nascido em 1917, Afonso Pereira foi uma das 
pessoas mais influentes da história política, cul-
tural e educacional da Paraíba. Em 17 de outubro 
de 2011, o Senado Federal, então presidido pelo 
senador José Sarney, homenageou o professor 
Afonso Pereira com o título de “Maior Professor 
do Brasil”. E não foi à toa, já que o professor aju-
dou a instituir 275 unidades de educação. Afonso 
ajudou, ainda na federalização da UFPB.
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Artigo

Afonso Pereira
e o Unipê

Em consequência dos arrufos políticos, o cerco se fechava para 
João Duarte Dantas.  Havia quem fornecesse aos Pessoa de Queiroz, 
comerciantes no Recife, primos e inimigo de João Pessoa, informes 
maldosos sobre o Presidente da Paraíba. Por sua vez os parentes 
recifenses repassavam para seu aliado, o advogado contrário, esses 
documentos e ele os imprimia com insolência nas páginas dos 
jornais da Veneza Brasileira.     

Se um dos lados em litígio, ali-
mentava a verrina escrita, apaixona-
da e violenta, contra os perrepistas, 
nos jornais da Paraíba, em contra-
partida, em  Pernambuco, o ataque 
aos liberais, constrangia e afrontava 
os  adversários, o que tornava os 
debates perigosos...  

Existia, também, um óbice para o 
afastamento de João Dantas da capital 
do Estado. Seu escritório esvaziava-se, 
pela ausência dos clientes. O causídico  
há mais de um ano não ganhava uma 
causa no Tribunal de Justiça, apesar 
de seu presidente Heráclito Cavalcanti 
ser seu correligionário e patrocinador 
das perseguições aos amigos de João 
Pessoa. O Judiciário era subserviente 
ao Executivo, dai os jurisdicionados 
não optarem por um defensor rival do 
Poder  para cuidar de suas causas.

A dependência dos Poderes ao 
Executivo permaneceu, ostensivamen-
te, até a promulgação da Constituinte 
de 1934. Como os demais dependem 
financeiramente do Executivo, a autonomia do Legislativo e do 
Judiciário, ainda, carecem de amarração. 

A luta de Princesa ora favorecia os aliados de Zepereira, ora 
pendia para o outro lado.  Na vitória para os  insurretos residia 
da esperança de ajuda para sua luta, que enfraquecia. À vista 
das circunstâncias adversas, João Dantas comunicou a Anayde a 
pretensão de ir para o Recife.    Mesmo chorosa com sua ausên-
cia a noiva o apoiou.

Porém, como um profissional abonado, as circunstâncias 
levaram-no a tomar por empréstimo ao agiota João Raposo (sê-
nior) cinco contos de reis e retirou-se para o vizinho Estado.  A 
partir desse instante, Anayde, isolou-se da atividade social. Dois 
motivos lhe ditaram a busca da penumbra.  O primordial dizia 

respeito à solidariedade a João Dantas que era avesso a exterio-
rizar seus hábitos e a intimidade. O segundo era esperar que a 
contenda  com o presidente arrefecesse ou tivesse fim, com a 
retirada de seu amado  para o outro local.   

Anayde deixou de frequentar os Saraus, em que fora estrela 
luminosa, em especial na residência de seu padrinho, o médico José 

Maciel, que tinha no frontispício de 
sua casa a placa –“Oculista e parteiro.”           

Na malsinada contenda o Presi-
dente João Pessoa tinha o povo a seu 
lado,    que não cessava de enaltecê-lo 
e cercá-lo com demonstrações de 
apreço.  Ao menor acinte o revide 
aflorava na resposta dos estudantes 
das Escolas publicas e particulares da 
capital da Paraíba. No interior também 
havia movimentos de solidariedade ao 
Presidente João Pessoa. 

Na véspera de sua viagem ao Re-
cife, no grupo Escolar Tomaz Mindelo, 
a garota Bernadete Franca, sobrinha 
da professora Adamantina Neves, 
apresentou-se com tanta graça e de-
sembaraço, cantando e dançando que 
o Presidente assegurou a sua tia: “na 
volta do Recife trarei uma lembranci-
nha para ela”. A modesta pulseirinha 
de ouro encontrada no bolso de seu 
palitó, no momento fatídico, não era 
para uma amante, mas para um anjo 
paraibano.  

Nos primeiros dias havia a crença 
que o bate-boca havia serenado. No entanto, houve uma vistoria no 
escritório de João Dantas, no intuito de averiguar se as verbas en-
viadas para a seca (que começou em 1930), por intermédio de João 
Dantas, alcançavam esse destino. Seus pertences foram atirados 
no leito da rua e as cartas íntimas que foram divulgadas como de 
Anayde,  na verdade eram dos clientes de João Dantas.

As missivas estavam à disposição de quem as quisesse ler, 
porém, Cesar de Oliveira Lima, Aurelio de Albuquerque, Genebaldo 
Avelar, Severino Alves Ayres e outros paraibanos que foram até a 
Secretaria de Polícia, atestavam que nenhuma possuía o autógrafo 
de Anayde.  São falácias que, até o presente, os mal intencionados 
acreditam, por ingenuidade, ouvir dizer ou má fé que eram da 
professorinha de Cabedelo. 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

Maceió para ser presiden-
te da república? Estive refle-
tindo sobre esse fato ao ver o slogan da 
campanha da candidata à prefeitura da 

Capital da Paraíba, Cida Va-
mos. Ao contrário de Collor, 
Cida não é obscura. Tem pós 
graduação acadêmica e lide-
rança no corpo docente da 
UFPB. Agora, vem com esse 
slogan, que nada mais é que 
a substituição de uma letra 
no seu sobrenome – Ramos 
– pelo “V” de vitória. Tem-se 
“Vamos”.

Pois Cida Vamos, candi-
data popular com o apoio do 
corpo docente das Universi-
dades e do governador da Pa-
raíba, pode surpreender não 
só se elegendo futura prefeita, 
mas sucessora do governador 
Ricardo Coutinho. Ela tem pla-
no de trabalho, como a ligação 
das avenidas Joaquim Pires 
Ferreira com a Maranhão– Ex-
pedicionários e a Dom Pedro 
II, levando a Mata do Bura-
quinho ao encontro da Mata 

da Amém, formando o maior complexo 
viário da Capital.

Cida Vamos já tem projeto para a 
criação do anexo do Cemitério da Boa 
Sentença, com o aproveitamento dos 
espaços ociosos do antigo Instituto de 

Medicina Legal e da Fábrica 
Matarazzo. Esta última provi-

dência solucionará a superpopulação do 
campo dos mortos, há muito reclamada 
pelos que ainda não morreram para sua 
futura morada.

O Projeto Bulevar reduzirá o impos-
to da casa em cuja frente for plantada e 
cuidada uma árvore. Com a copa unida 
à de junto, mais a do outro lado da rua, a 
dita árvore formará o esperado bulevar, 
trazendo uma sombra só ao verão da 
cidade. Cida Vamos quer regulamentar a 
profissão de guarda noturno, que deverá 
continuar a ser uma iniciativa e responsa-
bilidade da cidadania, mas composta de 
elementos selecionados dentre os que já 
exercem a profissão à vista de todos.

Esses e outros projetos animam a 
candidatura Cida Vamos à prefeita da 
Capital. Ela em vivência política, adquiri-
da na sua militância no PCdoB, onde foi 
Diretora de Agitação e Propaganda. Não 
tem quem segure Cida Vamos com um 
microfone na mão, dentro de um carro de 
som. É agitação para quem quiser ver, o 
legítimo discurso para as massas.

Pois aperte o cinto. A candidatura 
de Cida vai decolar. E o escândalo dos 
aeroportos brasileiros? Seus ministros já 
devem ter caído de ontem para hoje, é a 
sina do governo Minchel Temêr (sic). 

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)

O Projeto 
Bulevar 
reduzirá o 
imposto 
da casa 
em cuja 
frente for 
plantada 
e cuidada 
uma árvore

FOTOS: Reprodução/Internet
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Evento

Em Orlando e no Rio

Em cartaz

O cOndE

     Humor 

Tônio

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  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]

SERVIÇO

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Primeira Bola
8h - Big Show do Bolinha
11h - Bola na Rede
12h - Fala, Paraíba!
14h - A Tarde é Nossa
17h - Ide com você
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E Por Falar em Saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Orlando, madrugada de 12 de junho, 50 pessoas são mor-
tas em uma boate LGBT e tantas outras saem feridas. Rio de 
Janeiro, entre os dias 21 e 22 de maio, uma jovem indicou que 
foi estuprada coletivamente por cerca de 33 homens.

O que esses dois casos têm em comum, além da barba-
ridade e de atrair a comoção pública? Muito, e a forma como 
lidamos com esses casos diz muito de como compreende-
mos a violência.

No caso do Rio de Janeiro, em pouco tempo já começa-
ram a circular fotos da vítima, print screens de posts do seu 
Facebook e uma série de informações sobre sua personali-
dade. Aos poucos, também se descobriu quem eram os estu-
pradores e o mesmo aconteceu com eles: suas informações 
foram divulgadas para que toda a população soubesse quem 
foram as pessoas cruéis que cometeram a barbaridade.

No caso de Orlando não foi diferente. Rapidamente todo o 
mundo ficou sabendo quem era o assassino, que ele era muçul-
mano, havia jurado lealdade ao Estado Islâmico e mais no final 
do dia circulou o boato de que era frequentador da casa no-
turna e que possuía perfil no Grindr, um app de “pegação gay”.

Acredita-se que ao investigar a pessoa será possível ex-
plicar a violência, mas será mesmo?

Todo esse volume de dados pessoais sobre as vítimas e os 
agressores são levantados por duas razões. A primeira razão é 
a combinação entre a vontade de saber da população e a von-
tade de vender da mídia, que produz freneticamente informa-
ções para a população que deseja vorazmente consumir tudo 
sobre o novo escândalo global. A segunda razão – e a que me 
interessa aqui -, é que esses dados são levantados para explicar 
por que a violência aconteceu, para que as pessoas tentem dar 
algum sentido a barbaridade e descubram de quem é a culpa.

A partir dos dados levantados, pelo menos, duas teses são 
frequentemente formuladas. A primeira, de que a vítima é cul-
pada pela violência. Seu comportamento, sua forma de vestir, 
tudo levava para aquele resultado. A segunda tese, de que o 
agressor era doente ou uma pessoa com sérios desvios, como 
no caso específico, o suposto fanatismo religioso islâmico.

Acredita-se que ao investigar a pessoa será possível 
explicar a violência, mas será mesmo?

Acredito que não.
A busca por informações pessoais da vítima e dos agres-

sores talvez interesse ao sistema penal e suas regras de dosi-
metria da pena, mas não deveria interessar para o debate pú-
blico, pois promete explicações que não consegue dar e desvia 
o foco para o sujeito, quando deveria estar em outro lugar.

Outro ponto em comum entre os dois casos é o fato de 
que eles não são casos isolados. Com certeza são casos ex-
tremos e com dimensões que fogem do comum, mas o estu-
pro de meninas e o assassinato de pessoas LGBT acontecem 
diariamente, com uma frequência muito maior do que gos-
taríamos de admitir.

Há uma regularidade perversa nesses casos, que acon-
tecem frequentemente, com requintes de crueldade e tiran-
do esses casos que se despontaram na mídia, tendem a ter 
uma certa aceitação social. Isso porque não é uma simples 
violência arbitrária, mas um tipo específico de violência que 
só pode ser entendido se pensarmos de forma sistêmica e 
não individual: o caso bárbaro de Orlando, guardadas as 
devidas proporções, não é diferente do assassinato de uma 
travesti na avenida de Belo Horizonte. Há fios que conectam 
todas essas violências e que precisam ser expostos, nomea-
dos e enfrentados: o machismo e a LGBTfobia*.

A violência física e o estupro são ferramentas que essas 
opressões têm para nos dominar, para garantir que a opres-
são estrutural permaneça e se reproduza.

A LGBTfobia e o machismo são formas estruturais de 
opressão e a violência física é apenas uma das formas com 
que se expressam. Essas formas de opressão atravessam e 
influenciam toda a nossa vida, desde a forma como anda-
mos (“anda como homem!”), nos vestimos (“essa roupa não 
é adequada para uma mocinha”), quais empregos podemos 
ter, se é que podemos ter um emprego.

Elas são tão arraigadas em nossa sociedade que ga-
nham uma aparência de “natural”, de modo que, na maior 
parte do tempo, nem vemos a opressão, ela se torna invisí-
vel. A violência física e o estupro são ferramentas que essas 
opressões têm para nos dominar, para garantir que a opres-
são estrutural permaneça e se reproduza, para punir aque-
las pessoas que ousam fugir dos padrões.

