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l 80% das vítimas de queimaduras nos hospitais são crianças. Página 6

l Projeto “Quadrilhando sobre Rodas” apresenta-se na Funad. Página 7

l Sudema aguarda documentação de obras da falésia do Cabo Branco. Página 8

l Cunha nega que vá renunciar e fazer delação na Lava Jato. Página 9

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

O Supremo Tribunal Federal acatou denúncia contra o deputado Jair Bolsonaro por incitação ao estupro e injúria. 
Em 2014, ele declarou que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada por ser “muito feia”. PÁGInA 10

sTF aceita denúncia 
contra Bolsonaro 

incitação ao estupro

Técnico já esteve à frente do 
Botafogo e do Treze. PÁGInA 17

Saulo Carvalho e Paulo Germano 
competem na Bahia.  PÁGInA 20

Paulo Moroni volta à PB
para comandar a Raposa

Atletas do Estado buscam 
manter liderança no surf

O governador Ri-
cardo Coutinho parti-
cipou ontem do even-
to Nordeste 2030, que 
discute caminhos para 
o desenvolvimento 
sustentável. PÁGInA 3

Em Fortaleza, 
Ricardo diz 
que NE precisa 
ser prioridade
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sEGURAnçA As Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros e o Detran reforçaram 
ações para garantir a tranquilidade durante os festejos juninos no Estado.  PÁGInA 5
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A Câmara dos Deputados 
aprovou Medida Provisória 
que retira qualquer restri-
ção para que estrangeiros 
possam assumir controle 
acionário de empresas aé-
reas brasileiras. PÁGInA 10

Cinco filmes serão exibi-
dos hoje em mais uma noite 
de cinema e política do Tin-
tin Cineclube. PÁGInA 21

Primeira mostra da artis-
ta plástica Caroline Marinho 
reúne 26 desenhos intimis-
tas e reveladores. PÁGInA 24

Estrangeiros podem 
controlar aéreas

Tintin Cineclube
debate direitos LGBT

Exposição “passeia” 
pelo subconsciente

100% dO CAPITAL

Nordeste 2030

Governador participou de painel sobre financiamento regional

Dupla lidera o ranking brasileiro do 
Master e do Grand Master 2016

Cena de “Casa Forte”, de Rodrigo Almeida

Esportes Moroni foi 
zagueiro do 
Vasco da Gama
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Não é de agora que o governador 
Ricardo Coutinho defende um trata-
mento mais prioritário para o Nordeste, 
pelo Governo Federal, no que concerne 
à liberação de recursos e à execução de 
obras macroestruturantes que possam 
gerar, efetivamente, desenvolvimento 
regional para os entes federados meno-
res, do ponto de vista geográfico, e me-
nos abastecidos, historicamente, com 
investimentos oriundos de Brasília.

Ontem, o gestor estadual voltou a 
discorrer sobre esse aspecto no evento 
“Nordeste 2030 – Desafios e Caminhos 
para o Desenvolvimento Sustentável, 
ocorrido no auditório do Banco do Nor-
deste, em Fortaleza (CE). Não sem razão, 
ele reportou-se a uma questão prioritá-
ria para a região: o combate aos efeitos 
da estiagem, que castiga a população e 
gera repercussões negativas na econo-
mia dos Estados. 

É necessário que o Governo Fede-
ral não perca o rumo dos investimen-
tos pertinentes à segurança hídrica 
da região nordestina, sob pena de, no 
futuro, perpetuar o colapso no forneci-
mento de água, que já é uma realidade 
severa e assustadora para muitas co-
munidades do Nordeste. Se não houver 
um zelo quanto a essa questão, confor-
me disse o governador paraibano no 
evento, será difícil, senão impossível, 
para os Estados manter um mínimo de 
ações que os levem a um progressivo 
processo de desenvolvimento regional. 
Sem água, como sabemos, a vida defi-
nha, o êxodo rural aumenta e as gran-
des empresas não são atraídas para se 

instalarem na região, apenas para citar 
alguns aspectos que estão relaciona-
dos, diretamente, com a disponibilida-
de de água e a segurança hídrica de um 
determinado lugar. E a importância da 
conclusão do projeto de transposição 
do Rio São Francisco tem relação es-
treita e particular com o tema do qual 
aqui tratamos.

Em sua fala, o governador fez men-
ção a outro aspecto fundamental para 
o equilíbrio federativo, a partir de um 
tratamento mais zeloso, por parte do 
Governo Federal. Nos valemos de suas 
palavras para ilustrar a ideia: “O Nor-
deste é um país dentro do Brasil. Somos 
na prática um grande prestador de ser-
viços e sinto a necessidade de termos 
uma rede de qualificação da região. Há 
uma partilha injusta na distribuição 
dos recursos, a União precisa analisar 
cada área e dar fatias de acordo com 
as necessidades. É preciso uma articu-
lação dos governadores, como estamos 
fazendo hoje aqui, na busca de repasses 
mais justos”.

Existe outros aspectos, conforme 
o gestor paraibano pontuou,  que es-
tão umbilicalmente ligados ao desen-
volvimento regional e necessitam ser 
elevados ao plano das prioridades no 
que diz respeito à região nordestina: 
é preciso investimentos maciços, por 
parte do Governo Federal, no cam-
po da inovação tecnológica e da edu-
cação. Assim como a água e o ar que 
respiramos, pesquisa e conhecimento 
mais tecnologia são fundamentais à 
sobrevivência humana. 

Editorial

Prioridades para o NE
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O pARquE VIRtuAl E A ObRA REAl

Para o deputado Efraim 
Morais, a PEC 470/05 tem o 
poder de resgatar a credibi-
lidade do parlamento brasi-
leiro, ao propor o fim do foro 
privilegiado, dispensando 
aos políticos o mesmo 
tratamento dado aos de-
mais cidadãos. Extinguirá 
privilégios e combaterá a 
ocorrência de corrupção e 
manobras, ele defende. Já 
não é sem tempo.

“Conversei com o governador e 
disse que vou pra lá para tra-
tar das questões do governo, 
trabalhar pela PB”. Do deputado 
Ricardo Barbosa (PSB), ao con-
firmar que pretende procurar 
o apoio da bancada paraibana, 
independentemente da filia-
ção partidária, para destravar 
recursos para o Estado. Citou 
Manoel Junior (PMDB) e Wilson 
Filho (PTB), que são pré-candi-
datos a prefeito de João Pessoa.  

O deputado Efraim Filho 
(DEM), relator da matéria, 
apresentou parecer favorá-
vel, mas um pedido de vis-
tas, ontem, adiou a votação 
da PEC 470/05, que elimina 
o foro privilegiado de parla-
mentares. O texto prevê que, 
em vez do Supremo Tribunal 
Federal (STF), juiz de primeira 
instância dê ciência ao Sena-
do e à Câmara dos Deputados 
envolvidos em processos.

cunhA AFunDA cADA VEz mAIs
A cada dia desde seu afastamento da Presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo 
Cunha afunda mais na lama. Hoje, o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá acatar mais uma denúncia, 
determinando a abertura da segunda ação penal contra o parlamentar peemedebista. Nesta, é acu-
sado pelo Ministério Público Federal (MPF) de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

“Sem inovação tecnológica o Nordeste não con-
segue competitividade e esse desafio passa pela 
qualificação da educação”. Do governador Ricardo 
Coutinho (PSB), ontem, ao participar do “Nordes-
te 2030 – Desafios e caminhos para o desenvol-
vimento sustentável”, em painel que debateu o 
desenvolvimento regional, no auditório do Banco 
do Nordeste, em Fortaleza, no Ceará.

tEcnOlOgIA pARA InOVAR
‘culpA AlhEIA’

O jornal de papel 

Sou levado a aceitar que o jornal 
impresso, na verdade, não consiga 
comportar a avalanche que se precipita 
a cada hora destes novos tempos, que 
a vertigem de fatos, mensagens, infor-
mações que tocam sem parar na caixi-
nha metálica de ondas conduzidas em 
todos os bolsos e bolsas, independente 
de nível cultural, econômico e social, 
atinja o universo total, esteja a criatu-
ra receptora  com a faixa presidencial 
ou com a vassoura da faxineira. Ganhe 
os 40 milhões legais do ministro ou o 
trocado do flanelinha.

O velho jornal perde, assim, no 
tempo de apuração, de elaboração e de 
máquina para chegar a seu alvo, o lei-
tor. Da fonte ao espectador de hoje se 
passa um instante. Incrivelmente dife-
rente, em tempo e espaço,  da notícia 
que ainda se teima elaborar para a im-
pressão no velho jornal. 

As gerações feitas na leitura tátil, 
pensada, avaliada,  curtida e, conforme 
o interesse, cuidadosamente guardada - 
que é a leitura apoiada na longevidade 
do papel impresso– essas  estão escas-
seando aqui e no ultramar. Os jornais 
de grande tiragem, míticos, comuns na 
cultura histórica de franceses, britâni-
cos e alemães, mas com a desvantagem 
de serem produzidos de um só lado, o 
lado do editor tradicional, deixando o 
leitor na absoluta passividade. Já com 
a caixinha digital, ganha-se dos dois 
lados: o assinante é receptor e emissor, 
recebe e manda, independente da qua-
lidade da informação. 

Acredito, mesmo assim, que o so-
nho de imortalidade do homem, o an-
seio de não virar terra completamente, 
seguirá encontrando arrimo no papel 
impresso. Como os sumerianos o en-
contraram nas tabuinhas de argila do 
terceiro milênio a.C ou o épico dos 
épicos, o velho Homero, tenha chega-
do até nós em rolos de papiro. 

Os que vieram depois encontra-
ram outras matérias, imprimiram a 
Bíblia, a Eneida, o nosso Lusíadas ou 
vieram reavivar, na impressão tipo-
gráfica, criaturas de vidas simples que 
narradores como Zé Lins ou modes-
tos memorialistas como o nosso coro-
nel Coutinho nos ajudam, aqui e ali, 
a reencontrá-los. Estão gravados com 
tinta segura e papel de cor e cheiro 
seculares, dos quais a história do ho-
mem e do mundo jamais prescindirá. 
Além de servir, nas horas do desâni-
mo pessoal e do país, para nos fazer 
companhia.

Se presentemente se pergunta “que 
país é este?” ou se recorde troça como 
“o Brasil não é um país sério”, vamos 
ao fundo da gaveta e vemos o que está 
no papel com letra de Lúcio Cardoso, 
escritor dos maiores e dos menos li-
dos: “Não sei que caos é este a que se 
referem nossos articulistas políticos 
(...) Engano: há muito estamos nele. 
O Brasil é um prodigioso produto do 
caos, uma rosa parda de insolvência e 
de confusão. A verdade é que já nos 
acostumamos com isso, não dói mais, 
como certas doenças malignas”. 