Não quero saber quem era o atirador, a menina ou os 
33 homens, os detalhes de suas vidas não me interessam. 
Na verdade, todos nós criamos as condições para que esse 
tipo de tragédia continue a acontecer e por isso todos nós 
precisamos agir para que casos como o do Rio ou de Orlando 
nunca mais aconteçam. (Adaptado de adital.com.br)

Musical O fole roncou! prossegue hoje 
a sua temporada em Campina Grande 

Estupro em destaque

A temporada do espetáculo intitula-
do O fole roncou! Uma história do forró, 
que é inspirado no livro homônimo de 
Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues 
e tem direção cênica de Sérgio Maggio, 
prossegue em Campina Grande. Depois 
de apresentado no Distrito de Galante, o 
musical volta a ser encenado hoje, a partir 
das 19h, no Teatro Municipal Severino Ca-
bral, onde vai permanecer em cartaz até 
esta quinta-feira, sempre no mesmo horá-
rio. A entrada é gratuita para o público.

O musical - cuja estreia em âmbito 
nacional ocorreu no último dia 16 de 
junho, no próprio Teatro Severino Cabral 
- mergulha no universo das canções 
que marcaram o pilar do baião, um dos 
ritmos mais populares do Brasil. O roteiro, 
fictício, foi adaptado livremente por 
Sérgio Maggio e Rosualdo Rodrigues e, 
no palco, bailarinos e atores se alternam 
na narrativa para dar seus testemunhos, 
temperados pelo humor, teatralidade e 
astúcia, típicos do nordestino. A propósito,  
o espetáculo ainda será apresentado nos 
próximos sábado e domingo, dias 25 e 26, 
sempre a partir das 19h, na Pirâmide do 
Parque do Povo. A temporada na terra do 
Maior São João do Mundo prosseguirá até 
3 de julho, mas retornando depois para 
encenações dias 21 a 24 de julho, às 19h, 
no mesmo local, também com entrada 
gratuita ao público. 

O fole roncou! - cuja direção cênica 
é de Sérgio Maggio (seu último trabalho 
foi como dramaturgo e diretor do musical 
Eu vou tirar você deste lugar – As canções 
de Odair José) - é dividido em dois atos, 

FOTO : Divulgação Thiago Coacci
Do Brasil Post

girando em torno da história de Clemente 
Ferreira da Silva, um rapaz sobrevivente 
da grave seca que assolou o Nordeste 
nos anos 1940. Interpretado pelos atores 
Rudnei Silveira e Luiz Felipe Ferreira, Cle-
mente migrou para São Paulo e se tornou 
Clemente do Forró numa época em que 
o rádio era um dos veículos mais impor-
tantes do Brasil. E, na condição de um dos 
mais importantes radialistas e, também, 
um dos maiores defensores da música 
nordestina, entrevistou ao vivo Luiz 
Gonzaga, Marinês, Jackson do Pandeiro, 
Clemilda e Genival Lacerda.

A direção musical de O fole roncou! é 
de Dudu Alves, cujos arranjos inovadores 
e exclusivos do Quinteto Violado para o es-
petáculo passeiam por diversos clássicos, 
a exemplo de ‘Baião’, ‘Asa Branca’, ‘Feira de 
Mangaio’, ‘Peba na Pimenta’ e ‘Sebastiana’. 
A coreografia de Leila Nascimento dá ain-
da mais destaque para o xaxado, o forró 

e o xote, com participação do Balé Flor 
do Cerrado, grupo de dança que mescla 
os ritmos tradicionais da cultura popular 
aos elementos do balé clássico e da dança 
contemporânea.

A concepção artística é da produtora 
cultural Edilane Oliveira, paraibana de 
coração e idealizadora do Maior São João 
do Cerrado, um dos maiores festivais 
do gênero no País. Entre seus principais 
trabalhos, destaca-se o espetáculo Brasília 
Canta sua História, em parceria com a 
cantora Daniela Mercury para a comemo-
ração dos 50 anos de Brasília. “Nunca me 
imaginei produzindo um musical, mas 
tem algo mágico no teatro, inexplicável, 
simplesmente te envolve”, confessou ela a 
respeito de O fole roncou –  Uma História 
do Forró, que é o relato de uma cultura 
que transformou um povo e que caracte-
riza o que há de mais tradicional na região 
Nordeste: o legítimo forró.  

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO (EUA 2016). Gêne-
ro: Fantasia. Duração: 112 min. Classificação: 
Livre. Direção  James Bobin. Com Mia Wasi-
kowska , Johnny Depp, Helena Bonham Carter. 
Sinopse: Alice retorna após uma longa viagem 
pelo mundo, e reencontra a mãe. No casarão 
de uma grande festa, ela percebe a presença 
de um espelho mágico. A jovem atravessa o 
objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde 
descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco 
de morte após fazer uma descoberta sobre 
seu passado. Para salvar o amigo, Alice 
deve conversar com o Tempo para voltar às 
vésperas de um evento traumático e mudar 
o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, 
também descobre um trauma que separou 
as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha. 
CineEspaço1: 14h40 (DUB) e  17h, 19h20, 
21h40 (LEG).  Manaíra6/3D: 12h15, 14h45 
(DUB) e 17h15, 20h (LEG).  Manaíra9:/3D: 
14h e 19h15 (DUB) e 16h30, 22h (LEG). 
Manaíra10/3D: 13h, 15h30, 18h15 e 20h. 
Mangabeira1/3D: 12h30, 15h15, 17h55 
(DUB) e 20h30 (LEG). Mangabeira3: 13h e 
15h30. Tambiá2: 14h e 18h40 (DUB). Tambi-
á5/3D: 12h20, 16h30, 18h40 e 20h50 (DUB).
 
X-MEN APOCALIPSE (EUA 2016). Gênero: Ação. 

Duração: 143 min. Classificação 12 anos. 
Direção: Bryan Singer. Com James McAvoy, 
Michael Fassbender e  Jennifer Lawrence. 
Sinopse: O ancestral dos mutantes, En Sa-
bah Nur, retorna com planos de mergulhar 
o mundo em um apocalipse para garantir a 
supremacia. Sequência de “X-Men: Dias de 
um Futuro Esquecido”. CinEspaço3: 14h30, 
17h30 e 20h30 (LEG). CinEspaço4: 15, 18h e 
21h (DUB).  Manaira5/3D: 14h30, 18h (DUB) e 
21h15 (LEG). Manaíra7/3D: 12h30, 19h (DUB) 
e 15h45, 22h15 (LEG). Manaíra11: 13h15, 
17h e 20h15 (LEG). Mangabeira3: 18h25 e 
21h30 (DUB). Mangabeira4/3D: 16h25 (DUB) 
e 22h (LEG).  Mangabeira5/3D:14h, 17h05 
e 20h15. Tambiá2: 16h05 e 20h45 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h40, 17h30 e 20h30 (DUB). 

ANGRY BIRDS (EUA 2016). Gênero: Anima-
ção. Duração: 90 min. Classificação: Livre. 
Direção:  Clay Kaytis e Fergal Reilly. Com  
Jason Sudeikis, Maya Rudolph, Josh Gad. 
Sinopse: Adaptação do jogo Angry Birds, 
uma das maiores franquias mundiais de 
entretenimento, o filme vai contar a his-
tória de Red, um pássaro com problemas 
para controlar seu estresse, o veloz Chuck 
e o volátil Bomba, amigos que nunca tive-

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

CAPITÃO AMÉRICA - GUERRA CIVIL (EUA 2016). 
Gênero ação. Duração: 146 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Anthony Russo e 
Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey 
Jr. e Scarlett Johansson. Sinopse: Sinopse: 
Steve Rogers é o atual líder dos Vingadores, 
super-grupo de heróis formado por Viúva 
Negra, Feiticeira Escarlate, Visão, Falcão e 
Máquina de Combate. O ataque de Ultron fez 
com que os políticos buscassem algum meio 
de controlar os super-heróis, já que seus 
atos afetam toda a humanidade. Tal decisão 
coloca o Capitão América em rota de colisão 
com Tony Stark, o Homem de Ferro. Manaíra2: 
22h (LEG).  Manaíra4: 12h40, 19h05 (DUB) 
e 15h40, 21h45 (LEG). Mangabeira2: 18h e 
21h15 (DUB).   Tambiá4: 14h30, 17h30 e 
20h30 (DUB). 

O espetáculo mergulha no universo das canções dos ritmos populares do Brasil

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Som das cordas

O Cine Ceará teve uma abertura 
política no Cine São Luiz na última 
quinta-feira (16), com a homenagem 
ao ator Chico Diaz transformada em 
ato contra o presidente em exercício, 
Michel Temer. Ato findo, o festival 
arrancou com uma até agora boa sele-
ção de longas e curtas. 

Entre os longas apresentados, os 
melhores até o momento são o basco 
“Avó” e o mexicano “Epitáfio”. “Avó”, 
de Asier Altuna, mostra as relações 
familiares no mundo rural do país 
basco. Dominada por um patriarca 
autoritário e rígido, mas tendo como 
figura basilar a doce e calada a avó 
idosa, a família cinde-se com o avan-
ço da modernidade e o apelo sentido 
pelos jovens pela vida urbana e inde-
pendente.

Em chave oposta, “Epitáfio”, 
do casal mexicano Yulene Ozaiola 
Rubén Imaz, trabalha com a temática 
da conquista espanhola na América, 
no México em particular. “Escolhe-
mos o tema a partir da leitura de 
um clássico da colonização, o livro 
História Verdadeira da Conquista da 

Nova Espanha, de Bernal Diaz del 
Castillo, uma obra do século 16”, diz 
Imaz. Quem aconselhou a leitura foi 
o cineasta alemão Werner Herzog, 
que considera o volume inesgotável 
manancial de histórias fabulosas.

Os diretores, de fato, construíram 
a partir de singelos dois parágrafos 
da obra de Del Castillo. Fala de três 
homens que precisam atravessar um 
vulcão coberto de neve, o Popocatéptl, 
de 5.400 metros de altitude. Os atores, 
não profissionais, dialogam com frases 
contidas no livro. As imagens, quase 
monocromáticas, procuram mostrar o 
que acontece na mente dos homens 
quando submetidos ao extremo de pri-
vações, medo, frio e fadiga. “Quería-
mos mesmo estudar o ponto de vista 
dos conquistadores”, pouco explorado 
pelo cinema, disseram os diretores. O 
filme é muito bonito, tenso, e mostra 
até onde pode levar a loucura pela 
conquista e pelo poder - tema atual, 
embora a trama se passe em 1519.

O brasileiro “Maresia”, de Marcos 
Guttman, baseia-se em “Barco a Seco”, 
de Rubens Figueiredo. Joga numa 
temática rara no cinema brasileiro (a 
meditação sobre a arte), tem bons ato-
res, mas falta-lhe profundidade.

Lucas Silva
Especial para A União

Projeto Violadas faz concerto hoje na Usina Cultural Energisa com 
estudantes do curso de música do Instituto Federal da Paraíba

“Avó” e “Epitáfio” são destaques no festival Cine Ceará
NACIONAL

Formado por um grupo 
seleto, porém com indiví-
duos especiais na chama-
da arte da música, o pro-
jeto Violadas, em parceria 

com o Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB), se apresenta mais uma vez 
hoje na Usina Cultural Energisa. Fo-
cado no repertório do violão solo, 
a apresentação acontece às 20h30 
e promete apresentar ao público 
presente talentos individuais e gru-
pais.  Os interessados em participar 
podem adquirir seus ingressos na 
bilheteria do local nos valores de 
R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada. 

O grupo, composto por estu-
dantes do Curso Técnico Integra-
do em Instrumento Musical e do 

Curso de Extensão, interpretarão 
um repertório composto por mú-
sicas variadas e com obras tradi-
cionais. Entre os nomes da noite 
que farão parte da apresentação 
estão inclusos alunos como Feli-
pe de Medeiros Santos, Ademar 
Neto e Raphael Reichmann Rolim, 
até nomes consagrados a exemplo 
de Marcos Pablo Dalmacio, Daniel 
Wolff e Thibaut Garcia. 

A atividade tem como objetivo 
expandir e democratizar o acesso 
da população a espaços formais 
de ensino da música, integrando a 
comunidade ao instituto, além de 
promover a capacitação através de 
uma formação inicial e continua-
da, utilizando o instrumento como 
meio expressivo.

“A Coordenação do Curso Téc-
nico Integrado em Instrumento 

Musical se sente honrada por mais 
essa importante realização”, co-
memora o coordenador do curso, 
professor Cristóvam Carvalho. Esse 
é mais um resultado positivo do 
trabalho desenvolvido na Classe do 
Instrumento Musical Violão, que é 
orientada pelos professores Cristó-
vam de Carvalho e Vinícius de Lu-
cena. Segundo Cristóvam, o Curso 
Técnico do IFPB já é considerado 
no cenário musical como um dos 
mais recentes centros de formação 
musical da Paraíba.

O projeto Violadas, surgido em 
2008 através da união de estudan-
tes e professores violonistas do De-
partamento de Música da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB), 
promove desde seu início pequenas 
apresentações. Em especial a sua 
primeira performance aconteceu 

no Casarão 34, localizado no Centro 
da capital.

Para o coordenador do proje-
to Bruno Marinheiro, o projeto é 
a principal atividade desenvolvi-
da pelo PaVio, entidade criada por 
professores e alunos do Departa-
mento de Música da instituição fe-
deral. Sua finalidade é possibilitar 
o contato do violonista que ainda 
está estudando ou já se formou, em 
João Pessoa, com o público, colo-
cando em prática aquela máxima 
segundo “todo artista tem que ir 
onde o povo está”. 

Bruno comentou ainda que, em 
geral o trabalho desenvolvido por 
ele e demais membros do projeto 
é centrado no violai solo. “Em ter-
mos de formação, já tivemos desde 
violão solo a recital com violão e 
guitarra jazz, violão flamenco com 

equipamento eletrônico, violão 
com voz, além de grupos que não 
são exclusivamente de violão, como 
Camerata Filipeia”, completou.

A partir de 2010, o Violadas da 
início a uma parceria com a Usina 
Cultural Energisa e desde então 
tem promovido recitais de violão, 
geralmente na última terça-feira de 
cada mês. Seguindo o âmbito cul-
tural, Violadas é um projeto demo-
crático, cujo parâmetro é o talento 
artístico, individual ou de grupo. 

Luiz Zanin Oricchio
Agencia Estado

Cinestas e atores participantes fizeram protesto contra o governo interino de Michel Temer

Cena do longa-metragem mexicano “Epitáfio”, baseado em uma obra literária do século 16

n Evento: Projeto Violadas
n Quando: hoje
n Onde: Usina Cultural Energisa
n Horário: 20h30
n Entrada: R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada

Serviço

Grupo é formado por 
estudantes do Curso 

Técnico Integrado
em Instrumento

Musical e de curso
de extensão do IFPB

FOTOS: Divulgação



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N062/2016
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 07/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de 200 (duzentos) laboratórios de robótica composto de kits 
tecnológicos temáticos e de apoio, material didático para professores, equipe pedagógica e alunos, 
assessoria técnico - pedagógica para frofessores e equipe pedagógica, interface de robótica e softwa-
re de programação, destinado a Secretaria de Estado da Educação -SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00490-1
João Pessoa, 20 de junho  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N103/2016
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 07/07/2016 às 09h para:

Aquisição de material de expediente, destinado ao Laboratório Central de Saúde Publica - LA-
CEN, 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 - 16-00495-2
João Pessoa, 20 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N098/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO,  para conhecimento dos inte-
ressados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regu-
lamentou 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 05/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de filme para raio x, destinado ao Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques - CPAM, 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 - 16-00428-3
João Pessoa, 20 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 070/2016
PROCESSO Nº 19.000.025831.2016

Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº070/2016 (Registro de preços 
para contratação de serviços de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em 
equipamentos de refrigeração), destinado ao Complexo de Saúde de Cruz das Armas - CSCA, 
marcado para o dia 28/06/2016 as 09h, fica adiado  para  o dia 06/07/2016 as 09h. Solicitamos aos 
licitantes que acessem o site para adquirir um novo Edital.   CGE: Nº16-00426-6

João Pessoa, 20 de junho  de 2016
Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033718
Responsavel.: FJM & JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 018115408/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$240,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033047
Responsavel.: HELEN CRISTINA FEITOSA DA SOLVA
CPF/CNPJ: 084020414-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$208,37
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033230
Responsavel.: INSTITUTO FED DE EDU,CIENCIA 
E TECN
CPF/CNPJ: 010952708/0002-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$80.744,40
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 - 033055
Responsavel.: JAYSTON WINSTON JOSE SOARES 
NEVES
CPF/CNPJ: 395454338-92
Titulo: CED CRE BAN IND  R$1.878,05
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 032668
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ: 084673534-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$595,17
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 - 032811
Responsavel.: KARLA SERRA PEREIRA DE FIGUEI-
REDO
CPF/CNPJ: 054272614-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$450,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032911
Responsavel.: LUCIANA SITONIO COUTINHO
CPF/CNPJ: 013323467/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.143,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032861
Responsavel.: MIBS - REPRESENTACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 016785590/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 83,93
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033134
Responsavel.: PEDRO VAZ RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ: 000225854-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.312,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033536
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS 
LTDA EPP
CPF/CNPJ: 008841142/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$355,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032707
Responsavel.: TANIA MARIA OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 491380574-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031950

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,  21/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANDRE KLAUBER F DE PINHO
CPF/CNPJ: 025798864-51
Titulo: IND CONDOMINIOR$663,60
Apresentante: COND RESIDENCIAL CARLOS DRUM-
MOND DE
Protocolo: 2016 - 032993
Responsavel.: ANDRE KLAUBER F DE PINHO
CPF/CNPJ: 025798864-51
Titulo: IND CONDOMINIOR$650,96
Apresentante: COND RESIDENCIAL CARLOS DRUM-
MOND DE
Protocolo: 2016 - 032995
Responsavel.: ANDRE KLAUBER F DE PINHO
CPF/CNPJ: 025798864-51
Titulo: IND CONDOMINIOR$657,28
Apresentante: COND RESIDENCIAL CARLOS DRUM-
MOND DE
Protocolo: 2016 - 032994
Responsavel.: BRUNO ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 021767011/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.220,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033631
Responsavel.: CARLOS EDUARDO DE SANTANA 
CAVALCANT
CPF/CNPJ: 053711374-67
Titulo: CED CRE BAN IND  R$18.830,17
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo: 2016 - 032666
Responsavel.: CIROSI AMARO DE MOURA
CPF/CNPJ: 713607604-82
Titulo: CED CRE BAN IND  R$60.789,45
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo: 2016 - 032667
Responsavel.: CLAUDEMBERG DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 993029344-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$353,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031699
Responsavel.: CRW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 011183856/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$416,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032830
Responsavel.: DODOLAR COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 014394957/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$590,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033048
Responsavel.: EDNALDO ALMEIDA MACIEL ME
CPF/CNPJ: 001327112/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.023,46
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 - 033037
Responsavel.: ELEVE CONST. E INC. LTDA - ME
CPF/CNPJ: 017814408/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$998,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033506
Responsavel.: ELISANGELA PEREIRA SALES
CPF/CNPJ: 010583374-67
Titulo: DUP PRES SER IN  R$695,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032699
Responsavel.: ERLANDA DOS SANTOS MORAIS
CPF/CNPJ: 041125659/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$439,59

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033374
Responsavel.: ERIKA NIGRO EYLER
CPF/CNPJ: 074759047-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  203,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033515
Responsavel.: IARA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ: 011496761/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  976,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033772
Responsavel.: ITAMAR DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ: 013020094-86
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.443,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033993
Responsavel.: JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ: 726374044-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  789,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033480
Responsavel.: JT COSMETICA LTDA-ME
CPF/CNPJ: 008756261/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  681,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033470
Responsavel.: JEFFERSON COUTINHO DE BARROS
CPF/CNPJ: 992873404-63
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.073,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034642
Responsavel.: JOSE ALEXANDRE DO O FERNANDES
CPF/CNPJ: 251277304-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.371,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033835
Responsavel.: JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 008015114-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.805,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034473
Responsavel.: JOSILENE LUCAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 062669344-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$80,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 034997
Responsavel.: LUCIANA SITONIO COUTINHO
CPF/CNPJ: 013323467/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.170,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035035
Responsavel.: MELIZANDRO CORDEIRO TRAJANO
CPF/CNPJ: 996176334-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  380,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033701
Responsavel.: ROSANGELA DE OLIVEIRA ALVES
CPF/CNPJ: 024411380/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  754,40
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033755
Responsavel.: VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 623830602-59
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  155,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032875
Responsavel.: WLADIMA SORAYA HOLANDA GOMES 
DA SIL
CPF/CNPJ: 299575084-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.182,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034524

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,  21/06/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: AILTON PAIVA LUZ
CPF/CNPJ: 650995672-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.216,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034555
Responsavel.: ALEXANDRE REZENDE SOTAO
CPF/CNPJ: 703485702-44
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.398,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034615
Responsavel.: ANA CLAUDIA NOBREGA RANGEL 
TRAVASSO
CPF/CNPJ: 021189194-09
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.570,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034825
Responsavel.: ANNY MICHELLY FEIJO VIEIRA 
CORREIA
CPF/CNPJ: 037885544-10
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.413,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034019
Responsavel.: ANTONIO DE DEUS ALVES
CPF/CNPJ: 450888614-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.049,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034169
Responsavel.: ANTONIO LUIZ DE ARANTES MA-
GALHAES
CPF/CNPJ: 726602524-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.024,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034603
Responsavel.: ANUSKA JULIETA PEDROSA BARRETO
CPF/CNPJ: 029629144-70
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.777,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034371
Responsavel.: ARLEAN OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 026921054-78
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.791,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034330
Responsavel.: AUDY LOPES FERNANDES
CPF/CNPJ: 396698904-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.822,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034190
Responsavel.: CRW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 011183856/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  441,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032938
Responsavel.: EDUARDO MARTINS FILHO
CPF/CNPJ: 020407434-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.080,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034717
Responsavel.: EDVAN BARRETO FARIAS
CPF/CNPJ: 013221694-97
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.912,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034721
Responsavel.: ELTON DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ: 032766414-29
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  161,87
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
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Edital de Intimação ao Devedor Fiduciante. Dra. Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas, Oficial 
do Cartório de Registro de Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 
da Lei 9.514/97, bem como pela credora do Contrato de Financiamento com Alienação fiduciária, 
firmado com o Banco Bradesco S/A, registrado sob o nº R-3/4, na matrícula nº 68.249, referente ao 
imóvel situada na Rua Débora da Silva Braga, nº 75, Apartamento sob nº 1103, do Edifício Residen-
cial Tívoli, Aeroclube, João Pessoa – PB, venho intimar os Senhores Humberto Moreno de Almeida 
e Rostania Abrantes Felix de Almeida, para fins de cumprimento das obrigações contratuais que 
se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo 
pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os encargos que vencerem nesse 
período. Assim, procedo a Intimação de Vossas Senhorias, para que se dirijam a este Cartório Eu-
nápio Torres, situado a Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, 
nesta capital, onde deverão efetuar a purga do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data desta publicação. Na oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – Banco Bradesco S/A – nos termos do Art. 
26 § 7º da Lei 9.514/97. João Pessoa (PB), 15 de junho de 2016.

EDITAL – O Presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado da Paraíba – 
SINEPEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias vigentes, e considerando previsto 
nos arts. 5º, 14 e seguintes, convoca os associados que estejam em pleno gozo de seus direitos 
sociais, para participarem da Assembléia Geral Ordinária Estadual, que elegerá a Nova Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, a eleição realizar-se-á, no dia 22 de agosto do ano de 2016. Local 
de votação, em João Pessoa, na sede provisória do SINEPEP, Av. General Osório nº 90, sala 05, 
centro João Pessoa/PB, no horário de 09 às 17 horas. As inscrições das chapas poderão ser feitas 
na secretaria  do SINEPEP, Av. General Osório 90, sala 05, Centro, cidade de João Pessoa/PB, 
no horário de 09 às 12 horas. João Pessoa, 10 de junho de 2016. Assina Arnaldo  Coutinho de 
Oliveira – Presidente do SINEPE.

EDITAL- O presidente da Associação dos Policiais Civis do Estado da Paraíba- APCEP, no uso 
de suas atribuições estatutária, convoca todos associados em pleno gozo de seus direitos sociais, 
para participarem da Assembléia Geral Ordinária que realizar-se-á no dia 27 de junho de 2016 
as 08:00 h, em primeira convocação e em segunda chamada uma hora após com a presença de 
qualquer número de  presentes, terá local a Avenida General Osório nº 90, sala 04,  centro, João 
Pessoa, capital do Estado da Paraíba, “ORDEM DO DIA” a) apreciação, discussão e aprovação do 
relatório e balancete contábil da   prestação de contas da APCEP, correspondente ao exercício  de 
janeiro a dezembro do ano de 2015, b) outros assuntos de interesse dos associados, João Pessoa 
16 de junho de 2016, Antonio Erivaldo Henrique de Sousa presidente da APCEP.