Da fonte ao espectador de hoje se passa um instante. Incrivelmente diferente, em
tempo e espaço, da notícia que ainda se teima elaborar para a impressão no velho jornal”

Na iminência de assumir 
a Secretaria Institucional 
do Governo do Estado, o 
deputado Ricardo Barbosa 
(PSB) expressou com so-
briedade – e propriedade 
– sua opinião quanto às 
obras de revitalização do 
Parque Solon de Lucena 
e da Lagoa. Considera-as 
importantes do ponto de 
vista urbanístico e como 
espaço de convivência para 
usufruto dos cidadãos, 
mas ressaltou algumas distorções que se apresentaram entre o projeto licitado pela Prefeitura 
de João Pessoa e o que foi, de fato, entregue à população de João Pessoa. Concluído e inaugurado, 
o parque mostrou-se mais apequenado, uma obra menos robusta do que aquela apresentada à 
imprensa e à sociedade, com as técnicas próprias do marketing hiperbólico, em imagens, virtual-
mente, produzidas pela Prefeitura de João Pessoa. “Destoou do que foi, realmente, apresentado”, 
pontua o deputado, ressaltando que vê certa falta de zelo para com a execução do projeto, no 
mesmo dia em que as redes sociais estavam abarrotadas com fotos e comentários acerca do “des-
manche” da ciclovia, cujo piso começou a descascar sete dias após a obra ser inaugurada (foto). 
Outras intervenções previstas no projeto original, tais como construção de anfiteatro, biblioteca 
e de um píer grandioso, foram retiradas do projeto, sem uma explicação pública – e necessária 
– com a mesma intensidade midiática com que foram propagadas as imagens virtuais pela prefei-
tura da capital. Corroboro da opinião do deputado socialista: entregou-se algo inconcluso e, em 
alguns aspectos, um tanto mal ajambrado. Na nota que emitiu a respeito das discrepâncias entre o 
projeto aprovado e o que foi entregue à cidade, o Iphaep acusou a prefeitura de tentar justificar as 
modificações feitas às custas do parecer do órgão, e reafirmou: o Iphaep não tem responsabilidade 
sobre a qualidade do material utilizado.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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“Está com a síndrome da culpa alheia”. 
Da pré-candidata a prefeita de João 
Pessoa, Cida Ramos (PSB), em referên-
cia às justificativas da administração 
do prefeito Luciano Cartaxo (PSD), 
que afirmou não ter iniciado a obra de 
contenção da barreira do Cabo Branco 
por falta de licenciamento da Sudema. 
“Tudo o que ele não toma providên-
cias, ele culpa algum órgão do Estado”.  
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Ricardo discute desenvolvimento 
sustentável do NE em Fortaleza
Envento reuniu governadores 
e representantes de tribunais 
e instituições financeiras

O governador Ricardo 
Coutinho participou, nessa 
terça-feira (21), do encontro 
denominado “Nordeste 2030 
– Desafios e caminhos para o 
desenvolvimento sustentável”, 
onde foram discutidos temas 
como a competitividade e pro-
dutividade no Nordeste, defi-
nição de políticas prioritárias 
da região, financiamento do 
desenvolvimento regional, en-
tre outros. O evento, que acon-
teceu no auditório do Banco 
do Nordeste em Fortaleza, no 
Ceará, reuniu os governado-
res do Nordeste, represen-
tantes do Tribunal de Contas 
da União (TCU), instituições 
financeiras oficiais nacionais 
e internacionais, como Banco 
do Nordeste (BNB) e Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), além de orga-
nizações públicas e privadas 
das áreas de gestão pública e 
planejamento.

Na ocasião, o governa-
dor destacou que o Nordes-
te 2030 é um encontro que 
promove um diálogo entre 
diversos poderes em busca 
de troca de conhecimentos 
e experiências que tragam 
alternativas para o desen-
volvimento sustentável da 
região. “O Nordeste é enor-
me, cheio de potencialida-
des e precisa ser visto como 
uma região que necessita de 
prioridade em alguns aspec-
tos. Tem coisas que devem 
ser tratadas com muito zelo, 
como a seca e a seguran-
ça hídrica. A conclusão da 
transposição do São Fran-
cisco tem que ser concluída 
com a maior agilidade pos-
sível, para evitar um colapso 
total de água em algumas 
áreas. Juntos podemos tro-
car experiências e pensar 
em soluções para demandas 
do povo nordestino”, falou.

Para Ricardo, a inova-
ção tecnológica e a educação 
também são assuntos que 
precisam ser priorizados no 
Nordeste. “Sem inovação tec-
nológica o Nordeste não con-
segue competitividade e esse 
desafio passa pela qualifica-
ção da educação. A educação 
pública evoluiu, mas ainda 
tem muito o que crescer. É 
preciso que o ensino nas 
escolas públicas promova 
a igualdade de oportunida-
des para os filhos de pobres 
e ricos. Isso é algo relevante 
para o Nordeste e para todo 
o Brasil”, ressaltou.

Já o governador do Cea-
rá, Camilo Santana, parabe-
nizou a iniciativa do TCU em 
promover um diálogo que 
debate o rumo do desenvol-
vimento do Nordeste. “Este 
é um grande desafio por-
que a região é imensa e com 
muitas disparidades. Mes-
mo com todos os avanços, o 
Nordeste e o Brasil passam 
por uma crise econômica e 
hídrica que afeta demais a 
população. São cinco anos de 
chuvas abaixo da média que 
compromete o setor produti-
vo e nos exige ainda mais cui-
dados. Os governadores do 
Nordeste estão unidos pelo 
fortalecimento da região, já 
tivemos nos últimos anos 
vários encontros buscando 
juntos alternativas para me-

lhorar o Nordeste”, observou. 
“Este é um encontro mui-

to importante para a região 
Nordeste. Temos que focar 
em melhorias com planeja-
mento de longo prazo e prio-

rizando o desenvolvimento 
sustentável. Acreditamos no 
potencial do Nordeste e do 
povo nordestino”, afirmou o 
governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara.  

O ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
José Múcio Monteiro, falou 
sobre a iniciativa do TCU em 
realizar este evento. “Há mui-
to tempo sentimos que os 

governadores do Nordeste 
mereciam uma articulação 
melhor, então realizamos 
este encontro com o objetivo 
de buscar alternativas para a 
região com o aval do Tribunal 

de Contas da União. Iremos 
mostrar os caminhos que 
precisamos percorrer de uma 
forma conjunta. O Nordeste é 
muito mais forte do que mui-
tos imaginam”, ressaltou. 

FOTOS: Francisco França/Secom-PB

Governador Ricardo Coutinho ressaltou que o encontro ‘Nordeste 2030’ promove diálogo em busca de alternativas para o desenvolvimento sustentável da região

O governador Ricardo 
Coutinho foi um dos integran-
tes de um painel no evento 
Nordeste 2030 – Desafios e ca-
minhos para o desenvolvimen-
to sustentável, realizado em 
Fortaleza no Ceará, na tarde 
dessa terça-feira (21). O tema 
em debate foi Financiamento 
do desenvolvimento regio-
nal, sustentabilidade fiscal e 
visão integrada dos entes fe-
derativos, que teve como mo-
derador o vice-presidente do 
Tribunal de Contas da União, 
Raimundo Carreiro. Também 
participaram do painel o go-
vernador do Piauí, Wellington 
Dias, o secretário de acompa-
nhamento econômico do Mi-
nistério da Fazenda, Mansue-
to Almeida, e o representante 
do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento no Brasil, 
Hugo Flórez.

Durante o evento, Ricar-
do recebeu uma medalha co-
memorativa dos 125 anos de 
existência do TCU. Ele ressal-
tou que está complicado para 
os estados promoverem mais 
reformas e manter o desen-
volvimento. “O grande desa-
fio é manter o ritmo de inves-
timentos que a Paraíba está 
tendo, responsável por 2.400 
quilômetros de estradas, por 
exemplo. Particularmente, já 
cortamos tudo o que é possí-
vel para continuar pagando o 
funcionalismo em dia e seguir 
com as obras. Enfim, se conse-
guirmos dar continuidade aos 
avanços, estaremos gerando 
um Estado com uma susten-
tabilidade cada vez maior e 
aberto para futuros investi-
mentos”, enfatizou.    

Ricardo também observou 
que, apesar da crise, o Nordes-
te vem conseguindo manter 
os respectivos pagamentos. 
“Podemos perceber que es-
tados com maior poder eco-

Grande desafio é manter o ritmo de investimentos

“Estados do Nordeste têm conseguido fazer o dever de casa e manter seus respectivos pagamentos”, destacou Ricardo

nômico são os que estão em 
maior desequilíbrio financei-
ro. Os estados do Nordeste, de 
certa forma, têm conseguido 
fazer o dever de casa e manter 
seus respectivos pagamentos. 
Porém, não têm dinheiro so-
brando e isso é preocupante, 
porque se você não avança nos 
investimentos, não se conse-
gue dar conta de uma agenda 
para o desenvolvimento futu-
ro”, afirmou.

No painel, o governador 
do Piauí, Wellington Dias, afir-
mou que espera uma partilha 
de recursos mais justa para os 
estados brasileiros. “O Nordes-
te é um país dentro do Brasil. 
Somos na prática um grande 
prestador de serviços e sinto 
a necessidade de termos uma 

rede de qualificação da re-
gião. Há uma partilha injusta 
na distribuição dos recursos, 
a união precisa analisar cada 
área e dar fatias de acordo 
com as necessidades. É preciso 
uma articulação dos governa-
dores, como estamos fazendo 
hoje aqui, na busca de repas-
ses mais justos”, falou.

“O Brasil ainda é um país 
muito desigual. O destino de 
uma pessoa ainda depende 
bastante do local onde ela nas-
ceu. A reforma da previdência 
é uma alternativa que deve ser 
abraçada por todos na busca 
da diminuição das desigualda-
des. Essa reforma beneficiará 
não somente o Nordeste, mas 
todo o Brasil. Vamos tornar o 
sistema sustentável e modi-

ficar a composição do gasto 
público”, disse o secretário de 
acompanhamento econômi-
co do Ministério da Fazenda, 
Mansueto Almeida.

Participaram do encontro, 
além de Ricardo Coutinho, os 
governadores Renan Filho (Ala-
goas), Robinson Faria (Rio Gran-
de do Norte), Rui Costa (Bahia), 
Flávio Dino (Maranhão), Camilo 
Santana (Ceará), Paulo Câmara 
(Pernambuco), Wellington Dias 
(Piauí) e Jackson Barreto (Ser-
gipe). Também representantes 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), instituições financeiras 
oficiais nacionais e internacio-
nais, como Banco do Nordeste 
(BNB) e Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), en-
tre outros.
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Políticas

Justiça Federal condena cinco 
denunciados pelo MPF em CG
Operação Agendamento 
Virtual atingiu servidores do 
INSS em Campina Grande

A Justiça Federal em Cam-
pina Grande condenou os ser-
vidores do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), em 
Campina Grande, Edson Daniel 
Ramos, Edson Oliveira dos San-
tos, Marcos Antônio Diniz, José 
Moura da Costa e Francisco Sa-
les Vieira de Lima, denunciados 
pelo Ministério Público Federal 
(MPF), em decorrência da Ope-
ração Agendamento Virtual, 
pela prática dos crimes de for-
mação de quadrilha e inserção 
de dados falsos em sistema de 
informações.

As penas de reclusão im-
postas na sentença variam de 
três a sete anos. Já as multas 
somam R$ 49.940.

Edson Daniel Ramos foi 
condenado a sete anos, cinco 
meses e nove dias de reclusão, 
em regime inicial semiaberto, 
sendo dois anos e dois meses 
pelo crime de formação de 
quadrilha (artigo 288, do Có-
digo Penal), três anos e dois 
meses pelo crime de inserção 
de dados falsos em sistema de 
informações (artigo 313-A do 
Código Penal), e o acréscimo 
de 2/3 decorrentes da conti-
nuidade delitiva (artigo 71 do 
Código Penal), além de multa 
de R$ 16.350.

Edson Oliveira dos Santos 
foi condenado a quatro anos e 
nove meses de reclusão, em re-
gime inicial semiaberto, sendo 
um ano, sete meses e 15 dias 
pelo crime do Artigo 288 do 
Código Penal, dois anos, sete 
meses e 15 dias pelo crime do 
Artigo 313-A, e o acréscimo de 
1/5 decorrente da continuida-
de delitiva (artigo 71), além de 
multa de R$ 3.620.

Já Francisco Sales foi 
condenado a quatro anos e 
seis meses de reclusão, em 
regime inicial semiaberto, 
sendo um ano e seis meses 
pelo crime do artigo 288, dois 
anos e seis meses pelo artigo 
313-A, e o acréscimo de 1/5 
decorrente da continuidade 
delitiva, além de multa no 
importe de R$ 21.800.