COMARCA DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. VARA ÚNICA. EDITAL DE INTIMAÇÃO AO CÍVEL. 
PRAZO: 30 DIAS Processo: 0029204-47.2013.815.0291. Ação INTERPELAÇÃO. O MM. Juiz de 
Direito da vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todo quanto o presente Edital virem, 
ou dele conhecimento e notícia tiverem e a quem  interessar possa, com o prazo de trinta dias, 
que por parte de  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, foi  proposta a ação de Interpelação, 
autuada sob nº 0029204-47.2013.815.0291, na qual requer a interpelação do(a) requerido(a) para 
que no prazo de até trinta dias, efetuem o pagamento das prestações vencidas referente ao débito 
oriundo de Contrato Particular de Composição e Confissão de Dívidas, firmado junto ao requerente 
em 27/01/2003, no valor nominal de R$ 11.863,91 (onze mil oitocentos e sessenta e três reais e 
noventa e um centavos), e com vencimento final avençado para 30/06/2017, que segundo o reque-
rente encontra-se com atraso no pagamento da referida operação de crédito desde o ano de 2003, 
os quais deverão ser corrigidos até a data do pagamento, bem como das demais que vencerem. E 
pelo presente edital, fica interpelado JOAQUIM MANOEL DA SILVA, brasileiro, solteiro, agricultor, 
portador do RG nº 2374656 SSP/PB, CPF nº 028.160.844-00, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, da ação que lhe é proposta. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não 
possam alegar ignorância, passei o presente edital que será afixado em lugar de costume e publicado 
na forma da lei. O presente edital devera ser publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias 
entre as publicações. CUMPRA-SE. Cruz do Espírito Santo/PB, 18/05/2016. Eu, Marcelo Ximenes da 
Cunha,  Técnico Judiciário, digitei e assino. Dr. Eduardo Roberto de O. Barros Filho, Juiz de Direito.

COMARCA DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. VARA ÚNICA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 
DIAS. Processo: 0000053-70.2012.815.0291. Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. MM. Juiz de 
Direito da vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a quem interessar possa e a quem, deste 
tiver conhecimento, que perante este Juízo e cartório, se processam os autos da ação ordinária 
de cobrança nº 0000053-70.2012.815.0291 ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE S/A em face 
de JOSÉ LUIZ MAURÍCIO, brasileiro, solteiro, agricultor, CPF nº 322.481.134-04 e RG nº 549769 
SSP/RN, atualmente em local incerto e não sabido. E para que mais tarde ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o MM. Juiz, Dr. Eduardo Roberto de Oliveira Barros Filho expedir este edital 
que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e Fórum Des. Joaquim Soares Madruga, para 
CITAR o réu JOSÉ LUIZ MAURICIO para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de revelia e de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial. Dado e pas-
sado nesta Comarca de Cruz do Espírito Santo, em 10/06/2016. Eu, Renata B. R. Galvão, Analista 
Judiciário, o digitei. Dado e passado nesta Comarca de Cruz do Espírito Santo, em 10/06/2016. 
Eu, Renata B. R. Galvão, Analista Judiciário, o digitei.

MONTE ALEGRE TÊXTIL S.A - MATESA TÊXTIL
CNPJ Nº. 41.196.791/0001-54

Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a 
realizar-se no dia 21 de julho de 2016, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Rua 
Y-2, nº 341, Distrito Industrial de João Pessoa, Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, com 
vista a apreciar a seguinte ORDEM DO DIA: (a) Tomar as contas dos Administradores, discutir e 
votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e a destinação do resultado, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; e (b) Outros assuntos de 
interesse da sociedade.  

João Pessoa, PB, 20 de junho de 2016
Francisco José Cavalcanti Gonçalves

Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016
Pregão Presencial nº 007/2016

No dia 02 de Junho de 2016, a Prefeitura Municipal de PITIMBU, situada Na Rua Padre José 
João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB – Fone/Fax (83) 3299-1016 – CNPJ 08.916.785/0001-59, repre-
sentado pelo Sr. Prefeito o senhor LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO, portadora do CPF/
MF n.º 397.164.574-72, RG nº 944.188 SSP-PB, residente e domiciliado à Rua João Quirino dos 
Santos 49, Guarita, Pitimbu-PB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, alterações, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, alterações e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 007/2016, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Forne-
cedor Beneficiário LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR – ME, CNPJ: 13.398.975/0001-61, 
localizado na Rua: Cordelia Veloso Frade, 45, Sala 02, Jardim Cidade Universitária, CEP 58.052-170, 
João Pessoa/PB, representado pelo Sr. Luiz Eduardo Pinho Trocoli, portador do RG nº 1.331.444 
SSP/PB, CPF nº 585.431.124-00, conforme quadro abaixo:
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016

Pregão Presencial nº 007/2016

No dia 02 de Junho de 2016, a Prefeitura Municipal de PITIMBU, situada Na Rua Padre José 
João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB – Fone/Fax (83) 3299-1016 – CNPJ 08.916.785/0001-59, 
representado pelo Sr. Prefeito o senhor LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO, 
portadora do CPF/MF n.º 397.164.574-72, RG nº 944.188 SSP-PB, residente e domiciliado à 
Rua João Quirino dos Santos 49, Guarita, Pitimbu-PB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, alterações, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterações e demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
007/2016, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo Fornecedor Beneficiário LUIZ 
HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR – ME, CNPJ: 13.398.975/0001-61, localizado 
na Rua: Cordelia Veloso Frade, 45, Sala 02, Jardim Cidade Universitária, CEP 58.052-170,
João Pessoa/PB, representado pelo Sr. Luiz Eduardo Pinho Trocoli, portador do RG nº 
1.331.444 SSP/PB, CPF nº 585.431.124-00, conforme quadro abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO
MARCA

UNID QUANT 
VALOR    
UNIT. 

R$

VALOR 
TOTAL 

R$

1 COMPUTADOR NOTEBOOK –
especificação técnica: processador: intel» 
core  i3  3.3ghz;   memória   ram:   4gb   
ddr3   (expansível  até  8gb);   unidade 
ótica: gravador e leitor de cd/dvd, disco 
rígido:500gb ou superior; tela 
(polegadas):14"; teclado: português; 
mouse: touchpad; bateria:6 células; 
webcam  integrada; áudio: alto-falantes 
estéreo com áudio de alta definição com 
srs premium sound; conexões: 2 x usb 
3.0, 1 x combo e-sata+usb 2.0,  1 x porta 
hdmi, 1 x vga, 1 x conector   para   
microfone,    1   x    fone    de   ouvido;    
leitor    de cartão:sd, sdhc, sdxc, mmc, 
mmc+, ms, ms-pro, xd; rede 5em fio (wl-
fi):  802.11  b/g/n;   placa  de   
rede:10/100  mbps; voltagem  (v): bivolt; 
sistema operacionalwindows 7 home 
premium original 64-bit em português; 
Garantia mínima: 12 Meses.

Lenovo und 6
             

2.460,00 
            

14.760,00 
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2 MICROCOMPUTADOR - intel pentium

dual core, 4gb ddr3, 500gb, ou superior, 
gravador e leitor de dvd, placa mãe on-
board, gabinete com funto atx, teclado e 
mouse, sistema operacional: windows 7 
licenciado, com cd e chave de validação  
incluso; leitor de cartão;  monitor led 
19”; cabos inclusos. Garantia mínima: 12 
Meses.

Lenovo und 6

             
2.150,00 

            
12.900,00 

3 MICROCOMPUTADOR - processador: 
intel core i3 3.3ghz ou superior; memória 
cache: 4mb ou superior; memória ram: 
4gb ddr3 ou superior; unidade ótica: 
gravador e leitor de dvd/cd;  disco  
rígido:  500gb sata  ii;  placa  de   
rede:10/100/1000; placa mãe on board, 
gabinete com funto atx, teclado e mouse,  
sistema operacional: windows 7 
licenciado, com cd e chave de validação  
incluso; leitor de cartão; monitor led 19”; 
cabos inclusos. Garantia mínima: 12 
Meses.

Lenovo und 6

             
2.740,00 

            
16.440,00 

4 ESTABILIZADOR de voltagem 
600va/600w. garantia em meses 12, 
potência de tensão - bivolt. número de 
tomadas 4 proteções - filtragem de ruído. 
- proteção contra sobrecarga. - proteção 
de superaquecimento. - proteção contra 
subtensão e sobretensão.

Revolution und 10
                

210,00 
               

2.100,00 

5 ESTABILIZADOR TENSÃO, 1kva, 
tensão alimentação bivolt automático, 
características adicionais proteção contra 
transientes e surto de tensão, freqüência 
50/60, com no mínimo 5 tomadas de 
saída no padrão 3 pinos nbr 14136:2002.

Revolution und 5

                
350,00 

               
1.750,00 

6 FILTRO DE  LINHA:   especificações  
técnicas:   número   de  tomadas 
elétricas: 06 de acordo com o novo 
padrão nbr 14136,corrente 
maxima:10a,tensão  de  operação:  
127v/220v,fator  de  proteção: 140 
joules, pico máximo de corrente: 

Shara und 10
                  

32,00 
                  

320,00 
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4500a,potencia máxima de consumo: 
tensão de entrada 127v/1270w, 
comprimento do cabo: 1,00m,    cabo    
certificado:    conforme     nbr   nm    
243,     plugue certificado nbr 14136/nbr 
nm 60884-1

7 HD EXTERNO: capacidade: 1tb ou 
superior; garantia mínima de 1 ano

Toshiba und 2

                
380,00 

                  
760,00 

8 HD EXTERNO: capacidade: 500gb; 
garantia: 01 ano.

Toshiba und 2

                
340,00 

                  
680,00 

9 HD INTERNO 1TB.

Seagate und 3

                
370,00 

               
1.110,00 

10 HD INTERNO 500GB.

Seagate und 3

                
290,00 

                  
870,00 

12 IMPRESSORA        LASER        
MONOCROMÁTICA:        placa de rede 
ethernet; velocidade 30ppm ou superior 
a4; processador 400 mhz ou superior, 
compatível com windows, mac e linux; 
capacidade da bandeja: até 250 folhas de 
papel; ciclo mensal superior a 25000 
páginas.

Sansung 
2020

und 10                 
980,00 

               
9.800,00 

13 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL    
LASER    MONOCROMÁTICA:    
funções: impressora,  copiadora  e  
digitalizadora;  conexões:usb  e  rj  45; 
tecnologia: laser; velocidade de 
impressão: 18 ppm; resolução de 
impressão (dpi): 4800x1200dpi ou 
superior; ciclo mensal: até 1000 páginas; 
bandeja de entrada (folhas):80 folhas;
bandeja de saída (folhas):15     
folhas;resolução     do     scanner     
(dpi):1200dpi     ou superior; função 
copiadora; velocidade de cópia (cpm): 
30cpm ou superior; garantia:12 meses.

Hp und

      

2
             

1.680,00 
               

3.360,00 
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4500a,potencia máxima de consumo: 
tensão de entrada 127v/1270w, 
comprimento do cabo: 1,00m,    cabo    
certificado:    conforme     nbr   nm    
243,     plugue certificado nbr 14136/nbr 
nm 60884-1

7 HD EXTERNO: capacidade: 1tb ou 
superior; garantia mínima de 1 ano

Toshiba und 2

                
380,00 

                  
760,00 

8 HD EXTERNO: capacidade: 500gb; 
garantia: 01 ano.

Toshiba und 2

                
340,00 

                  
680,00 

9 HD INTERNO 1TB.

Seagate und 3

                
370,00 

               
1.110,00 

10 HD INTERNO 500GB.

Seagate und 3

                
290,00 

                  
870,00 

12 IMPRESSORA        LASER        
MONOCROMÁTICA:        placa de rede 
ethernet; velocidade 30ppm ou superior 
a4; processador 400 mhz ou superior, 
compatível com windows, mac e linux; 
capacidade da bandeja: até 250 folhas de 
papel; ciclo mensal superior a 25000 
páginas.

Sansung 
2020

und 10                 
980,00 

               
9.800,00 

13 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL    
LASER    MONOCROMÁTICA:    
funções: impressora,  copiadora  e  
digitalizadora;  conexões:usb  e  rj  45; 
tecnologia: laser; velocidade de 
impressão: 18 ppm; resolução de 
impressão (dpi): 4800x1200dpi ou 
superior; ciclo mensal: até 1000 páginas; 
bandeja de entrada (folhas):80 folhas;
bandeja de saída (folhas):15     
folhas;resolução     do     scanner     
(dpi):1200dpi     ou superior; função 
copiadora; velocidade de cópia (cpm): 
30cpm ou superior; garantia:12 meses.

Hp und

      

2
             

1.680,00 
               

3.360,00 
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14 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: 

tecnologia: jato de tinta, funções: 
impressora, copiadora e digitalizadora; 
conexões: usb  e wi-fi; memória padrão 
64 mb, ; velocidade de impressão: 
23ppm (preto) e 22ppm (colorido); 
resolução de impressão (dpi): 
4800x1200dpi ou superior; ciclo mensal: 
até 1000 páginas; bandeja de entrada 
(folhas):80 folhas; bandeja de saída 
(folhas):15 folhas, slot para cartão  de  
memória;  função scanner;  resolução  do 
scanner (dpi):1200dpi ou superior; 
função copiadora; velocidade de cópia 
(cpm): 22cpm ou superior.

Hp und 8

                
885,00 

               
7.080,00 

15 MOUSE ÓTICO USB COM SCROLL

Multilaser und 10

                  
12,00 

                  
120,00 

16 MOUSE PAD ERGONÔMICO c/ apoio 
de pulso base siliconada

Multilaser und 10

                  
24,00 

                  
240,00 

17 NOBREAK CARACTERÍSTICAS: • 
potência: 1400va» voltagem automática 
bivolt (entrada: 220 v /115 v - saída: 115 
v); • Manag und 2

                
480,00 

                  
960,00 

18 NOBREAK CARACTERÍSTICAS: • 
potência: 700va» voltagem automática 
bivolt (entrada: 220 v /115 v - saída: 115 
v); • Manag und 2

                
360,00 

                  
720,00 

19 PROJETOR DE VÍDEO com tecnologia 
3lcd, brilho 2800 ansi lumens, contraste 
3000:1, resolução svga (800 x 600 
pixels), lâmpada 200 uhe (e-torl) - vida 
útil: 4000 h (modo normal) 5000 h 
(modo econômico), reprodução de cor 24 
bit-16,7 milhões, conexões de entrada 
vga (mini d-sub 15 pin) x 1 / vídeo 
composto (1 rca) x 1 / s-video (mini din 
4 pin) x 1 / vídeo componente 
(compartilhado com entrada vga) x 1, 

Epson und 2
             

2.820,00 
               

5.640,00 
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hdtv 4801, 480p, 720p, 10801

20 TELA DE PROJEÇÃO 1,8 X 1,8

Sumay und 2

                
620,00 

               
1.240,00 

21 ROTEADOR WIRELESS 300mbps 4 
portas lan 10/100mbps 1 porta wan 
10/100mbps, fonte de alimentação 
externa 9vdc / 0,6a, padrões wireless ieee 
802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b, 
antena duas (2) antenas onidirecionais 
fixas de 5dbi, frenquência 2,4 a 2,4835 
ghz, wireless wep / wpa / wpa2,wpa-psk 
/ wpa2-ç4/128/152 bits

D-Link und 2

                
210,00 

                  
420,00 

22 SWITCH 8 PORTAS PADRÕES E 
PROTOCOLOS IEEE 802.3, IEEE 
802.3U, IEEE 802.3X 
CSMA/CD,INTERFACE 8 PORTAS 
RJ45 10/100/MBPS auto negociação / 
auto mdi / mdix, fonte de alimentação 
externa 100-240v ca, 50/60hz, taxa de 
dados 10/100mbps at half duplex ; 
20/200mbps at full duplex

D-Link und 4

                  
85,00 

                  
340,00 

                                                                                                     Total R$             81.610,00  

Adjudicação do Objeto: será por preço unitário
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão à ata de registro 
de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que 
autorizado pela Prefeitura Municipal de Pitimbu e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo 
de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.
Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, 
a contar de sua publicação no Diário Oficial.

 
Pitimbu/PB, 02 de Junho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBÚ
Leonardo José Barbalho Carneiro

LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR –ME
CNPJ: 13.398.975/0001-61

Adjudicação do Objeto: será por preço unitário
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão à ata de 

registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, 
desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Pitimbu e aceito pelo fornecedor, até o dobro do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.

Pitimbu/PB, 02 de Junho de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBÚ

Leonardo José Barbalho Carneiro
LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR –ME

CNPJ: 13.398.975/0001-61

A GAFEMA ENGENHARIA LTDA torna público que requereu à SEMAM, Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, a Licença PRÉVIA do Residencial ARAÇARI, situado à Rua Rad Severino Gomes de Brito s/n 
José Américo de Almeida 58.074-060. O empreendimento multifamiliar possui 08 unidades habitacionais 
(térreo+1) e dispõe de sistema de esgotamento sanitário (tanque séptico).

FRANCISCA VALETIM DUARTE MARTINS-ME – CNPJ \ CPF N 23.971.842\0001-96 TORNA PÚBLICO 
QUE A SUDEMA – SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA 
DE OPERAÇÃO N 1409\2016 EM JOÃO PESSOA, 16 DE JUNHO DE 2016 – PRAZO: 730 DIAS. PARA 
A ATIVIDADE DE: OPERAÇÃO DE MOTEL COM 14 APARTAMENTOS COM ÁREA TOTAL DE 852,06 
M. NA(O)– BR-405 – SITIO ARROJADO – ZONA RURAL MUNICIPIO: UIRAÚNA – UF:PB. PROCESSO: 
2016-000440\TEC\LO-1500.

MICCAL – MINERAÇÃO IND. E COMERCIO CAMPO VERDE LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.281.990/0001-41.  
Torna publico que  a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU  a Licença 
de Operação  Nº 882/2016, em João Pessoa 18 de abril de 2016, prazo de 1825 dias para atividades de: 
BENFIACIAMENTO DE CÁLCARIO E FABRICAÇÃO DE ARGAMASSA. Na (o) FAZENDA TRAPIA. Município: 
PATOS/PB. PROCESSO Nº  2016-000082/TEC/LO-1383
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016 - FMS

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apresentado 
pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00004/2016 - FMS, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA DE 
SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DO MUNICIPIO E TRANSLA-
DO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, no uso de suas atribuições legais, resolve HOMOLOGAR o 
resultado da licitação, em favor de EDNALDO DOS SANTOS RICARDO, CPF: 023.411.174-62, pelo 
valor de R$ 27.650,00 (Vinte e sete mil seiscentos e cinquenta reais), com base no Art. 4º, Inciso 
XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 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 no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 10 de Junho de 2016.
EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL DANTAS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes neste processo em referência, através de Adesão à Ata 

de Registro de Preços nº 00003/2016 - FMAS, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 
00003/2016 - FMAS do Fundo Municipal de Ação Social de Capim - PB, de acordo com o Parecer 
da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 00003/2016 – PMC que tem por objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINA-
DAS AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM em favor da empresa: 
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº  19.835.542/0001-02, do 
item 1 ao 3, pelo valor total de R$ 53.410,00 (Cinquenta e três mil, quatrocentos e dez reais) para a 
contratação em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e do Decreto 
Municipal 075/2014, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento 
de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da lei 8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 10 de Junho de 2016.

EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR 
PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00005/2016 - PMC

A Prefeitura Municipal de Capim CNPJ: 01.612.304/0001-72, através do seu Pregoeiro, torna 
público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, 
às 08:00hs (horário local) do dia 01 de Julho de 2016, objetivando a realização REGISTRO DE 
PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE TENDAS MESAS E AFINS A 
SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS  DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.  A sessão pública 
será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. São Sebastião s/n- Centro, 
Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 
às 14:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085

Capim, 17 de Junho de 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00007/2016 - PMC

A Prefeitura Municipal de Capim CNPJ: 01.612.304/0001-72, através do seu Pregoeiro, torna 
público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, 
às 16:00hs (horário local) do dia 01 de Julho de 2016, objetivando a realização REGISTRO DE PRE-
ÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA REFORMA  DE MÓVEIS DIVERSOS.  A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura 
Municipal de Capim, situada na Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 14:00hs e (horário local), a 
partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085

Capim, 17 de Julho de 2016.
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016 - PMC

A Prefeitura Municipal de Capim CNPJ: 01.612.304/0001-72, através do seu Pregoeiro, torna 
público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, 
às 11:00hs (horário local) do dia 01 de Julho de 2016, objetivando a realização CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DESTINADOS A 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.  A sessão pública será 
realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-
-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 
14:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 17 de Junho de 2016.
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00004/2016 - FMAS

O Fundo Municipal De Ação Social Do Município De Capim CNPJ; 08.730.903/0001-30, através 
do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo 
menor preço por item, às 14:00hs (horário local) do dia 01 de Julho de 2016, objetivando a realização 
de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada 
na Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in 
loco, no endereço acima, das 08:00 às 14:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. 
Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 17 de Junho de 2016.
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016 - FMS
O Pregoeiro Oficial Do Município De Capim, Estado Da Paraíba, no uso das atribuições que lhe 

foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 de Janeiro de 2013 e 
subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve ADJUDICAR o resultado da 
licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2016 - FMS, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEICULO 
TIPO VAN PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO 
CAPS DO MUNICIPIO E TRANSLADO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, em favor de EDNALDO DOS SANTOS RICARDO, CPF: 
023.411.174-62, pelo valor de R$ 27.650,00 (Vinte e sete mil seiscentos e cinquenta reais)

Capim - PB, 10 de Junho de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016 - PMC
O Pregoeiro Oficial Do Município De Capim, Estado Da Paraíba, no uso das atribuições que lhe 

foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 de Janeiro de 2013 e 
subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve ADJUDICAR o resultado 
da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2016 - PMC, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPA-
NHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAL, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, em favor da empresa MACIANA 
DE AZEVEDO MAIA – ME - CNPJ: 19.167.759/0001-91, pelo valor de R$ 15.400,00 (Quinze mil e 
quatrocentos reais). 

Capim - PB, 10 de Junho de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016 - PMC

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apre-
sentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00004/2016 - PMC, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais, 
resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação, em favor da empresa MACIANA DE AZEVEDO MAIA 
– ME - CNPJ: 19.167.759/0001-91, pelo valor de R$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais) com 
base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura do 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 no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 10 de Junho de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes na Carta Convite n° 00001/2016 - PMC, que objetiva 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR 
DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, 
em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos 
termos do relatório final apresentado pelo Presidente e observado parecer da Assessoria Jurídica, 
e HOMOLOGO o procedimento em favor da empresa F&F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
CNPJ: 04.190700/0001-47, com o valor de R$ 74.500,00 (Setenta e quatro mil e quinhentos reais) 
classificada pelo critério de menor preço global, com fulcro no Art. 23, Inciso II, alínea “a”, da Lei 
8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura dos 
instrumentos 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 no Art. 81 deste mesmo diploma legal. 
Com Recursos Orçamentários constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;12 361 1002 2011 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 40; 512 3390.39 00 101 
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 12 361.1002 2014 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA- QSE; 530 3390.39 00 301 OUTROS SERVIÇOS TERCEI-
ROS PESSOA JURÍDICA.

Capim - PB, 17 de Maio de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 00025/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS 
FEDERAIS E ESTADUAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016 - PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.02 SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO; 04 122 2002 1030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: ATÉ 
O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM:
CONTRATADO: MACIANA DE AZEVEDO MAIA – ME, CNPJ Nº 19.167.759/0001-91. 
VALOR R$ 15.400,00 (QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS).

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00013/2016 - FMS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

GRÁFICO E SERIGRAFIA.
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2016 - FMS.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE; 10 301 2007 2020 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE; 129 3390 30 00 001 MATERIAL 
DE CONSUMO; 132 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: RS RECORTE E SINALIZAÇÃO COM. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, 

CNPJ:09.339.057/0001-94 
VALOR R$ 144.694,75 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E 

QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00012/2016 - FMS
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SETORES DO FUNDO MUNI-

CIPAL DE SAÚDE.
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2016 - FMS.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE; 10 301 2007 

2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE; 132 3390.39 00 001 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02
VALOR R$ 53.410,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00026/2016 - PMC
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2016 - PMC.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.02 SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO; 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; 029 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 1002 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – MDE; 062 3390.39 00 0001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA; 12 361 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUN-
DEB 40; 512 3390.39 00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 12 361 
2006 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – QSE; 530 3390.39 00 
301 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 02.07 SECRETARIAS DE OBRAS, 
TRANSPORTES E SERV. URBANOS; 15 452 2008 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS; 198 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 02.08 SECRETARIA DE AGRICULTURA; 20 
608 2009 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 224 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. 

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
CONTRATADO: WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP, CNPJ: 19.835.542/0001-02
VALOR R$ 53.410,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes neste processo, através de Adesão à Ata de Registro 
de Preços nº 00010/2015 - PMC, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 00010/2015 
- PMC da Prefeitura Municipal de Capim, de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica, e em 
cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho 
o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00003/2016 – 
FMS que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRAFIA, em favor da empresa: RS RECORTE E SINALIZAÇÃO 
COM. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, CNPJ:09.339.057/0001-94, dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e o 26, pelo valor total de R$ 144.694,75 (Cento 
e quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) para a 
aquisição em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e do Decreto 
Municipal 075/2014, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento 
de contrato nos termos do Art. 64, caput, da lei 8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 10 de Junho de 2016.

EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes neste processo, através de Adesão à Ata de Registro de 
Preços nº 00003/2016 - FMAS, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 00003/2016 - 
FMAS do Fundo Municipal de Ação Social de Capim - PB, de acordo com o Parecer da Assessoria 
Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, acolho o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS N° 00002/2016 – FMS que tem por objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS 
AOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em favor da empresa: WAGNER CARTAXO 
MARQUES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 19.835.542/0002-02, do item 1 ao 3, pelo valor total 
de R$ 53.410,00 (Cinquenta e três mil, quatrocentos e dez reais) para a contratação em referência, 
fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e do  Decreto Municipal 075/2014, em 
consequência fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos 
do Art. 64, caput, da lei 8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 10 de Junho de 2016.

EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
005/2016, feito pelo Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME - 

CNPJ: 04.949.494/0001-06, no valor total de R$ 102.099,40 (cento e dois mil noventa e nove reais 
e quarenta centavos), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Juarez Távora- PB, 20 de Junho de 2016.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

005/2016, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: XAND´S COMERCIAL 
DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 04.949.494/0001-06,  no valor total de R$ 102.099,40 (cento 
e dois mil noventa e nove reais e quarenta centavos).

Juarez Távora- PB, 20 de Junho de 2016.
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

PREGOEIRO OFICIAL

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 0104/2015

EXTRATO DE 2° ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR E PRAZO
OBJETO:O Termo Aditivo tem por objetivo acrescer 5,73% do valor do contrato original 

0104/2015nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, bem como prorrogar por mais um mês 
conforme o fundamento do art.57, § 1, II da Lei Federal de Licitações.

PARTES: Fundo Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 (CON-
TRATANTE) e JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE -ME, inscrito no CNPJ sob 
nº 19.881.445/0001-56.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 
Publique-se e Cumpra-se.

Sapé, 14 de Junho de 2016.
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

PREFEITO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.04.014
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 007/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 02 de Junho de 2016, o qual encontra-
-se em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a 
Presente licitação para a empresa: LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR -ME, CNPJ: 
13.398.975/0001-61, em todos os itens do Pregão Presencial n.º 007/2016, no valor de R$ 81.610,00 
(oitenta e um mil, seiscentos e dez reais). O item 11 foi frustrado.

Pitimbu/PB, 02 de junho de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Pre-

sidente João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 09:00 horas do dia 06 de Julho de 
2016, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00025/2016, do tipo menor preço por item, 
Objeto: Locação de Estrutura para as festividades do João Pedro. Recursos: orçamento próprio. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. O edital encontra-se no endereço www.pedrabranca.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 20 de junho de 2016
Braz de Souza Lins

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00020/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00020/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO LOTE, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição e materiais de construção, para 
reforma do Matadouro Público e da passagem de alvenaria sobre a galeria de águas pluviais na 
Vila São João, no Município de Alagoa Grande, no dia 04/07/2016 às 8:30 horas, na Sala de Licita-
ções deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 01/07/2016.

Alagoa Grande(PB), 17 de junho de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS 0005/2016

Nº. CONTRATO 00061/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 19.164.496/0001-67.
Objeto: Execução dos serviços de continuação da construção do centro de tecelagem (galpão 

industrial, PB 356 km 14) no município de Pedra Branca-PB.   
Valor Global: R$ 158.830,47 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta reais e quarenta 

e sete centavos).
Data do Contrato: 20 de junho de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em diversas ruas, no 

Município de Água Branca/PB, conforme Contrato de Repasse nº 821272/2015.
LICITANTE HABILITADO:
- SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP.
- LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA.
- SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Co-
missão Permanente de Licitação, Rua Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis.

Água Branca - PB, 20 de Junho de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016
PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2016-SRP - PROCESSO ADM. Nº 2016.05.026

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
EMPRESA VENCEDORA: XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – ME
CNPJ: 04.949.494/0001-06

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID.
MARCAS QUANT. P. 

UNIT. P. TOTAL 

01 Álcool líquido 70º:para uso 
doméstico, com 1.000ml garrafa teca 100 R$     

3,95 
R$           

395,00

02

Balde em material plástico: 
resistente 100% virgem com alça 
de metal com capacidade mínima 
para 10 litros.

unidade arplast 100 R$     
6,99 

R$           
699,00 

03 Cera líquida incolor, com 750ml unidade espumil 500 R$     
3,40 

R$        
1.700,00 

04 Cesto plástico telado para lixo 
com capacidade de 10 litros unidade arplast 150 R$     

3,95 
R$           

592,50 

05 Copo descartável 180 mls pacote 
com 100 unidades. pacote marata 1000 R$     

2,98 
R$        

2.980,00 

06 Copo descartável 50 mls pacote 
com 100 unidades. pacote marata 1000 R$     

2,70 
R$        

2.700,00 

07 Cordão de nylon para pendurar 
roupas com 20m unidade condor  100 R$     

5,95 
R$           

595,00 

08
Desinfetante com fragrância pinho 
ou lavanda em embalagem de 
2litros

unidade brilho mil 1800 R$     
3,00 

R$        
5.400,00 

09 Desodorizador de ar: com válvula 
dosadora de spray c com 300ml. unidade bombril 500 R$     

9,44 
R$        

4.720,00 

10 Escova p/vaso sanitário -6120 
cerdas pp c/cabo de plástico unidade condor  250 R$     

4,45 
R$        

1.112,50 

11 Esponja de fibra sintética dupla 
face: uso geral em limpeza. unidade brilhus 3000 R$     

0,50 
R$        

1.500,00 

12
Flanela:para limpeza, cor 
vermelha, 100% algodão, 
dimensões 40 x 60cm.

unidade mc 500 R$     
2,49 

R$        
1.245,00 

13 Folha de alumínio, rolo com 7,5x 
0,30 metros unidade reynold 

wop 500 R$     
4,69 

R$        
2.345,00 

14
Fósforo: caixa com 40 palitos. 
Embalagem com 10 caixas x 40 
palitos.

maço parana 1000 R$     
2,94 

R$        
2.940,00 

15 Guardanapo de mesa, dimensões  
14x14 cm pacote com 100. pacote leve 1000 R$     

1,00 
R$        

1.000,00 

16 Limpa vidro com álcool garrafa 
com 500ml unidade brilux 400 R$     

4,09 
R$        

1.636,00 

17
Lixeiro com tampa e pedal, em 
plástico (polipropileno) cor branco, 
capacidade para  15 lts

unidade compras 80 R$   
17,90 

R$        
1.432,00 

18 Lustra móveis, em embalagem de 
200ml, jasmim unidade peroba 500 R$     

4,45 
R$        

2.225,00 

19

Luva em látex: resistente à 
produtos e químicos, 
anticorrosiva, antiderrapante 
tamanhos P, M e G cano longo.

par sauro 200 R$     
3,89 

R$           
778,00 

20
Pá para lixo plástica: reforçada 
cabo em madeira revestido em 
plástico afilado e lixado, 50cm.

unidade condor  80 R$     
7,88 

R$           
630,40 

21 Palito para dentes caixa com 100 
unidades caixa gina 500 R$     

0,89 
R$           

445,00 

22
Pano de prato:100% algodão alta 
absorção medindo 68 x 40cm, 
reforçado.

unidade mc 500 R$     
2,98 

R$        
1.490,00 

23 Pano para chão: alvejado, tipo 
saco duplo, medindo 46 x 70cm unidade mc 500 R$     

2,99 
R$        

1.495,00 

24
Papel higiênico rolo: branco, não 
reciclado, medindo 30m, macio e 
absorvente.

unidade floral 6000 R$     
0,70 

R$        
4.200,00 

25 Papel toalha, em rolo pacote c/ 02 
unidades Pacote leve 1000 R$     

3,44 
R$        

3.440,00 

26 Papel toalha, entrefolhado com 1 
kg Pacote leve 500 R$     

7,98 
R$        

3.990,00 

27

Polidor de alumínio, ideal para 
remover manchas de fervura e 
encardidos crônicos, garrafa com 
500ml 

unidade brilho mil 1500 R$     
1,80 

R$        
2.700,00 

28 Pregador de roupas em madeira, 
pct. com 20 unidades pacote condor  500 R$     

2,49 
R$        

1.245,00 

29
Rodo largo, todo emborrachado, 
base plástica 60cm,  c/ cabo em 
madeira de 120cm

unidade união 200 R$     
4,79 

R$           
958,00 

30

Rodo pequeno de madeira 30cm, 
para piso, com 01 (uma) 
borracha, base em polipropileno 
com 200mm, cabo em madeira 
com encaixe rosqueado, 
comprimento 1200mm

unidade união 200 R$     
4,49 

R$           
898,00 

31 Sabão de barra: glicerinado, 
neutro tablete c/ 500g unidade bem-ti-vi 1000 R$     

3,00 
R$        

3.000,00 

32 Sabão de coco: em barra de 200 
gramas cada unidade bem-ti-vi 1000 R$     

1,30 
R$        

1.300,00 

33
Sabão em pó para limpeza 
pesada, acondicionados em 
embalagem plástica de  500g

pacote ala 1500 R$     
2,28 

R$        
3.420,00 

34 Sabão em tablete com 05 
unidades pacote espumil 500 R$     

4,52 
R$        

2.260,00 

35 Sabonete unidade com 90g, unidade palmolive 500 R$     
1,84 

R$           
920,00 

36

Saco plástico para lixo preto/azul: 
resistente, capacidade para 100 
litros, embalagem plástica 
resistente com 05 unidades.

pacote hava 2000 R$     
2,85 

R$        
5.700,00 

37

Saco plástico para lixo preto/azul: 
resistente, capacidade para 15 
litros, embalagem plástica 
resistente com 10 unidades.

pacote hava 2000 R$     
2,85 

R$        
5.700,00 

38

Saco plástico para lixo preto/azul: 
resistente, capacidade para 50 
litros, medindo 75 x 105 cm, 
embalagem plástica resistente 
com 10 unidades.

pacote hava 2000 R$     
2,85 

R$        
5.700,00 

39

Saco plástico para lixo preto/azul: 
resistente, f, capacidade para 
30litros, embalagem plástica 
resistente com 10 unidades.

pacote hava 2000 R$     
2,85 

R$        
5.700,00 

40 Spray inseticida, a base de agua 
300ml unidade baygon 300 R$     

8,99 
R$        

2.697,00 

41
Vassoura de pelo: medindo 50cm, 
com cabo de madeira revestido 
em plástico com 1,5 metros

unidade união 200 R$     
6,25 

R$        
1.250,00 

42 Vassoura de piaçava: leque nº 10, 
forma leque, corpo em madeira. unidade união 300 R$     

6,18 
R$        

1.854,00 

43

Vassoura em nylon com cerdas 
macias, medindo 50cm, com cabo 
rosqueado de madeira revestido 
em plástico com 1,5 metros, para 
limpeza em geral, tipo doméstica

unidade união 300 R$     
6,28 

R$        
1.884,00 

44
Vassoura pequena para sanitários 
e pias, com cerdas de nylon, base 
plástica

unidade união 300 R$     
4,76 

R$        
1.428,00 

45
Vassourão de piaçava 40cm base 
em madeira com cabo plastificado 
120cm

unidade união 100 R$   
18,00 

R$        
1.800,00 

VALOR TOTAL
R$   

102.099,40 

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 
não fica obrigada a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
3.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, 
desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de Juarez Távora.
3.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de
Juarez Távora, por intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização 
da Ata de Registro de Preços.

Juarez Távora, 20 de Junho de 2016.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 007/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

através do relatório apresentado em 02 de junho de 2016, bem como, parecer jurídico atestando a legalidade 
do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 007/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, através do relatório apresentado em 02 de Junho de 2016, o qual encontra-se em total conformidade 
com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação para a empresa: 
LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR: 13.398.975/0001-61 em todos os itens do Pregão Presencial 
n° 007/2016, no valor de R$ 81.610,00 (oitenta e um mil, seiscentos e dez reais). O item 11 foi frustrado.