Marcos Antônio Diniz foi 
condenado a três anos de re-
clusão, em regime inicial aber-
to, sendo um ano também pelo 
crime do artigo 288 e dois anos 
pelo crime do Artigo 313-A do 

Código Penal, além de multa de 
R$ 5.450; enquanto José Moura 
da Costa foi condenado a três 
anos de reclusão, em regime 
aberto, sendo um ano pelo cri-
me do artigo 288 e dois anos 
pelo artigo 313-A, além de mul-
ta de R$ 2.720.

A Procuradoria da Repú-
blica em Campina Grande já 
interpôs apelação, objetivando, 
dentre outros aspectos, elevar 
as penas impostas aos réus 
Edson Daniel Ramos, Edson 
Oliveira dos Santos e Francisco 
Sales Vieira de Lima.

 
Reparação dos danos
A Justiça Federal atendeu 

ao requerimento do Ministério 
Público Federal e também con-
denou os réus à reparação dos 
danos causados ao INSS, em 
decorrência do pagamento dos 
benefícios fraudulentos. O va-
lor, no entanto, ainda será liqui-
dado (apuração da quantidade 
exata do valor da condenação) 
oportunamente.

 
Deflagração
Deflagrada em 2011, a 

operação desestruturou es-
quema criminoso que concedia 
indevidamente benefícios pre-
videnciários. Calcula-se que o 
grupo tenha causado prejuízo 
de mais de R$ 10 milhões aos 
cofres públicos. A organização 
criminosa conseguia a conces-
são de benefícios a partir de 
agendamentos inexistentes, 
habilitações e concessões rea-
lizadas em datas diferentes 
daquelas registradas no siste-
ma de agendamento do INSS. 
Também usava documentos 
falsos para comprovar o exer-
cício de atividade rural. Ime-
diatamente após a concessão, 
eram incluídos empréstimos 
consignados, recebidos antes 
mesmo do primeiro pagamen-
to do benefício. Outra forma 
de atuação era a concessão 
de pensões por morte previ-
denciária baseadas em docu-
mentos irregulares, com paga-
mentos retroativos. No dia da 
deflagração, em 5 de outubro 
de 2011, foram cumpridos 23 
mandados de prisão - sendo 
15 preventivas e oito temporá-
rias -, 33 mandados de busca e 
apreensão, bloqueio de contas 
bancárias e sequestro de bens 
dos principais suspeitos. Fo-
ram apreendidos 12 carros e 
motos, além de uma espingar-
da e um revólver calibre 38.

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) aprovou por una-
nimidade, na votação realizada 
na última segunda-feira (20), 
dois Projetos de Lei Complemen-
tar (PLCs) de autoria do presi-
dente da Casa, vereador Durval 
Ferreira (PP), que alteram nor-
mas relativas a microempresas e 
empresas de pequeno porte na 
capital paraibana. Entre as prin-
cipais mudanças, está a possibili-
dade de concessão de alvarás de 
funcionamento provisórios para 
determinadas atividades.

O alvará de funcionamento 
provisório, conforme explicitado 
nos PLCs 46 e 47, será um docu-
mento emitido pelo município 
para atividades econômicas con-
sideradas de baixo risco. Ele per-
mitirá o início de operação do 
estabelecimento imediatamente 
após o ato do registro empresa-
rial, sem a necessidade de visto-
rias prévias por parte dos órgãos 
e entidades licenciadores, me-
diante a assinatura de um Termo 

de Ciência e Responsabilidade 
firmado pelo empresário ou res-
ponsável legal pelo negócio. É 
previsto nele, ainda, a observân-
cia de requisitos para exercício 
da atividade, a fim de que sejam 
cumpridas normas de segurança 
sanitária, ambiental e de preven-
ção de incêndios. 

Na abertura das novas pe-
quenas empresas do município, 
após registro na Junta Comer-
cial, poderá ser emitido um 
alvará provisório de imediato, 
mesmo que elas sejam insta-
ladas em áreas ou edificações 
desprovidas de regulação fun-
diária e imobiliária, ou na resi-
dência do microempreendedor 
individual, na hipótese em que 
a atividade não gere grande cir-
culação de pessoas. 

O alvará provisório terá vali-
dade de 180 dias e, caso os ór-
gãos e entidades competentes 
não promovam as respectivas vis-
torias no seu prazo de vigência, 
ele se converterá automatica-

mente em um alvará definitivo.
As matérias também pre-

veem outras mudanças: o débito 
de tributos e/ou contribuições 
não será fator impeditivo para 
baixa da empresa; o prazo para 
regularização de documentação 
exigida em processos licitatórios 
aumenta de dois para cinco dias 
úteis; e será criada a Casa do Em-
preendedor, para prestar apoio a 
esse segmento. 

O PLC 46/2016 ainda esta-
belece novos valores de renda 
bruta para definição de “pe-
queno empresário”, microem-
presa e empresa de pequeno 
porte: “pequeno empresário” 
sobe de R$ 36 mil para R$ 60 
mil a renda bruta em cada ano-
calendário; microempresa sobe 
de R$ 240 mil para R$ 360 mil 
a renda bruta em cada ano-
calendário; e empresa de pe-
queno porte deve ter, em cada 
ano-calendário, a receita bruta 
superior a R$ 360 mil e igual ou 
inferior a R$ 3.6 milhões.

PLs beneficiam microempreendedor
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
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Entre as principais mudanças aprovadas está a possibilidade de concessão de alvarás provisórios para determinadas atividades

A presidente estadual 
do Partido dos Trabalhado-
res (PT), Giucélia Figueiredo, 
defendeu nessa terça-feira, 
21, que a instância munici-
pal do partido em Santa Rita 
decida-se pela saída da ges-
tão do prefeito Netinho (PR). 
“Não há nenhuma afinidade 
entre o projeto político do PT 
e o que vem sendo aplicado 
no atual governo municipal 
de Santa Rita”, afirmou.

Para a dirigente, a parti-
cipação do partido em qual-
quer governo deve ocorrer 
em bases programáticas, 
caso contrário, haverá um 
enfraquecimento e até mes-
mo perda de identidade por 
conta do pragmatismo. “É 
notório que do pagamento 
do funcionalismo até a mais 

básica prestação de serviços 
públicos, como a limpeza 
urbana, por exemplo, a ges-
tão de Netinho está levando 
à cidade ao caos. E o PT vai 
silenciar diante de tudo isto? 
Pior, vai permanecer nesta 
gestão? Com quais argumen-
tos?”, questionou Giucélia.

Na mesma ocasião, a 
presidente estadual do PT 
lembrou que o partido ini-
ciou desde o ano passado 
o movimento “Inova Santa 
Rita”, que objetivava a cons-
trução da candidatura pró-
pria: “A ousadia da candida-
tura própria é certamente o 
melhor caminho. O PT não 
nasceu grande e nem ven-
cendo todas. Não podemos 
ser imediatista, mas, ao con-
trário, termos que ter pro-

jeto de longo prazo. Em não 
tendo candidatura própria, 
o fortalecimento do campo 
democrático e popular é a al-
ternativa que resta”. 

“Quem não entender 
que a política tradicional já 
chegou ao seu limite perde-
rá o bonde da história. Ne-
nhuma instância de nosso 
partido, em meio à maior 
crise de nossa história, tem 
o direito de se confundir 
com práticas tradicionais 
e que devemos combater. 
A política não pode ser um 
meio de vida para ninguém 
e se o PT não representa 
uma alternativa para a po-
pulação de uma cidade tão 
importante como Santa Rita, 
perde completamente seu 
sentido”, concluiu Giucélia.

Giucélia defende que partido 
entregue cargos em Santa Rita

PT CONTRA NETINHO

A mídia paraibana repercutiu, 
nessa terça-feira (21), imagens que 
mostram a pista de ciclismo do Parque 
Solon de Lucena, recém inaugurada 
pelo prefeito Luciano Cartaxo (PSD), 
descascando. O vereador Fuba (PT), 
que, por muitas vezes, foi até a im-
prensa denunciar irregularidades na 
obra, novamente criticou a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP).

“O Parque Solon de Lucena, in-
felizmente, será uma obra que ficará 
marcada pelos absurdos feitos pela 
atual Gestão Municipal. Não bastou 
a denúncia da Controladoria-Geral 
da União (CGU) sobre o desvio de 
recursos de cerca de R$ 10 milhões, 
o túnel que não pode ver uma chu-
va que transborda no meio da rua, 
os ipês históricos arrancados, a obra 

entregue totalmente diferente do 
que foi apresentado para a popu-
lação, e agora constatamos que o 
material utilizado não aguentou al-
guns dias de sol e chuva”, destacou 
o parlamentar. 

Para Fuba, a fala da oposição de 
que Cartaxo faz uma “gestão de ma-
quiagem” mais uma vez se confirma: 
“Tudo pintadinho, bonitinho e ajeita-
dinho. Bastaram poucos dias de uso 
e os problemas começaram a apare-
cer. Não dá para colocar a culpa no 
clima ou no uso feito pela população. 
Aquela pista precisa estar preparada 
para as diversas práticas esportivas e 
para as diversas mudanças climáticas. 
Se já está descascando, a culpa é so-
mente dos responsáveis pela obra, no 
caso, a prefeitura”.

Fuba diz que Lagoa ficará 
marcada por erros da PMJP 

PARQUE SOLON DE LUCENA



80% das vítimas de 
queimaduras atendidas 
nos hospitais são crianças

Página 6

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de junho de 2016

Em todo o Estado, polícias 
e Detran intensificam blitze, 
barreiras e fiscalizações

Forças de segurança reforçam ações
FESTEJOS JUNINOS Na Paraíba

Um grande efetivo das 
Polícias Militar, Civil, Corpo 
de Bombeiros e Detran es-
tará envolvido durante os 
festejos juninos que ocorrem 
em todo o Estado na véspera 
e dia de São João. Somente 
em Campina Grande, onde 
acontece o Maior São João do 
Mundo, estão sendo empre-
gados 771 homens e mulhe-
res. Esse efetivo está sendo 
distribuído até o dia 3 de 
julho, quando se encerram 
os festejos na Rainha da Bor-
borema.

Em João Pessoa e nos 
municípios do interior do 
Estado onde acontecem os 
festejos, tais como Patos, 
Cajazeiras, Catolé do Rocha, 
Monteiro, Patos, Bananeiras 
e Solânea, que recebem tu-
ristas de outros estados e até 
estrangeiros, o policiamento 
está sendo reforçado com 
blitze, barreiras policiais e 
aumento nas fiscalizações do 
Corpo de Bombeiros. 

Na capital, os festejos 
estão concentrados no Ponto 
de Cem Réis, onde aconte-
cem shows de artistas como 
a dupla Sirano e Sirino, San-
tana, o Cantador, e Forró Ca-
çuá. Nos bairros haverá poli-
ciamento reforçado.

A novidade no policia-
mento este ano em Campina 
Grande é a instalação do Dis-
trito Integrado de Segurança 
Pública, que tem como obje-
tivo reunir todos os órgãos 
de segurança em um só local. 
Após o encerramento da festa, 
o novo Disp, localizado na Rua 
Sebastião Donato, em frente 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

ao Parque do Povo, vai conti-
nuar funcionando com a pro-
posta de integrar as forças de 
segurança no mesmo ambien-
te, como já acontece na capital.

Como já vem ocorrendo 
em Campina Grande, a Polícia 
Civil vai manter plantões na 
Central de Polícia, no bairro 
do Ernesto Geisel, como tam-
bém nas delegacias distritais 
e nos Disps. Nesses locais es-
tarão delegados, escrivães e 
agentes. O Disque Denúncia 
(197) está à disposição da 
população, como também a 
Delegacia Online para o regis-
tro de Boletim de Ocorrência 
(BO), em casos que não hou-
ver violência, como furtos ou 
extravios de documentos.

O Departamento Esta-

dual de Trânsito, através da 
Coordenação da Lei Seca, 
está intensificando as fisca-
lizações para coibir os aci-
dentes de trânsito em todo o 
Estado e ainda conscientizar 
e educar os condutores. Mas 
um dos principais objetivos 
das operações realizadas é 
evitar que condutores de veí-
culos trafeguem após ingerir 
bebida alcoólica. 

As operações são rea-
lizadas em parceria com o 
Batalhão de Policiamento 
de Trânsito e os motoristas 
flagrados com sintomas de 
embriaguez são conduzidos 
à Delegacia de Polícia para as 
providências. 

Na semana passada, o 
Detran lançou a campanha  

em prol de diminuir o número 
de acidentes durante o perío-
do, com a finalidade de man-
ter o clima saudável e de festa 
do São João e do São Pedro. Na 
ocasião, o superintendente do 
Detran, Agamenon Vieira, dis-
se que a educação no trânsito 
tem salvado vidas. 

A campanha tem por ob-
jetivo alcançar todo o Estado 
e conscientizar a população 
sobre os cuidados com a segu-
rança no trânsito durante as 
festas juninas, destacando as 
necessidades do uso do cinto 
de segurança por parte de to-
dos os passageiros do veículo, 
de trafegar dentro dos limites 
de velocidade estabelecidos 
pela sinalização e não consu-
mir bebida alcoólica ao dirigir.

Corpo de Bombeiros
Um esquema especial 

foi elaborado pelo Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMP) para garantir a se-
gurança dos festejos juninos 
que acontecem até o domingo 
(26) em municípios do Sertão 
do Estado.  No total, são 175 
bombeiros militares, distri-
buídos por mais de dez cida-
des que terão festas, apoiados 
por viaturas de combate a in-
cêndio, busca e salvamento e 
atendimento pré-hospitalar.

Conforme o comandante 
do 3º Comando Regional de 
Bombeiro Militar (3º CRBM), 
responsável por toda a re-
gião, coronel Marcelo Araújo, 
o efetivo será empregado nos 
locais de maior concentração 

de público, não só no perí-
metro das festas,  como tam-
bém nas rodovias  e pontos 
movimentados das cidades 
sedes dos eventos. O objetivo 
é prevenir incêndios e aci-
dentes de forma geral.

Em Patos, que polariza 
um dos festejos mais movi-
mentados da região, são 80 
bombeiros militares escala-
dos para o evento, auxilia-
dos por seis viaturas. Esse 
efetivo também garantirá a 
prevenção nas cidades cir-
cunvizinhas, a exemplo de 
Santa Terezinha, Itaporanga, 
Água Branca, São Mamede e 
Teixeira. 

No São João de Pom-
bal estão sendo utilizados 
12 bombeiros empregados 
na área do Vale das Acácias. 
Haverá reforço nas vias fede-
rais e estaduais de acesso à 
cidade, bem como na área de 
revenda de fogos de artifício.  
As festividades do local acon-
tecem até o sábado (25).

No município de Riacho 
dos Cavalos, que também tem 
festa junina, são empregados 
12 bombeiros militares na 
segurança do evento. Em Caja-
zeiras, as festas começam hoje 
e vão até domingo, na Praça 
do Xamegão, com a utilização 
de 21 bombeiros militares e 
duas viaturas. Em Sousa, são 
três dias de festa, de 23 a 25, 
com 50 bombeiros escalados, 
apoiados por três viaturas. Os 
militares do Corpo de Bombei-
ros também farão a prevenção 
nos festejos das cidades de 
São Francisco e Santa Cruz. 

Desde o início deste 
mês, a diretoria e os Centros 
de Atividades Técnicas do 
CBMPB têm feito fiscalização 
e vistorias em barracas de fo-
gos de artifício e em estrutu-
ras de palco, arquibancadas 
e outras, montadas para as 
festas juninas.

Em Campina Grande, onde acontece o Maior São João do Mundo, está sendo empregado um efetivo de 171 homene e mulheres 
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As Polícias Civil e Militar da Paraí-
ba desencadearam ontem a Operação 
São João Seguro em Solânea e na zona 
rural que faz divisa com Bananeiras e 
Serraria. Durante a ação, um casal foi 
preso e armas e munições apreendidas. 
O objetivo foi desarticular uma orga-
nização criminosa envolvida em crimes 
patrimoniais e tráfico de drogas. 

Segundo o titular da 21ª Delegacia 
Seccional, delegado Diógenes Fernan-
des, a Operação foi desencadeada por 
conta do período das festas juninas. “Fo-
ram cumpridos 13 mandados de busca e 
apreensão, e ainda prendemos o Stefer-
son Williams Conceição, de 29 anos, e a 
companheira dele, Dayane Daysi da Sil-
va Rocha. Recebemos informações que 
o Steferson seria o ‘braço’ do tráfico de 

drogas na região do Brejo e isso aconte-
cia a mando do pai dele, que está preso 
na Penitenciária PB1 em João Pessoa.  O 
casal residia em um sítio na localidade 
conhecida por Filgueiras. O ponto era es-
tratégico para o trânsito em outros mu-
nicípios”, disse o delegado.

Foram apreendidas uma espin-
garda calibre 12; uma pistola 9 mi-
límetros de uso restrito das forças 
armadas, munição e ainda uma cami-
nhonete. O veículo passará por exa-
mes para identificar se possui restri-
ção de roubo. Os presos vão responder 
pelos crimes de falsa identidade (pois 
apresentaram nomes falsos durante a 
prisão), posse de arma de fogo de uso 
restrito das forças armadas e ainda 
adulteração veicular. 

Casal é detido em operação no Brejo

Policiais Militares da 3ª Cia do 7º Ba-
talhão prenderam, na noite de segunda 
feira (20), em Sapé, um homem de 23 
anos que possuía mandado de prisão em 
aberto por ser suspeito de vários homicí-
dios na região.

Quando realizavam rondas no bair-
ro do Mutirão, em Sapé, os policiais do 
rádio patrulhamento se depararam com 
o suspeito, já conhecido das equipes po-
liciais por possuir mandado de prisão em 
aberto. Ele tentou fugir, mas foi captu-
rado. Segundo o capitão Melquisedec 
Lima, comandante da 3ª companhia, 
“a prisão é resultado da saturação nas 
áreas críticas das cidades, que vem sen-
do feita pelos policiais com o objetivo 
de sufocar a criminalidade e promover 
um enfrentamento qualitativo contra os 

crimes contra a vida, tráfico de drogas 
e porte/posse ilegal de arma de fogo”. 
O suspeito detido, principal acusado de 
três homicídios ocorridos em Mari e re-
gião, foi conduzido à Delegacia de Po-
lícia Civil.

Porte ilegal de arma 
Policiais militares da Ronda Osten-

siva Tática com Apoio de Motocicletas 
do 1º Batalhão realizavam rondas, na 
segunda-feira (20), no Centro da capital, 
quando visualizaram dois homens em 
uma motocicleta em atitude suspeita. A 
equipe conseguiu abordar a dupla na en-
trada da Ilha do Bispo e  encontrou um 
revólver calibre 38 com seis munições in-
tactas. Os presos, de 18 e 31 anos, foram 
levados para a Central de Flagrantes.

PM captura homem por homicídios

O trabalho investigativo da Polícia 
Civil da Paraíba prendeu ontem Jocélio 
Barbosa Amorim, 49 anos, suspeito de 
estuprar sua enteada, uma criança de 
11 anos. Ele foi detido em flagrante, 
em sua residência, na cidade de Mu-
lungu, por policiais civis da delegacia 
local, juntamente com equipes da de-
legacia municipal de Alagoa Grande. 

De acordo com o delegado de Ala-
goa Grande, Danilo Orengo, as infor-
mações sobre o crime chegaram à de-
legacia por meio do Conselho Tutelar. 
"Foi relatado que o suspeito tentou 
manter relações sexuais com a menina, 
que hoje tem 11 anos, mas não teria 

consumado, e que isso estaria aconte-
cendo há pelo menos dois anos. Na úl-
tima vez, ele teria chegado a despir a 
adolescente, tocando as suas partes ín-
timas. Além disso, ameaçava a vítima e 
a mãe dela, sua companheira, dizendo 
que se caso o fato chegasse ao conhe-
cimento das autoridades iria matá-las", 
revelou a autoridade policial. 

Segundo Orengo, o preso irá res-
ponder por crime de estupro de vul-
nerável e ameaça de morte, com base 
na Lei Marinha da Penha e foi encami-
nhado para a Cadeia Pública de Ala-
goinha, onde permanece à disposição 
de Poder Judiciário.

Polícia prende acusado de estupro
Policiais militares da 4ª Companhia 

Independente prenderam, na tarde de 
ontem, na cidade de Bayeux, o suspeito 
do homicídio ocorrido no último dia 20 
na Estação Rodoviária de João Pessoa. 

A equipe policial realizava rondas 
quando foi informada por populares a 
respeito da localização do suspeito do 
homicídio ocorrido no dia anterior na 
rodoviária da capital, onde a vítima foi 
atingida com golpes de arma branca.

De posse das informações e já ten-
do visto as imagens das câmeras de se-
gurança do local do crime, os policiais 
localizaram o suspeito Ericson Rafael 
Menezes Marinho, de 29 anos, encon-
trando na residência a faca, bem como 

as roupas utilizadas pelo suspeito no 
momento do crime, conforme mos-
tram as imagens das câmeras de mo-
nitoramento.

“É importante frisar a participação 
da população na prisão do suspeito des-
te crime, pois esta contribuição demons-
tra a confiança que os cidadãos têm no 
trabalho da Polícia Militar, que continua 
incansável na preservação da segurança 
pública de todo o Estado”, relatou o sar-
gento Pereira, responsável pela prisão.

O suspeito foi encaminhado à De-
legacia de Homicídios, na Central de 
Polícia, onde ficou constatado que em 
desfavor dele  havia um mandado de 
prisão em aberto.

Preso suspeito de crime na capital
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80% das vítimas de queimaduras 
atendidas nos hospitais são crianças
Durante as festas juninas, 
número de atendimentos a 
queimados chega a dobrar

Paulo Cosme
Especial para A União

Eles são bonitos, mas pe-
rigosos e podem causar gra-
ves acidentes, principalmente 
quando são manuseados por 
crianças e por adultos inexpe-
rientes. Os fogos de artifício 
são bastante utilizados duran-
te os festejos juninos e sempre 
causam acidentes graves em 
crianças. Muitas delas perdem 
dedos, membros e até ficam ce-
gas no manuseio desses produ-
tos e como elas não têm muito 
senso de perigo cabe aos pais 
vigiá-las, saber onde estão, de 
que forma estão se divertindo, 
e saber como evitar acidentes 
com fogos. Essa situação au-
menta ainda mais a preocupa-
ção das autoridades de saúde e 
de segurança.

Dados da Sociedade Bra-
sileira de Queimaduras (SBQ) 
mostram que durante as festas 
juninas os atendimentos a pes-
soas que sofreram queimadu-
ras nas emergências dos hos-
pitais chegam a dobrar. Mais de 
80% das vítimas são crianças. 
Os motivos para esta alarman-
te incidência: a imprudência no 
uso de materiais inflamáveis e 
explosivos (fogos de artifício, 
balões) e brincadeiras perto 
das chamas das fogueiras.

De olho na prevenção, o 
Complexo de Pediatria Arlinda 
Marques, que integra a rede 
hospitalar do Estado, realizou 
na manhã de ontem uma pa-
lestra sobre a prevenção de 
acidentes com fogos de artifí-
cio.  À espera de atendimento, 
João Vitor dos Santos, de oito 
anos de idade, observava aten-
tamente as dicas de prevenção 

e segurança  do tenente Santos 
e do Sargento Vieira, ambos  do 
Corpo de Bombeiros, sobre o 
uso dos fogos de artifícios. “Eu 
gosto de soltar chuveirinho e 
bomba chilena, mas sempre 
estou acompanhado dos meus 
pais que ficam perto de mim 
e me orientam como eu devo 
fazer para não sofrer nada”, 
contou o garoto, que reside na 
cidade de Mamanguape e veio 
em busca de atendimento mé-
dico no Arlinda Marques.