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 02 de junho de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de Mataraca

AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
O MUNICÍPIO DE MATARACA – Estado da Paraíba, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE CON-

CURSO PÚBLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO 
LTDA, contratada através de processo de licitação, torna público a aberturade inscrições para CONCURSO 
PÚBLICO DE PROVAS e TÍTULOS, objetivando o preenchimento de cargos vagos na estrutura administrativa 
do Município. O Concurso será regulado pelas instruções especiais constantes do Edital Regulador, Lei Orgâ-
nica do Município e demais legislação municipal aplicável à espécie. Os cargos são os seguintes: Advogado, 
Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Artífice, Assistente Social, Auxiliar de Arquivo, Auxiliar 
de Serviços Gerais, Auxiliar em Saúde Bucal UBS, Condutor de Ambulância do SAMU, Digitador, Educador 
Físico – Ação Social, Enfermeiro – UBS, Enfermeiro 40h, Enfermeiro Plantonista – 24 horas, Engenheiro 
Civil, Fiscal de Obras, Fiscal de Tributos Municipais, Fisioterapeuta, Gari, Magarefe, Médico – UBS, Médico 
do Trabalho, Médico Especialista, Médico Plantonista – 24 horas, Médico Veterinário, Monitor ao Serv. de 
Conv. e Fort. de Vinculo, Monitor de Creche, Monitor de Transporte Escolar, Monitor Educacional, Motorista, 
Nutricionista-Educação, Nutricionista-Saúde, Odontólogo – PSF, Odontólogo do Trabalho, Oficineiro de Artes, 
Oficineiro de Dança, Oficineiro de Esportes, Oficineiro de Informática, Oficineiro de Música, Operador de 
Máquinas Pesadas, Operador Hidráulico, Orientador Social, Porteiro, Professor A, Professor B, Professor C 
(Ciências, Inglês, Geografia, História, Matemática e Português), Psicólogo Escolar, Salva Vidas, Técnico em 
Enfermagem, Técnico em Enfermagem Socorrista, Técnico em Enfermagem UBS, Técnico em Farmácia, 
Técnico em Informática, Técnico em Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho e Vigia. O Concurso 
será planejado, organizado e executado pela Contemax Consultoria e supervisionado pela Comissão Especial 
de Concurso Público do Município de MATARACA/PB.

As inscrições ficarão abertas e disponíveis na sede da Prefeitura nos horários das 08:00 horas às 
12:00horas e 14:00horas às 17:00horas e VIA INTERNET a partir de 00h00m do dia 21 de Junho de 2016 
até 23:59 do dia 29 de Julho de 2016, no site contemaxconsultoria.com.br.

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.contemaxconsultoria.com.
br, a partir do dia 21 de Junho de 2016.

MATARACA/PB, 20 de Junho de 2016.
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Olímpio de Alencar Araújo Bezerra
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 2.08.020/2014/ SECOB/PMCG. PARTES: 
SECOB/VIA ENGENHARIA S/A. OBJETO CONTRATUAL: URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO 
BODOCONGÓ DE 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: SUPRES-
SÃO DE VALOR NO MONTANTE DE R$ 215.510,56 (DUZENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E DEZ 
REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR CONTRATADO DE R$ 65.508.824,89 
(SESSENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, 
OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 65.293.314,33 (SESSENTA E CINCO MILHÕES DUZENTOS E 
NOVENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E CATORZE REAIS, TRINTA E TRÊS CENTAVOS). FUNDAMEN-
TAÇÃO: ART. 65, I, “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2014/SECOB/PMCG. 
SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA/ LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO.  DATA DE 
ASSINATURA: 20/06/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO 01.2016.
REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00004/2016.
AO TERMO DE CONTRATO Nº 00250/2016.

DATA: 07.04.2016
OBJETO: Acréscimo de 7,8% ao valor contratado, representado pelo valor de R$ 1.050,50 

(Um Mil e Cinquenta Reais) ao valor inicial do contrato de R$ 13.442,50 (Treze Mil Quatrocentos 
e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), totalizando a importância de R$ 14.493,00 (Qua-
torze Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais) - tudo em conformidade ao Art. 65 – Par - 1º, da 
Lei de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, como já previsto na cláusula décima primeira do 
contrato e Parecer Jurídico nos autos, pelos serviços prestados de aplicação de piso em granilite.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65, Par. 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - PB
    SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO – CNPJ: 24.497.770/0001-50
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 15.06.2016.
SIGNATÁRIOS: ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
                           SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
PREFEITO

  
PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execuções de Shows Festivos com as Atrações Artísticas “MARA PAVANELLY, OS 

MAROCAS DO FORRÓ e VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA”, nos dias 23 e 24/06/2016, 
por ocasião dos tradicionais Festejos Juninos, promovidos anualmente pela Prefeitura Municipal de 
Alagoinha/PB. LOCAL: Sede do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN 04.2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alagoinha: 02.05 - 13.392.0015.2029 
- 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS – ME, CNPJ: 
10.552.157/0001-83 - CT Nº 143/2016 – 20.06.2016 - R$ 118.000,00 – Cento e Dezoito Mil Reais.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016

AVISO DE ADIAMENTO
A CPL torna público que, em razão da ocorrência da interposição de recurso contra a fase de 

habilitação, fica adiada a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços marca-
da para ser realizada no dia 23/06/2016, às 11:00 horas. A sessão pública para continuidade do 
certame será publicada oportunamente no Diário Oficial do Estado. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a ComissãoPermanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - 
Itatuba - PB, no horário das 08:00as 14:00 horas dos dias úteis.Telefone: (083) 3398-1020. Email: 
pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 20 de Junho de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA ESTADO DA PARAÍBA
AVISO DE EDITAL NORMATIVO DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 – CMU/PB 
O PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, Estado da Paraíba, na forma da 

Constituição Federal, Art. 37, incisos I e II, torna público, através da COMISSÃO ESPECIAL DO 
CONCURSO PÚBLICO, abertura de inscrições para o Concurso Público nº 001/2016 – CMU/PB, 
para provimento dos cargos públicos de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03 VAGAS E AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS 02 VAGAS. Ás inscrições iniciará no dia 22 de junho a 22 de julho de 2016. 
O presente Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas no Edital Normativo de nº 
001/2016-CMU/PB, o qual se encontra no site http://facetconcursos.com.br ou na sede da Câmara 
do Município de Uiraúna, localizada na Av. Rua Francisco leão veloso, 511 – centro – Uiraúna/
PB, aos 16 de junho de 2016. Joaquim Marcelino de Lira Neto presidente da câmara municipal

Presidente da Câmara Municipal de Uiraúna
Joaquim Marcelino de Lira Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2016

CONTRATO Nº 153/2016 - Contratado(a): Tecnologia Educacional Editora e Distribuidora de 
Projetos para Educação Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento de Espaço Cultural Itinerante e 
Projetos: Os Quatro Pilares da Educação e brinquedoteca, destinado à Secretaria de Educação do 
município. Valor Contratado: R$ 651.750,00.  Recursos: Próprios e FNDE. Classificação: Secretaria 
de Educação - Mat. de Consumo e/ou Eq. e Mat. Permanente. Vigência: 17/06/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 17 de junho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de produtos de armarinho, destinados ao consumo de diversas secretarias 

deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
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:
Cosmo RicarteFeitosa-ME,R$ 168.242,40. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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).

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016.
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:
Limpmax Construções e Serviços Ltda-EPP - R$ 66.600,00. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
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:
Waste- Coleta de Resíduos Hospitalares Eireli-ME - R$ 37.100,00.

ESTADO DA PARAÍBA
Câmara Municipal de Uiraúna

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 

Preços nº 01/2016.
Contratante: Câmara Municipal de Uiraúna/PB
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, CNPJ: 

70.223.060/0001-59
Objeto: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CAR-

GOS INTEGRANTES DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
UIRAÚNA/PB.

Valor Global: R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais).
Prazo: 120 dias.

Uiraúna-PB, 16 de junho de 2016.
Presidente da Câmara Municipal de Uiraúna

Joaquim Marcelino de Lira Neto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços parcelados de confecções de materiais gráficos personalizados diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.39.99 - 04.122.0020.2004, 

04.129.0021.2006, 12.361.0042.2009, 12.361.0188.2010, 12.361.0188.2015, 12.365.0195.2017, 
12.367.0228.2018, 12.366.0042.2019, 10.301.0104.2023, 08.244.0224.2040, 08.244.0224.2042, 
08.244.0081.2051

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00034/2016 - 20.06.16 - JOSE PAULO DOS SANTOS - R$ 61.828,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 00015/2016 - FMS
OBJETO:   LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO 

AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DO MUNICIPIO E TRANSLADO PARA CIDADE 
DE JOÃO PESSOA.  

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016 - FMS.
DOTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 205 - FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE; 10 301 2007 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA; 3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO EDNALDO DOS SANTOS RICARDO, CPF: 023.411.174-62, PELO VALOR DE 

R$ 27.650,00 (VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
OBJETO: Contratação de Empresa Jurídica para construção de praça de evento no Município 

de Poço Dantas-PB.
LICITANTES HABILITADOS:
- DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME.
- RCA CONSTRUCOES LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
27/06/2016, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro 
- Poço Dantas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 17 de Junho de 2016

JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 053/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de sinalização; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: Luna Alves Sinalização Ltda - EPP - R$ 98.000,00. Fica o licitante 
convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a 
contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 20 de Junho de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 003/2016, que objetiva: Contra-
tação de empresa especializada em construção civil para reforma da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Rita Alves, Bairro do SESI em Bayeux; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EDCOL ED Construções Ltda - R$ 43.929,76. Fica o licitante 
convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a 
contrata e aplicação de penalidades prevista por Lei.

Bayeux - PB, 20 de Junho de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Produtos de Infor-
mática, Periféricos de Escritório, e recarga de cartuchos, entre outros, para as diversas secretarias e 
Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Igaracy/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy - PB, 15 de Junho de 2016.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 10:30 horas do dia 06 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de profissional 
especializado em prestação de contas e convênios firmados com o Governo Federal e Estadual 
para o município de Igaracy/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy - PB, 15 de Junho de 2016
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 13:30 horas do dia 06 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material perma-
nente, de escritório, bebedouro, fogão, liquidificador industrial entre outros equipamentos para as 
diversas secretarias do Município de Igaracy/PB e para o Fundo Municipal de Saúde deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy - PB, 15 de Junho de 2016
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 15:00 horas do dia 06 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículo para 
diversas secretarias do Município de Igaracy/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy - PB, 15 de Junho de 2016
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, S/N - Centro - Igaracy - PB, às 16:00 horas do dia 06 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de motocicletas 
para ficar a disposição das diversas secretarias do Município de Igaracy/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy - PB, 15 de Junho de 2016
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de construções 
diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 20 de Junho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de consultoria e 
elaboração de projetos das secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 20 de Junho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais hos-
pitalares diversos - curativos especiais de alta complexidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 20 de Junho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de corrimão em cano, 
portão, grade e janela tipo basculante diversos - todos de ferro. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 20 de Junho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

(REPUBLICAÇÃO) PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Capitão 

Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 14:30 horas do dia 04 de julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de molas, braçadeiras, 
para os veículos do município de Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 20 de junho de 2016
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR  

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 08h30min horas do dia 04 
de julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de material de construção para todas as secretarias e o Fundo Municipal de Assistência Social 
do município de Cacimba de Areia - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02.  Informações: no horário das 07h00min as 12h00min horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 20 de junho de 2016.
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 10h30min horas do dia 04 de 
julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para os serviços gráficos para todas as secretarias e programas do município de Cacimba 
de Areia/PB e Fundo Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02.  Informações: no horário das 07h00min as 12h00min 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 20 de junho de 2016.
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 11h30min horas do dia 04 de 
julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para prestação de serviços gráficos destinado ao Fundo Municipal de Saúde do muni-
cípio de Cacimba de Areia-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02.  Informações: no horário das 07h00min as 12h00min horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 20 de junho de 2016.
Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ca-

pitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 15:30 horas do dia 04 de julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em locação de serviços de sistema de sonorização, Iluminação, Palcos, Geradores, 
Banheiros Químicos, para a tradicional João Pedro no Município de Cacimba de Aria/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 20 de junho de 2016.
RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAR
TOMADA DE PREÇOS Nº  00023/2016

AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 

da Tomada de Preços n° 00023/2016, para aquisição de medicamentos e material odontológico, 
destinados aos Centros de Saúde e ADJUDICO o seu objeto à empresa MEDONTEC MANUTENÇÃO 
E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO LTDA, CNPJ 
n° 05.797.987/0001-30, vencedora de vários itens com o valor de R$ 123.022,97 (cento e vinte e três 
mil, vinte e dois reais e noventa e sete centavos).

Aguiar - PB, 20 de Junho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO PARA EQUIPAR AS UBS DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - ME - R$ 15.684,00; CONQUISTA COMER-
CIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - R$ 16.092,00; EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 
LTDA - ME - R$ 19.123,00; MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - R$ 5.064,00; T.A. - Comércio de 
Equipamentos para Escitório LTDA - EPP - R$ 9.374,00.