A palestra, que foi acom-
panhada pela diretora admi-
nistrativa, Angélica Costa, e 
pela chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas, Ilara Nóbrega,  é 
mais uma ação voltada para a 
questão da prevenção. Além 
das crianças, o evento, orga-
nizado pelo Grupo de Traba-
lho Humanizado (GTH) e pela 
Brinquedoteca, foi direcionado 
ainda para os acompanhantes 
e os funcionários de plantão do 
Pronto Atendimento do Hospi-
tal e do Ambulatório. 

“Como unidade de saúde, o 
hospital Arlinda Marques  tam-
bém se preocupa com a questão 
da prevenção dos seus pacien-
tes e essa palestra teve  esse 
objetivo, ou seja, orientar não 
só as crianças como seus pais e 
os próprios funcionários sobre  
os cuidados que devem  ter com 
relação ao uso dos fogos de arti-
fícios que aumenta nesse perío-
do  de festejos juninos”, comen-
tou a diretora Angélica Costa.

Durante a palestra, o te-
nente Santos falou de todas 
as formas de prevenção e de 
segurança que devem ser to-
madas  na hora de fazer uso 
dos fogos de artifício. O tenente 
também destacou a importân-
cia de prestar atenção na hora 
da compra desses produtos 
que, segundo ele, só devem ser 
adquiridos em locais autoriza-
dos pelo Corpo de Bombeiros. 

Ana Rachel Almeida 
Especial para A União

Nesse período de São João mui-
tas famílias aproveitam para come-
morar as festas com muita comida, 
música, fogueira e fogos de artifício. 
Mas também é uma época em que 
os casos de queimaduras aumentam 
consideravelmente. O coordenador 
do serviço de cirurgia plástica e quei-
mados do Hospital de Emergência 
e  Trauma, Saulo Montenegro, afir-
mou que os números de atendimen-
tos de queimaduras aumentam mais 
de 60% na época junina.

Saulo comentou que a Paraíba é 
o único Estado da federação que de-
senvolve campanhas de prevenção 
e conscientização de queimaduras 
anualmente, há 14 anos seguidos, e 
que isso tem contribuído para a re-
dução de 6,5% de casos desde 2013 
até este ano. "Geralmente os ou-
tros estados só realizam as campa-
nhas sazonalmente, com reduções 
de apenas 2% nos casos de quei-
maduras" afirmou o coordenador. 
Segundo ele, as mais atingidas são 
as crianças, principalmente na fai-
xa etária de 3 a 8 anos.

Como prevenir? 
O cirurgião e o site Criança 

Segura recomendaram algumas 
medidas preventivas para evitar 
queimaduras, principalmente nas 
crianças, que são:

Comidas quentes
É necessário afastar as crianças 

dos locais onde são preparadas as 
comidas típicas, pois esse é o local 
onde elas geralmente se queimam 
ao bater  nos cabos das panelas 
que estão muito quentes. Por isso, 
ao preparar esses alimentos deixe 
os cabos virados para dentro do 
fogão e não use toalhas compridas 
nas mesas onde vão ficar os alimen-
tos, pois elas podem querer ver o 
que tem na panela puxando as to-
lhas, e isso pode fazer com que a 
comida quente caia por cima delas, 
causando queimaduras graves.

Fogueiras
Não é recomendado acender 

o fogo de churrasco, nem de fo-
gueiras com combustíveis líquidos, 
como: álcool líquido, querosene 
ou gasolina. Pois esses combustí-
veis causam queimaduras de gran-
des extensões, podendo causar ris-
co de morte. 

Não deixar as crianças circu-
larem ao redor das fogueiras, in-
clusive no dia seguinte, que apa-
rentemente só tem cinzas, mas na 
verdade existem brasas embaixo 
que podem causar queimaduras 
graves nas plantas dos pés até mes-
mo dos adultos.

Fogos de artifício
Não deixar as crianças soltarem 

fogos de artifício sozinhas. É neces-

sário sempre ter a presença de um 
adulto para acender por elas e as 
crianças só devem manipular os fo-
gos que são recomendados para a 
faixa etária correspondente. 

 
Balões
No Brasil soltar balão é consi-

derado crime ambiental, podendo 
ter uma pena de um ano de deten-
ção, além de uma multa no valor 
de até R$ 1.500. Essa prática pode 
causar graves acidentes, como in-
cêndios de grandes proporções 
em matas e até mesmo bairros ou, 
ainda, acidentes com aeronaves 
tripuladas. Caso presencie alguém 
exercendo essa prática, é reco-
mendado que seja feita a denún-
cia para a polícia pelo 190 ou pelo 
disque denúncia, 181.

Como socorrer?
Em casos de queimaduras é 

preciso lavar a região com água 
corrente, para higienizar a área 
queimada, para que possa aliviar a 
dor, além de  neutralizar o agente 
causador dessa queimadura e logo 
após encaminhar a pessoa para o 
hospital mais próximo. Saulo Mon-
tenegro destacou que o Hospital 
de Trauma disponibiliza o Disque 
Queimados, o 3216.5700, que serve 
para ajudar as pessoas, orientando 
sobre como socorrer os pacientes 
queimados no local do acidente 
até a chegada no hospital.

PB realiza campanhas de prevenção

A questão da validade 
deve ser observada e, no caso 
do produto vir a ser utilizado 
pelas crianças,  deve-se prestar 
atenção na classificação que 
se encontra na embalagem, ou 
seja, produtos A e B (que têm 
menor poder de explosão)  po-
dem ser utilizados por pessoas 
de até 18 anos, enquanto que 
os de classe C e D são liberados 
para quem tem mais de 18.  

“O nosso objetivo não é 
proibir as crianças de soltarem 
fogos de artifícios, mas orien-
tá-las,  juntamente com os seus 
pais, a tomar os devidos cuida-
dos preventivos e de segurança  
na hora em que forem fazer uso 
desses produtos e assim evitar 
que algum tipo de acidente ve-
nha a acontecer”. No Brasil, os 
fogos de artifício sempre causam 
acidentes graves em crianças. No 
mês de junho, principalmente 
nas cidades do Norte e Nordeste 
do Brasil, os feriados de São João 
e São Pedro são as festas maio-
res dessas regiões, e as de maior 
duração. Como já é durante as 
festas juninas as vendas de fogos 
de artifício aumentam e se proli-
feram nas cidades.

Serviço
Os Hospitais de Trauma de 

João Pessoa e Campina Grande 
possuem Unidades de Terapia 
de Queimados com atendimento 
ambulatorial e hospitalar. O tele-
fone do Trauma-JP é 3216.5700 
e o do Trauma-CG é 3310.5850 
– Ramal 5906. As unidades são 

referência no Estado no trata-
mento de queimadura e pos-
suem  médicos especializados 
nesse tipo de ocorrência e tam-
bém uma equipe de enfermeiros 
e técnicos de enfermagem muito 
bem capacitada. O setor funcio-
na 24 horas, possuindo excelen-
tes recursos na área.

Orientações 
Em caso de queimaduras, 

os pais devem evitar utilizar 
medicamentos sem consulta 
médica e o ideal é procurar 
imediatamente o Hospital de 
Trauma. Não se pode usar cre-
me dental, café, açúcar, vinagre 
ou outro produto similar, pois 
isso prejudica ainda mais o 
ferimento. Logo que a pessoa 
for queimada deve-se colocar a 
área atingida embaixo d’água. 
O uso de medicamentos casei-
ros pode infeccionar a lesão e 
dificultar o diagnóstico. O tra-
tamento de queimados é caro, 
doloroso e prolongado, e mui-
tas vezes deixa sequelas. Por 
isso, é melhor prevenir. 

Dados 
Segundo a Sociedade Bra-

sileira de Queimaduras, em 
70% dos acidentes com fogos, 
o resultado são queimaduras. 
Mas também podem ocorrer 
lesões com lacerações/cortes 
(20%) e amputações dos mem-
bros superiores (10%), além 
de lesões de córnea ou perda 
da visão e lesões do pavilhão 
auditivo ou perda da audição.

Referência no tratamento

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

 
Três pessoas foram vítimas de 

descarga elétrica durante a mon-
tagem de um palco para a progra-
mação de São João da Prefeitura 
de Sousa, no Sertão. A estrutura 
estava sendo montada nas pro-
ximidades do estádio de futebol 
“Marizão”. Segundo relato das 
autoridades, a descarga elétrica 
aconteceu no momento em que a 
estrutura metálica que era erguida 
atingiu uma rede de alta tensão.

O impacto da estrutura de me-
tal na rede de energia gerou forte 
descarga de energia, que atingiu 

três operários. Unidades do Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e ambulâncias do 5° 
Batalhão do Corpo de Bombeiros 
foram acionadas para prestarem 
socorro às vítimas. Médicos e enfer-
meiros do Samu recorreram a mas-
sagens cardíacas para reanimar as 
vítimas que estavam desacordadas 
e em seguida foram encaminhadas 
ao setor de urgência do Hospital 
Regional de Sousa (HRS).

Um operário de prenome Ale-
xandro encontra-se no setor de 
urgência do HRS em estado gra-
ve. Os outros dois trabalhadores, 
Cândido Sabino Dantas, 24 anos, 
e Robson Silva Lima, 22 anos, so-

freram queimaduras, mas não cor-
rem maiores riscos.

Agentes do 5° Batalhão de 
Bombeiros da cidade de Sousa esti-
veram no local do acidente e isola-
ram a área, que por sinal é cercada 
de redes de alta tensão. Os bom-
beiros informaram que enquanto a 
documentação legal acerca da insta-
lação do palco não for apresentada 
o espaço não será liberado para a 
realização do evento.

A programação de São João 
da Prefeitura de Sousa está pre-
vista para começar amanhã com 
a apresentação da cantora Marília 
Mendonça. As apresentações se es-
tendem até o próximo sábado.

Descarga elétrica atinge três 
operários em montagem de palco

SÃO JOÃO DE SOUSA

Ontem, oficiais do Corpo de Bombeiros realizaram uma palestra sobre prevenção de acidentes com fogos de artifício no Arlinda Marques

FOtO: Secom-PB
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Preço de lenha para fogueira 
varia de R$ 50 a R$ 70 em JP

No mês de junho já é tra-
dição aqui na Paraíba acen-
der fogueiras em comemora-
ção aos festejos juninos, que 
também servem para assar 
comidas típicas desse perío-
do. O preço de lenha para a 
confecção de fogueiras aqui 
na capital pode variar entre 
R$ 50 a R$ 70, dependendo 
do tamanho.

O comerciante Waldeci 
Ferreira dos Santos vende le-
nha durante o mês de junho 
há alguns anos na Avenida 
Tancredo Neves e diz que a 
procura é maior nos dias 23 
e 24 de junho. Waldeci ven-
de o produto a partir de R$ 
50 para a confecção de uma 
fogueira pequena, mas, se-
gundo ele, o preço ainda é 
negociado de acordo com a 
quantidade de lenha que a 
pessoa desejar.

“Como a fiscalização 
está mais intensa, é um pou-
co difícil achar lugares que 
vendam lenha. Antes muitas 
pessoas vendiam, mas só que 
a madeira não era de proce-
dência legal, regularizada. 
Com a fiscalização, podendo 
responder criminalmente e 
pagar uma multa muito alta, 
essas pessoas que vendiam 
de qualquer maneira deixa-
ram de vender”, completou.

Os comerciantes inte-
ressados ainda podem con-
seguir a autorização para 
a comercialização de lenha 
para a confecção das fo-
gueiras no período junino, 
basta procurar as sedes da 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema) nas cidades de Pa-
tos, Campina Grande e João 
Pessoa com requerimento 
de atividade florestal, docu-
mentos pessoais como RG, 
CPF e comprovante de resi-
dência, além da declaração 
de origem da lenha.

Se forem encontradas 
irregularidades na comer-
cialização da lenha, os ven-
dedores serão notificados e 
poderão responder criminal-
mente, além de pagar multa, 
que pode variar entre R$ 5 
mil e R$ 50 mil, e ter a ma-
deira apreendida.

De acordo com o coor-
denador da Divisão de Flo-
resta da Sudema, Humberto 
Gomes, para o consumidor 
estar amparado na hora da 
compra da lenha, basta so-
licitar ao vendedor a autori-
zação de venda. Em caso de 
qualquer irregularidade, o 
consumidor deve procurar 
a Sudema, o Batalhão Am-
biental ou o Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama).

Fiscalização
Durante todo o mês de 

junho  a equipe de fiscali-

zação da Sudema trabalha 
contra a venda ilegal de le-
nha para fogueiras. As ações 
acontecem todos os dias da 
semana, em pontos estraté-
gicos de venda de lenha na 
capital e no interior do Esta-
do. 

Os fiscais verificam se o 
comerciante tem autorização 
para a venda da lenha e ana-
lisam também a sua espécie, 
se ela foi extraída de árvores 
frutíferas, exóticas ou nati-
vas. Caso a lenha seja de ár-
vore nativa, o comerciante é 
autuado em flagrante e o ma-
terial apreendido.

Recomendações 
A Sudema orienta que 

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

Fique atento
Qualquer denúncia so-

bre venda ilegal da lenha 
pode ser realizada através 
dos telefones:

Sudema: 3218-5591 e 
8839-1909 

Batalhão Ambiental: 
3218-7222 e 3218-7246

Davison Eliziario
Especial para A União

Avenida Tancredo Neves é um dos locais mais comuns de comercialização de lenha para fogueira

Quadrilha junina, comi-
das típicas, apresentações 
artísticas e muito forró pé-de-
serra. Foi assim a manhã de 
ontem na Fundação Centro In-
tegrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência, que promoveu 
o Arraial da Funad, reunindo 
usuários, familiares e reabili-
tadores em uma grande festa 
junina.

A festa foi marcada pela 
participação de muitas pes-
soas e teve café junino, gincana, 
escolha do rei e da rainha do 
milho, brincadeiras e também 
apresentações de dança da Es-
cola Ana Paula, que atende os 
usuários da Funad e o projeto 
Quadrilhando Sobre Rodas, 
uma quadrilha junina formada 
por cadeirantes e pessoas com 
deficiência intelectual, além 
de profissionais da Funad, que 
tem o objetivo de promover a 
inclusão através da dança.

A decoração foi feita pelo 
Núcleo de Vivência e Artes 
(NVA) da Funad, com partici-
pação de peças produzidas pe-
los usuários, que desenvolvem 
habilidades artísticas durante 
todo o ano durante as reabili-
tações.

A presidente da Funad, Si-
mone Jordão Almeida, ressal-
tou a importância de eventos 
como este para todos os usuá-
rios. “A Funad sempre teve a 
arte e o esporte como aliados 
na reabilitação dos nossos 
usuários. Um evento como 
esse tem uma importância 
muito grande, primeiro por-
que nós reunimos os usuários, 

Quadrilha junina sobre rodas é um 
dos destaques do Arraial da Funad 

FESTA DE SÃO JOÃO

os familiares, a comunidade de 
uma forma em geral para dar 
visibilidade para as pessoas 
com deficiência e mostrar para 
a sociedade o potencial que es-
sas pessoas têm ao desenvol-
ver outras atividades”.

Simone Jordão destacou 
que além de ser um trabalho 
pedagógico, é um evento que 
mostra a importância de resga-
tar a nossa cultura e convidar 
toda a sociedade para mostrar 
o trabalho dos usuários. “É im-
portante mostrar que quando 
se dá oportunidade, todo cida-
dão pode participar em igual-
dade com as demais pessoas 
da sociedade”, completou.

Em relação as dificulda-
des que pessoas com deficiên-

cia enfrentam, Simone fez uma 
ressalva: “Além das barreiras 
arquitetônicas ou urbanísticas, 
que dificultam a vida de pes-
soas com deficiência, a maior 
barreira que ainda existe são 
as atitudes que tomamos e que 
impedem que pessoas com de-
ficiência participem em igual-
dade na sociedade e com tudo 
que ela oferta”.

Sobre a participação das 
pessoas atendidas pela Funad, 
Simone diz que os usuários 
ficam muito empolgados com 
esse evento e passam o mês in-
teiro se preparando para este 
dia. “Tudo que tem aqui é pen-
sado e construído também por 
nossos usuários, familiares e 
reabilitadores. Tudo que eles 

realizam hoje aqui é resulta-
do do trabalho que é realizado 
aqui diariamente”, ressaltou

As famílias acompanha-
das pela Funad, segundo Simo-
ne, são famílias em situação 
de exclusão social, que muitas 
vezes vivem em situação de 
extrema exclusão no seu coti-
diano. “Aqui nesse espaço tam-
bém há uma troca de experiên-
cia de tudo que outras famílias 
vivem, e junto à instituição, 
essas famílias estão também 
buscando valores e acessan-
do serviços. Então, a família é 
corresponsável no processo de 
reabilitação dos usuários. Nes-
ses momentos, estar com as fa-
mílias é de grande importância 
para a Funad”, finalizou.(DE)

Usuários, familiares e reabilitadores festejaram o São João ontem com quadrilha e forró pé-de-serra

Previsão é de tempo 
instável com chuvas 

Implantada faixa para 
ônibus em Mangabeira

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraí-
ba (Aesa) prevê hoje tempo 
instável com chuvas para o 
setor leste – Agreste, Brejo e 
Litoral. 

Já para a região do Se-
miárido – Alto Sertão, Ser-
tão e Cariri-Curimataú – a 
previsão é que esta quarta-
feira seja de nebulosidade 
variável.

Na faixa litorânea, a 

temperatura máxima deverá 
ficar em torno dos 29oC e a 
mínima, dos 21oC. Confira a 
temperatura para as demais 
regiões do Estado: Agreste, 
máxima de 28oC e mínima de 
19oC; Brejo, máxima de 25oC 
e mínima de 17oC; Cariri-
Curimataú, máxima de 30oC 
e mínima de 17oC; Sertão, 
máxima de 33oC e mínima de 
21oC, e Alto Sertão, máxima 
de 33oC e mínima de 20oC.  

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) implantou seis 
quilômetros de faixa exclusiva 
para o transporte coletivo em 
Mangabeira, nos dois sentidos. 
As novas faixas foram implan-
tadas na Avenida Josefa Tavei-
ra e Rua Creuza Campos de 
Vasconcelos até a interseção 
com a Rua Francisco Porfirio 
Ribeiro. Com isso, a faixa ex-
clusiva foi ampliada de 12 km 
para 18 km em João Pessoa.

Nesta semana, a Semob 
deu início ao período educati-
vo de 30 dias, para a adaptação 
da população. As vias foram 
sinalizadas com pintura no 
asfalto e instalação de placas 
de regulamentação para cir-
culação exclusiva de ônibus.  O 
objetivo é contribuir com o au-
mento da fluidez do tráfego na 
região e diminuir o tempo de 
viagem do transporte coletivo.

Atualmente, existe faixa 
exclusiva a partir do Parque 
Solon de Lucena (Lagoa), 
Viaduto Miguel Couto, Ave-

nida Cardoso Vieira, Avenida 
Cândido Pessoa e Avenida Sa-
nhauá até o Terminal de Inte-
gração do Varadouro. Após o 
Terminal, a faixa segue pela 
Rua Padre Azevedo, Rua Pa-
dre Meira até o cruzamento da 
Avenida General Osório com 
Rua Guedes Pereira e em toda 
extensão da Avenida Epitácio 
Pessoa.

Os veículos particulares 
só podem utilizar as faixas 
exclusivas para entrar/sair 
de estacionamentos ou quan-
do forem entrar à direita em 
alguma rua transversal. Para 
isso, o condutor pode entrar 
na faixa exclusiva 50 metros 
antes do seu destino.

Os veículos de resgate, 
combate a incêndio, ambu-
lâncias, viaturas policiais, de 
fiscalização e operações de 
trânsito podem circular pela 
faixa exclusiva se estiverem 
em serviços de urgência ou 
atendimento na via, com si-
nalização sonora e iluminação 
intermitente.

FOTOS: Evandro Pereira

Comerciantes têm que ter 
autorização da Sudema 
para vender a lenha 
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Sudema aguarda documentação de 
obras da barreira do Cabo Branco
A PMJP não enviou para 
o órgão a documentação 
completa do licenciamento

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) continua 
aguardando da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP) 
o complemento do plano de 
drenagem urbana, como tam-
bém o de recuperação e reflo-
restamento da área para dar 
continuidade ao processo de 
licenciamento ambiental do 
projeto de terra de contenção 
da erosão e restauração da re-
gião costeira do Cabo Branco. 
Outra documentação ausente 
é o plano de obra de execução 
do projeto de terra da falésia, o 
que prejudica análise e libera-
ção de licenciamento da obra.

O superintendente da 
Sudema, João Vicente, afirma 
que a PMJP ainda não enviou 

para o órgão a documentação 
completa, conforme solici-
tado. “Até agora, só chegou à 
Sudema 50% do projeto re-
ferente aos serviços de dre-
nagem da falésia. Verificou-
se também que o conteúdo 
refere-se somente à primeira 
etapa e, mesmo assim, chegou 
incompleto e que, no último 
mês de abril, exatamente no 
dia 25, a Sudema solicitou à 
Secretaria de Planejamento 
(Seplan) o envio da comple-
mentação atinente aos proje-
tos de execução”, explica.

Ainda de acordo com o 
superintendente, no dia 24 
de maio deste ano, a Secre-
taria de Planejamento soli-
citou o envio de instruções 
técnicas no sentido de com-
plementar o projeto. Porém, 
segundo esclareceu João 
Vicente, não é da alçada da 
autarquia realizar projetos e 
sim estudos ambientais.

Feliphe Rojas
Especial para A União

O tradicional Salão de Artesanato 
da Paraíba chegou a 24ª edição conso-
lidado como evento de atrativo cultu-
ral, turístico e econômico. Em apenas 
dois dias, o volume de negócios atin-
giu mais de R$ 132 mil na venda de 10 
mil peças artesanais. Segundo a ges-
tora do Programa de Artesanato da 
Paraíba (PAP), Lu Maia, a perspectiva 
para este Salão é uma movimentação 
diária de R$ 70 mil. 

“O Salão é um evento cultural es-
perado pelos paraibanos e turistas que 
visitam Campina Grande durante o São 
João. Apesar de esta edição ser menor, 
apenas 17 dias, as expectativas são bas-
tante otimistas. Por isso, justamente nos 
feriados juninos estaremos abertos fun-
cionando a todo vapor. Os artesãos es-
tão felizes com as boas vendas neste iní-
cio. Nossa previsão é de R$ 1.200.000,00 
para o evento”, completou.

Balanço de vendas
O PAP divulgou os dados compara-

tivos das edições anteriores. Na 21ª edi-
ção, em João Pessoa, que compreendeu 
o período de 19 de dezembro de 2014 
a 25 de janeiro do ano seguinte, os ar-
tesãos arrecadaram R$1.290.279,00 em 
36 dias de evento. No Salão de 2015, 
em Campina Grande, foram 22 dias e a 
arrecadação chegou a R$ 1.618.855,68. 
Já em 2016, na edição de janeiro em 
João Pessoa, os artesãos movimenta-
ram as vendas e encomendas no valor 
de R$ 1.370.719,00 durante 17 dias.

Atrações culturais
E os visitantes que passarem pe-

los corredores do Salão de Artesana-
to encontrarão, no final do percurso, 
um ambiente gastronômico com um 
palco para atrações culturais. Com 
shows diários, a programação e ale-
gria de ontem foi comandada pela 
cantora Eloisa Olinto, seguida de Gi-
tana (hoje), Triângulo de Ouro (23), 
Forró Campina (24), Baixinho do Pan-
deiro (25) e Carlos Perê (26).