Remigio - PB, 07 de Junho de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA EQUIPAR AS UBS DE REMÍGIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.000 - EXECUTIVO 02.110 - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.1008.1013 - AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/
UBS’S 4490.52.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTES DE RECURSOS: 
002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 014 - TRANSF. DE RE-
CURSOS DO SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00108/2016 - 07.06.16 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - ME - R$ 15.684,00
CT Nº 00109/2016 - 07.06.16 - CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - R$ 

16.092,00
CT Nº 00110/2016 - 07.06.16 - EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - R$ 

19.123,00
CT Nº 00111/2016 - 07.06.16 - MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP - R$ 5.064,00
CT Nº 00112/2016 - 07.06.16 - T.A. - Comércio de Equipamentos para Escitório LTDA - EPP - R$ 

9.374,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 11:30 horas do dia 01 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
de refeições, de forma parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 15 de Junho de 2016
ALESSANDRO FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 13:00 horas do dia 01 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de móveis, equipamentos ad-
ministrativos diversos e material permanente, destinado a diversas secretarias municipais. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 15 de Junho de 201
ALESSANDRO FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 02 (duas) motos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 15 de Junho de 2016
ALESSANDRO FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2016
OBJETO: Execução dos serviço de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Bairro 

do Jatobá no Município de Patos.
VENCEDOR: SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, pessoa jurídica de Direito 

Privado, com sede na Rua Oscar torres, 800, Jardim Guanabara, Patos - PB, inscrita no CNPJ nº 
07.177.669/0001-00

VALOR TOTAL: valor de R$ 1.484.953,61(hum milhão quatrocentos e oitenta e quatro mil nove-
centos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), em moeda corrente nacional, referente 
ao Contrato de Repasse nº 1025294-66.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias. 
Fundamento: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO: Lei Orçamentária Anual – Exercício 2016, Unidade Orçamentária: 02.070 

– Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanismo, na Classificação Funcional 15 451 1006 1007, 
no Elemento de Despesa – 4490.51. Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/
ISS/IPTU/OUTROS e Contrato de Repasse 1025294-66 – Ministério das Cidades.

PATOS - PB, 17 de junho de 2016.
Francisca Gomes Araújo Mota

Prefeita Constitucional de Patos – PB.

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2016

Nº DO CONTRATO: 378/2016
OBJETO: Execução dos serviço de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Bairro 

do Jatobá no Município de Patos.
VENCEDOR: SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, pessoa jurídica de Direito 

Privado, com sede na Rua Oscar torres, 800, Jardim Guanabara, Patos - PB, inscrita no CNPJ nº 
07.177.669/0001-00

VALOR TOTAL: valor de R$ 1.484.953,61(hum milhão quatrocentos e oitenta e quatro mil nove-
centos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), em moeda corrente nacional, referente 
ao Contrato de Repasse nº 1025294-66.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias. 
Fundamento: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO: Lei Orçamentária Anual – Exercício 2016, Unidade Orçamentária: 02.070 

– Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanismo, na Classificação Funcional 15 451 1006 1007, 
no Elemento de Despesa – 4490.51. Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/
ISS/IPTU/OUTROS e Contrato de Repasse 1025294-66 – Ministério das Cidades.

Assinatura do Contrato: 17/06/2016.
PATOS - PB, 17 de junho de 2016.

Francisca Gomes Araújo Mota
Prefeita Constitucional de Patos – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 69/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de materiais de limpeza, 

higiene pessoal e descartáveis, destinados a atender as necessidades de todas as Secretarias do 
município de Patos - PB.

ABERTURA 05/07/2016 as 10h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 20 de junho de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PICK-UP, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, 

destinado ao transporte de servidores, materiais e equipamentos da Secretária de Defesa do Con-
sumidor - PROCON.

ABERTURA 05/07/2016 as 9h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 20 de junho de 2016
Meryelle D’ Medeiros Batista

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 20 de Junho 

de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00036/2016, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UBS DE REMÍGIO.. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 
- Centro - Remigio - PB.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 20 de Junho de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos serviços 
de restauração e ampliação do Posto de Saúde da Família (PSF) localizado na Zona Rural, Sítio 
Jurema, deste Município.

LICITANTES HABILITADOS:
- MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
LICITANTE INABILITADO:
- CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 16 de Junho de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00054/2016.
OBJETO: Aquisições parceladas de Oxigênios em cilindros de tamanhos diversos e de equipamento 

concentrador para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
ABERTURA: 30/05/2016 as 14:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Interesse Público, conforme parecer jurídico.
DATA: 20/06/2016.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 028.001/2013. PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresa CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução de serviços 
de CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO PARQUE DA CIDADE, no município de Monteiro – PB, con-
forme CONTRATO DE REPASSE: N.º 0366606-53/2013/MINS. TUR e recursos próprios a título 
de contrapartida. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a Prorrogação 
do prazo de vigência por 180 (Cento e oitenta) dias a partir a assinatura do presente termo, com 
vigência de 20 de Junho de 2016 a 20 de Dezembro de 2016. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo 
Aditivo, com base na Cláusula Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Sétima do Contrato Primitivo, da Lei Fede-
ral 8.666/93 e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita 
Constitucional - Monteiro – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 020/2016
PREGÃO N.º 007/2016
 OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS/SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO. 

CONTRATADO: LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR - ME
CNPJ: 13.398.975/0001-61
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 81.610,00 (oitenta e um mil, seiscentos e dez reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 

04.121.2002.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GABINETE - 02.020 
– SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.2003.2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - 02.030 – SECRETARIA DE FINANÇAS - 04.123.2004.2007 
– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS - 02.040 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURAL - 12.361.2005.2008 – MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
- 12.361.2005.2011 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40 % - 02.050 – SECRETARIA DE SAÚDE - 
10.301.2006.2019 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - 02.060 – SECRETARIA 
DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.242.2007.2031 – MANUTENÇÃO PROGRAMA 
ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL – PETI - 08.244.2007.2027 – FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02.070 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS - 04.122.2008.2032 – 
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA - 02.090 – SECRETARIA DE TURISMO 
E MEIO AMBIENTE - 23.122.2011.2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E 
MEIO AMBIENTE - 02.120 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2006.2301 – MANTER O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3.3.90.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO – 4.4.90.52.0000 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Pitimbu, 02 de Junho de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00025/2016-CPL
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia para fins de acompanhamento e consultoria 

tributária.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 79, inciso II c/c com o parágrafo 1º do mesmo dispositivo da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00025/2016 - 18.03.16 - FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA 

S. S. LTDA - R$ 36.000,00
JUSTIFICATIVA: A Contratada requereu em 1º de junho de 2016 que se fizesse uma alteração 

contratual no sentido de substituir a pessoa jurídica contratada em virtude de ter percebido que o 
CNPJ do contrato não era o do escritório de advocacia e sim do escritório de consultoria, auditoria 
e assessoria (Fiuza Cordeiro Consultoria, Auditoria e Assessoria CNPJ 11.516.881/0001-14). Diante 
disso, a CPL, por considerar inviável a referida substituição, recomendou a rescisão amigável, que 
ora se opera, e a realização de nova contratação, por inexigibilidade, do escritório de advocacia 
Fiuza Cordeiro & Freitas Advogados e Associados, CNPJ 20.870.418/0001-14, desde que mantidas 
todas as condições necessárias a este tipo de contratação. 

Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisão contratual, 
passando a ter eficácia após publicação, conforme o disposto no § 1º, do art. 109, da Lei de 
Licitações vigente. 

Cajazeiras - PB, 20 de Junho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Administrativo 
nº 015/2016 e Pregão Presencial  nº  00009/2016. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Prestação de serviços com a estrutura para a realização das festividades juninas nos 

dias 21, 22 e 23 de junho de 2016, conforme especificação no Termo de Referência e proposta 
de preços. 

VALOR  GLOBAL:  R$  41.010,00 (quarenta e um mil e dez reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,   20  de  Junho de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 016/2016 
e Pregão Presencial nº 00010/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: INALDO SABINO DE ALMEIDA - ME.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de material de limpeza, 

destinados a diversas Secretarias, com entrega de forma parcelada e de acordo com as suas ne-
cessidades, no município de Olho D´agua, atendendo solicitação da Secretaria de Administração, 
conforme quantidades e especificações nos anexos e Termo de Referência.

VALOR GLOBAL: R$ 13.888,40 (treze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,  20 de Junho de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Serviços de Locação 
de Equipamentos de Infraestrutura e Brinquedos/Recreação destinados ao I FESTIVAL POLIES-
PORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 30.400,00; EXPLOSÃO SOM, LUZ, 
PALCO E EVENTOS LTDA - R$ 37.330,00; HWJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 87.077,00. 
Ficam a partir desta data convidados os representantes legais das empresas acima mencionadas 
num prazo máximo de 05 (cinco) à comparecerem ao Gabinete da Prefeita, localizado no Prédio 
sede desta Edilidade, no horário das 08:00 às 12:00 horas, objetivando a assinatura dos contratos 
objetos da licitação em epígrafe, devendo trazerem proposta de preços atualizada ratificando os 
preços ofertados.

Araruna - PB, 20 de Junho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição de Banners/
Faixas/Adesivos destinados ao I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JUSSARA NEVES DE FREITAS 
NAZION - EPP - R$ 7.722,00; L & J TRANSFER LTDA - ME - R$ 6.105,00. Ficam a partir desta 
data convidados os representantes legais das empresas acima mencionadas num prazo máximo 
de 05 (cinco) à comparecerem ao Gabinete da Prefeita, localizado no Prédio sede desta Edilidade, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, objetivando a assinatura dos contratos objetos da licitação 
em epígrafe, devendo trazerem proposta de preços atualizada ratificando os preços ofertados.

Araruna - PB, 20 de Junho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição de Materiais 
Esportivos, Camisas, Bonés, Medalhas e Troféus destinados ao I FESTIVAL POLIESPORTIVO 
ARARUNA/PEDRA DA BOCA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: L & J TRANSFER LTDA - ME - R$ 69.211,50; SPORT’S MAGAZINE LTDA EPP - R$ 83.112,30. 
Ficam a partir desta data convidados os representantes legais das empresas acima mencionadas 
num prazo máximo de 05 (cinco) à comparecerem ao Gabinete da Prefeita, localizado no Prédio 
sede desta Edilidade, no horário das 08:00 às 12:00 horas, objetivando a assinatura dos contratos 
objetos da licitação em epígrafe, devendo trazerem proposta de preços atualizada ratificando os 
preços ofertados.

Araruna - PB, 20 de Junho de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA 
SANTOS SOUTO EIRELI-ME - R$ 13.000,00.

Areial - PB, 15 de Junho de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
laboratório especializado para confecção de próteses dentárias totais ou parciais, para atender 
a população carente do município de Rio Tinto - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 20 de Junho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/15.915
DATA DE ABERTURA: 05 DE  JULHO  DE 2016 – HORÁRIO: 09:00 HORAS (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) A GRANEL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 634470. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.985/03 e 
5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSO – 00 (TESOURO). 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro 
dos Estados, João Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 06 de Junho de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60025/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60025/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO 
SAMÚ; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CRALAB PRODUTOS 
LABORATORIAIS JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - R$ 29.015,60; SILVANA ARAUJO MARIZ 
MEDEIROS - R$ 39.160,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60024/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60024/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE MÉDICO/CLINICA ESPECIALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMENS CARDIOLIGICOS 
E LAUDOS.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PROCARDIO 
CLINICA CARD. DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA - R$ 403.750,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação 
de empresa do ramo de construção civil para executar serviços de reposição de pavimentação em 
paralelepípedo e recuperação de galerias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 
11:00 e das 13:00 Às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 20 de Junho de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Presidente da Comissão

   
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

A Autarquia Especial de Limpeza Urbana – EMLUR, por intermédio da Pregoeira, devidamente 
autorizada pela portaria nº.028 de 01 de abril 2016, e nos termos do Decreto Municipal n°¬¬¬¬¬¬¬ 
5.716/06 e das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, bem como as alterações posteriores, AVISA 
aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 006/2016, Processo Administrativo nº 
2015/6.790, cadastrado no site www.licitacoes-e.com.br sob o nº 632207, iniciado no dia 16 de 
Junho de 2016, tem sua sessão suspensa por divergências nas cotações de preços inseridas no 
processo pelo Setor de Compras desta Autarquia. Diante disso, constatou-se que fica inviável a 
conclusão do presente processo até decisão saneadora. Desde já, fica sua sessão remarcada 
para o dia 06/07/2016, às 09:00 hs. Os interessados poderão no horário das 08h às 14h, nos dias 
normais de expediente, obter demais informações na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR, situada na Av.Minas 
Gerais , 177- Bairro dos Estados-PB, ou pelo Fone: (83) 3214 -7629,e-mail: cplemlur2@gmail.com. 

João Pessoa, 20 de Junho de 2016 
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDA-

DES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00034/2016 
- 16.06.16 - MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME - R$ 
13.000,00
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