Atividade movimenta a 
economia, cultura e turismo

SAlão de ArteSAnAto em cg

Foto: Secom-PB

A perspectiva para o Salão de Artesanato da Paraíba é uma movimentação diária de R$ 70 mil

Policiais civis da Delega-
cia de Defraudações e Falsifi-
cações (DDF) da capital pren-
deram, na tarde de ontem, 
Aleson Roberto de Almeida 
Silva, 33, suspeito de aplicar 
golpes na negociação de veí-
culos em leilões realizados 
na Grande João Pessoa. Para 
realizar o crime sem levantar 
suspeitas das vítimas ele se pas-
sava por servidor do Departa-
mento de Estadual de Trânsito 
da Paraíba (Detran-PB).

A polícia chegou até o 
suspeito quando uma vítima 
procurou a DDF para registrar 
a prática do crime. Ela infor-
mou que foi abordada por Ale-
son que se dizia funcionário 
do setor de leilões do Detran. 
O fato aconteceu no pátio do 
órgão onde ficam os veículos 
que estavam na lista para lei-
lão. O suspeito apresentava as 
vítimas fotografias de veículos 
apreendidos e mostrava como 
estava a tramitação dos casos. 
Aleson dizia para os com-
pradores que podia facilitar 
a compra dos bens de forma 
mais rápida e vantajosa.

Para acelerar o proces-
so de compra o suspeito pe-

dia um valor para as vítimas. 
“Ele ganhava a confiança das 
vítimas e induzia as pessoas 
ao erro. Elas acreditavam que 
iriam adquirir veículos por um 
preço mais acessível. Segundo 
as vítimas, o estelionatário co-
brava de R$ 5 mil a R$ 11 mil e 
sem desconfiar elas pagavam, 
mas não recebiam os veícu-
los porque eles não existiam”, 
disse o delegado Lucas Sá, res-
ponsável pelo inquérito.

Dezoito vítimas do falso 
funcionário do Detran já pro-
curaram a delegacia e uma 
delas teria dito ao delegado 
que pagou cerca de R$ 100 mil 
para o investigado. A polícia 
acredita que cerca de 50 pes-
soas tenham caído no golpe 
do falso leilão e que o prejuí-
zo causado pelo investigado 
as vítimas seja superior a R$ 
500 mil. Aleson foi preso na 
residência dele na Praia do 
Poço na cidade de Cabedelo 
na Grande João Pessoa. 

O suspeito foi autuado 
pelo crime de estelionato e 
está detido na carceragem da 
Central de Polícia no Geisel 
aguardando a audiência de 
custódia.

Preso falso funcionário 
do Detran por golpes

leilõeS nA grAnde jpEstudantes 
participam de 
concerto de fim 
do semestre

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE), realiza 
hoje, a partir das 18h, na Sala 
de Concertos José Lins do Rêgo, 
no Espaço Cultural, o concerto 
de encerramento do semes-
tre, promovido pela Gerência 
de Bandas Marciais Escolares. 
Participarão do concerto cerca 
de 310 alunos de 31 escolas es-
taduais da 1ª Gerência Regional 
de Ensino (GRE), que integram 
as Bandas Marciais Escolares.

O evento terá início com 
a apresentação de dança, 
realizada pelos alunos que 
compõem a linha de frente 
das bandas, conhecidos como 
balizas e corpo coreográfi-
co. Em seguida acontecerá a 
apresentação da Orquestra de 
Metais e Percussão da Paraíba 
(OMP-PB), formada pelos pro-
fessores das bandas marciais 
do Estado. A apresentação 
do OMP-PB será dividida por 
grupo instrumental, inician-
do pelo naipe de Trompetes, 
seguido pelo naipe de Trom-
bone, depois o naipe de Tuba/
Bombardino e finalizando 
com o naipe de Percussão.

croácia vence a 
espanha de virada

Espanha e Croácia entraram 
em campo ontem, em Bordeaux, com 
a classificação garantida às oitavas 
de final da Eurocopa. Portanto, es-
tava em jogo a primeira colocação no 
Grupo D. Os croatas fizeram uma bela 
partida, taticamente conseguiram 
anular o adversário em diversos mo-
mentos, criaram boas oportunidades 
de gol e venceram por 2 a 1, de vira-
da. Com a vitória sobre a Espanha, a 
Croácia ficou com a primeira coloca-
ção do Grupo D, com sete pontos. O 
adversário dos croatas nas oitavas 
de final será o terceiro colocado do 
Grupo B, E ou F. Destes, somente a 
Eslováquia (Grupo B) está classifi-
cada. As outras chaves ainda terão 
as últimas partidas. Já a Espanha, 
que ficou com a segunda posição, 
terá pela frente a Itália, dia 27, no 
Stade de France, em Saint-Denis.

Webconferência com 
mS sobre o Aedes

Com o objetivo de fazer um 
balanço das ações de combate ao mos-
quito Aedes aegypti – mosquito trans-
missor da dengue, chikungunya e zika 
vírus – o Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
participou, ontem, de webconferência 
com a equipe da Sala de Situação Nacio-
nal (Ministério da Saúde – Brasília). Na 
reunião, que aconteceu no auditório do 
Hemocentro da Paraíba, foram repassa-
das recomendações e direcionamentos 
adequados às diretrizes nacionais no 
que diz respeito ao combate ao mos-
quito e estudo dos agravos causados 
por ele.

As webconferências acontecem 
regularmente e são momentos de ava-
liação das ações do Governo do Estado 
contra o Aedes aegypti.

Suspeitos de 
roubos na orla

Policiais militares integrantes 
da ciclopatrulha apreenderam, ontem, 
dois adolescentes suspeitos de rou-
bos na orla do Cabo Branco, na capital, 
quando realizavam rondas. 

Eles se depararam com um ado-
lescente em atitude suspeita, correndo 
em direção à Rua da Barreira. Ele foi de-
tido e, durante a abordagem, foi cons-
tatado que escondia dois celulares. 
Após a apreensão, os policiais foram 
procurados pelas vítimas, que infor-
maram que haviam sido roubadas pelo 
adolescente detido e por outro que 
estaria numa motoneta. Após repassar 
essa informação para as viaturas do rá-
diopatrulhamento da Companhia Espe-
cializada de Apoio ao Turista – CEATur, 
a equipe localizou o outro jovem que 
estava com um revólver calibre 22 e a 
motoneta utilizada no roubo.

Quarta natureza 
jurídica na redesim

A Secretaria de Estado da Re-
ceita (SER-PB) incluiu ontem a quarta 
Natureza Jurídica na Redesim (Rede 
Nacional para a Simplificação do Re-
gistro e da Legalização de Empresas 
e Negócios - www.redesim.pb.gov.
br), ampliando ainda mais o acesso de 
forma rápida e prática para os contri-
buintes paraibanos à solicitação tanto 
de abertura como a de baixa de inscri-
ção estadual via internet. A Sociedade 
Empresária Limitada, que representa 
12% das empresas ativas de inscri-
ções estaduais, é a quarta natureza 
jurídica que migra para o novo serviço 
do portal da Redesim. Além da Socie-
dade Empresária Limitada, outras três 
categorias já fazem parte da Redesim. 
A primeira delas foi a do Microempreen-
dedor Individual (MEI), no ano passado. 

Nesta sexta-feira (24), 
as repartições públicas da 
cidade de João Pessoa fun-
cionarão em ponto facultati-
vo. A data marca o feriado de 
São João, que foi instituído 
na cidade em 1999 através 
da Lei nº 8.805. Apesar do 
ponto facultativo por parte 
dos servidores, os serviços 
essenciais permanecerão 
funcionando, a exemplo das 
polícias e emergência.

De acordo com a as-
sessoria da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa, a 
entidade garantirá a con-
tinuação dos serviços da 
coleta de resíduos sólidos, 
realizado pela Autarquia 
Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur), o serviço 

de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), da Supe-
rintendência de Mobilidade 
Urbana (Semob) e dos hos-
pitais, além das Unidades de 
Pronto Atendimento. Entre-
tanto, as Unidades de Saúde 
da Família (USF) não terão 
expediente na sexta.

O Governo do Estado, 
por sua vez, garantiu através 
de resolução publicada no 
dia 17 desse mês o funcio-
namento dos seguintes ser-
viços: ambulâncias do Cor-
po de Bombeiros, veículos 
de fiscalização da Secretaria 
de Estado da Receita, da Se-
cretaria de Estado da Admi-
nistração Penitenciária, da 
Secretaria de Estado da Se-
gurança e Defesa Social, das 
Polícias Civil e Militar e da 
Casa Militar ou que estejam a 
serviço desta.

Repartições terão ponto 
facultativo nesta 6ª feira 

Os pré-candidatos 
que disputam as elei-
ções municipais deste 
ano não podem fazer 
campanha prévia nas 
redes sociais pagando 
pelos serviços. Estão 
vetados, por exemplo, 
posts patrocinados no 
Facebook (uma forma 
de impulsionar as pos-
tagens para que elas 
passem a ser visuali-
zadas por um número 
maior de pessoas).

A Procuradoria Re-
gional Eleitoral da Paraí-
ba (PRE-PB) está orien-
tando os promotores 
eleitorais em todo o 
Estado da Paraíba a 
fiscalizarem a propa-
ganda paga na internet 
pelos pré-candidatos, 
a ajuizarem as ações 
eleitorais, nas zonas 
dos municípios, contra 
a conduta vedada. A 
orientação é do procu-
rador regional eleitoral 
da Paraíba, João Ber-

nardo, segundo maté-
ria do site ClickPB. Ele 
coordena os promoto-
res eleitorais e está en-
viando a comunicação 
aos membros do Minis-
tério Público.

No caso das posta-
gens patrocinadas, se-
gundo João Bernardo, 
será necessário analisar 
caso a caso, mas, em 
tese, há sim pagamen-
to e isso é proibido 
por lei. “Na internet, a 
lei proíbe que se faça 
propaganda ou mesmo 
qualquer ato eleitoral 
pago, na pré-campanha 
ou na campanha”, ex-
plicou o procurador. “O 
que não pode ser feito 
na campanha, também 
não pode ser feito na 
pré-campanha”, frisou 
João Bernardo.

De acordo com ele, 
haverá fiscalização por 
parte do Ministério Pú-
blico Eleitoral em rela-
ção a essas práticas.

Proibida campanha 
prévia na internet 

pré-cAndidAtoS municipAiS
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Cunha diz que não fará delação
oPERação lava jato

Presidente afastado da 
Câmara garantiu que não 
vai renunciar ao cargo

STF rejeita pedido para
PGR ficar com dinheiro

REPatRIação DE RECURSoS

Da Agência Estado

Da Agência Brasil 

O ministro Teori Za-
vascki, relator da Ope-
ração Lava Jato no Su-
premo Tribunal Superior 
(STF), negou pedido da 
Procuradoria-Geral da 
República (PGR) para fi-
car com parte dos recur-
sos repatriados a partir 
da delação do ex-diretor 
da Petrobras Paulo Ro-
berto Costa.

No acordo, a PGR 
defendia que 80% do 
valor total de R$ 79 mi-
lhões voltassem aos co-
fres da estatal e 20% 
fosse destinado à União, 
mais especificamente 
“aos órgãos responsá-
veis pela negociação e 
pela homologação do 
acordo de colaboração 
premiada que permitiu 
tal repatriação”.

O ministro, no en-
tanto, entendeu que 
todo o valor deveria ser 
repassado a Petrobras, 
uma vez que a própria 
procuradoria apontou 
que o prejuízo contabili-
zado por conta do esque-

ma de corrupção poderia 
ultrapassar o montante 
de R$ 1,6 bilhão.

Por isso, Teori sus-
tenta que “não há justi-
ficativa legal para limitar 
a 80% (oitenta por cen-
to) desse valor a repara-
ção devida à Petrobras”. 

 Ele argumenta ain-
da que a União só foi 
afetada de maneira indi-
reta pelos desvios então 
“essa circunstância não é 
suficiente para justificar 
que 20% (vinte por cen-
to) dos valores repatria-
dos sejam direcionados 
àquele ente federado, 
uma vez que o montante 
recuperado é evidente-
mente insuficiente para 
reparar os danos supos-
tamente sofridos pela 
Petrobras em decorrên-
cia dos crimes imputados 
a Paulo Roberto Costa e 
à organização criminosa 
que ele integraria”.

O ex-diretor da Pe-
trobras foi um dos pri-
meiros a fechar acordo 
de delação premiada 
no âmbito da Operação 
Lava Jato.

O presidente afastado 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), voltou a afirmar 
ontem que não vai renun-
ciar ao cargo. Ele minimizou 
rumores de que estivesse 
considerando esta saída 
para tentar um acordo que 
pudesse, caso seja condena-
do, abrandar sua pena. 

Semana passada o Con-
selho de Ética aprovou, por 
11 votos a nove, a perda 
do seu mandato. Em entre-
vista coletiva no Hotel Na-
cional, em Brasília, Cunha 
também afastou qualquer 
intenção de fazer delação 
premiada. “Não renunciarei 
e não tenho o que delatar. 
Não cometi qualquer cri-
me”, afirmou.

O peemedebista disse 
que a “boataria” é resultado 
de um momento confuso e 
complexo vivido pela Câma-
ra e disse que, “por sua cul-
pa”, esses rumores não vão 
continuar. “É natural, depois 
de ficar tanto tempo sem fa-
lar, acabar alimentando esta 
boataria”, completou.

Cunha marcou a coleti-
va para, segundo ele, reto-
mar a comunicação direta 
com veículos de comunica-
ção e evitar “prejuízos” que 
estaria sofrendo em seu di-
reito de defesa por ter ado-
tado a estratégia de se mani-
festar, nas últimas semanas, 
por notas ou pelas redes 
sociais.

“Foi opção minha [vir 
sozinho], porque não estou 

Municípios 
pedem mesmo
modelo para 
renegociar dívida

Diante do acordo fe-
chado na segunda-feira, 20, 
para a renegociação das 
dívidas dos estados com a 
União, as prefeituras inicia-
ram uma campanha para re-
ceber o mesmo tratamento. 
Em carta, a Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM) reclama da exclusão 
das prefeituras nas rodadas 
de negociação e pede agora 
que o presidente em exer-
cício Michel Temer (PMDB) 
abra um canal de diálogo. A 
principal demanda é reso-
lução da dívida previden-
ciária dos municípios, que 
hoje supera R$ 100 bilhões, 
estima a CNM.

 A entidade argumen-
ta que o cálculo precisa ser 
revisto, uma vez que inclui 
dívidas prescritas e que 
continuam sendo cobradas. 
Antes, a Lei 8.212/1991 
previa que débitos previ-
denciários seriam pres-
critos em dez anos, mas o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) considerou o prazo 
inconstitucional em 2008. 
Assim, só poderiam ser co-
bradas dívidas de até cinco 
anos, como é a regra para 
passivos tributários.

vindo fazer um ato solene. 
Estou retomando um conta-
to rotineiro com vocês. Pedi 
que não viessem. Vou voltar 
a falar com regularidade”, 
disse, destacando que os 
custos com aluguel do salão 
do Hotel Nacional e a estru-
tura usada para a coletiva 
foram pagos com recursos 
próprios.

Em mais de uma hora de 
exposição, antes de começar 
a responder perguntas de 
jornalistas, Eduardo Cunha 
reafirmou que não aprovou 
o processo de impedimento 

da presidente afastada Dil-
ma Rousseff pela perda de 
apoio. O peemedebista rei-
terou que foram integrantes 
do Executivo, entre eles o 
então ministro da Casa Civil, 
Jaques Wagner, que oferece-
ram apoio no Conselho de 
Ética em troca do arquiva-
mento do pedido.

“Não sou nem herói nem 
vilão no processo de impea-
chment. Apenas cumpri meu 
papel. Tenho a consciência 
tranquila de que livrar o 
Brasil da presidente Dilma 
Rousseff e do PT será uma 

marca que terei orgulho de 
carregar”, acrescentou.

Waldir Maranhão
Sobre a decisão do pre-

sidente interino da Câmara, 
Waldir Maranhão (PP-MA), 
que desistiu da consulta que 
havia encaminhado à Comis-
são de Constituição e Justi-
ça (CCJ) da Câmara, Cunha 
anunciou que vai recorrer. A 
consulta questionava o rito 
de cassação de parlamenta-
res na Câmara e se o texto a 
ser apreciado pelo plenário 
é o parecer do relator ou um 

projeto de resolução sobre a 
decisão do colegiado. Mara-
nhão explicou que a consul-
ta já foi respondida pela co-
missão em pelo menos duas 
oportunidades – em março 
de 1994 e setembro de 2005.

Maranhão era conside-
rado aliado de Cunha. Por 
isso, a medida acabou sendo 
apontada como uma “trai-
ção” por alguns parlamenta-
res adversários. Para Cunha, 
a diferença entre as decisões 
consideradas “favoráveis” 
a ele foram elaboradas pela 
Mesa Diretora da Casa.

Eduardo Cunha concedeu entrevista coletiva para, segundo ele, retomar “contato rotineiro” com os veículos de comunicação

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Senado aprova 
texto base do 
projeto que altera 
o Supersimples

O Senado aprovou on-
tem o texto-base do projeto 
de lei que altera os valores de 
enquadramento do Simples 
Nacional, o chamado Super-
simples. O projeto atende a 
um pedido dos governadores 
dos estados e promete con-
tribuir para sanar o rombo 
com a queda de arrecadação 
de receitas.

Os senadores aprovaram 
um substitutivo da senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP), ao 
projeto do ex-deputado Barbo-
sa Neto. A votação prossegue 
hoje, com a apreciação de dois 
destaques da matéria. Pelo tex-
to, o teto para o enquadramen-
to no Supersimples das empre-
sas de pequeno porte passará 
de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 
milhões.

Além disso, a proposta  
possibilita o pagamento do 
ICMS e do ISS por fora da guia 
do Simples Nacional na par-
te da receita bruta anual que 
exceder R$ 3,6 milhões. Esses 
impostos são, respectivamen-
te, de competência de estados 
e municípios.

O projeto também pro-
move mudanças no enqua-
dramento como microem-
preendedor individual (MEI), 
elevando o limite de receita 
bruta anual dos atuais R$ 60 
mil para R$ 72 mil. 

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

A ex-ministra do Planeja-
mento e ex-presidenta da Cai-
xa Econômica Federal, Miriam 
Belchior, ao depor ontem como 
testemunha de defesa da pre-
sidenta afastada Dilma Rous-
seff na Comissão Processante 
do Impeachment, disse que 
os decretos de suplementação 
orçamentária, pelos quais Dil-
ma é acusada de ter cometido 
crime de responsabilidade, 
não foram ilegais e afirmou 
que era impossível fazer um 
contingenciamento (bloqueio 
de recursos) maior do que o  
governo fez em 2015.

“Eu considero um re-
trocesso muito grande uma 
proposta como essa, porque, 
realmente, contingenciar cen-
to e tantos bilhões de reais – o 
máximo que eu fiz foi 55, e foi 
uma tristeza absoluta – signi-
fica paralisar todas as políticas 
e, mais do que tudo, prejudicar 
a população que mais precisa 
do Estado brasileiro”, afirmou 
a ex-ministra em referência 
ao valor que, em teoria, seria 
necessário ser contingenciado 
pelo governo em 2015.

Miriam Belchior também 

falou sobre a dificuldade em 
fechar as contas atendendo às 
despesas obrigatórias e às dis-
cricionárias, mas que também 
eram fundamentais. “Durante 
o meu período à frente do Mi-
nistério do Planejamento, um 
dos exercícios mais difíceis 
que a gente tinha era fazer a 
peça orçamentária, como fa-
zer caber o conjunto de neces-
sidades da população brasilei-
ra nos limites da receita que 
é possível arrecadar da po-
pulação e, ao mesmo tempo, 
garantir o resultado primário 
necessário para o País. O que 
progressivamente a gente vê é 
o engessamento do Orçamen-
to com as despesas obrigató-
rias – que, por lei, não podem 
ser contingenciadas – e a re-
dução progressiva do espaço 
das despesas discricionárias, 
que são fundamentais”, afir-
mou a ex-ministra.

Miriam Belchior falou 
ainda sobre sua estranheza 
diante do processo contra a 
presidenta ser baseado em de-
cretos que tradicionalmente, 
segundo ela, eram aceitos pelo 
Tribunal de Contas da União. 
A ex-ministra alegou que du-
rante 15 anos esse tipo de de-
creto nunca foi questionado, 

mas “de repente” se tornou 
motivo para o impeachment 
da presidenta afastada.

“Essa questão dos decre-
tos, queria até lembrar aqui, 
sequer estava no relatório pre-
liminar sobre as contas, de tão 
tradicional, são 15 anos sendo 
feitos da mesma maneira. Nem 
no relatório preliminar das 
contas, isso estava levantado 
pelo Tribunal de Contas. Por 
15 anos foi feito e não se pena-
lizou ninguém. Por que, agora, 
de repente, sem nunca antes 
ter sido questionado, isso apa-
rece? Eu me pergunto muito 
isso”, afirmou a ex-titular do 
Ministério do Planejamento.

Miriam Belchior foi a se-
gunda testemunha ouvida pela 
comissão ontem. Antes dela, os 
parlamentares ouviram o ex-
ministro de Relações Institu-
cionais do governo Dilma, Pepe 
Vargas. Depois de Miriam, os 
senadores tomaram depoi-
mento do Analista de Planeja-
mento e Orçamento e ex-sub-
secretário de Planejamento e 
Orçamento do Ministério da 
Justiça, Orlando Magalhães da 
Cunha. Depois dele, ainda foi 
ouvido o coordenador de Orça-
mento e Finanças do Ministério 
da Justiça, Marcelo Minghelli.

Decretos de Dilma não foram 
ilegais, declara ex-ministra

ComISSão Do ImPEaChmEnt

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil
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Bolsonaro vira réu no STF por 
incitação ao crime de estupro
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Geral

Trata-se de uma escolha bem complicada, mas que 
estamos condenados a fazer, depois de observar o atual cenário 
da comunicação politica no Brasil. A palavra caos surge quando 
vemos que é todo um sistema político-partidário que está sendo 
implodido pelo impacto de delações premiadas. Disrupção é uma 
expressão muito nova em nosso vocabulário, oriunda do termo 
anglo-saxão, disruption e cujo significado é associado à confusa 
etapa intermediaria na transição de um modelo em crise para 
outro inovador.

Quando falamos em caos imediatamente nos vem à 
memória a ideia de confusão, anarquia, crise, desordem, ausência 
de comando, em suma bagunça geral. Já a palavra disrupção 
tem um significado menos pessimista embora não menos 
preocupante porque é uma expressão muito usada pelos adeptos 
das novas tecnologias para identificar os traumas da transição 
para a era digital.

O uso de uma ou outra expressão, de alguma forma define o 
estado de espírito e o posicionamento de quem a usa para definir 
o atual momento politico brasileiro e na forma como a imprensa 
o vem descrevendo.

Independente do vocábulo empregado, o fato é que 
as delações premiadas, concebidas inicialmente como uma 
armadilha para impedir a continuidade do PT no poder federal 
nas eleições presidenciais de 2018, acabaram estourando uma 
verdadeira Caixa de Pandora[1] , que provocou um tsumani no 
submundo da politica brasileira.

São raros os parlamentares e dirigentes partidários que, 
na tentativa de escapar de condenações mais duras, estão 
conseguindo escapar dos detritos morais disparados pela 
metralhadora giratória de políticos e empresários apanhados 
na malha da Lava Jato. Isto que o ex-presidente da Câmara de 
Deputados, Eduardo Cunha, ainda não começou a atirar.

Para os mais desesperados e pessimistas estamos 
ingressando no caos onde tudo pode acontecer, mas sempre 
na perspectiva do pior. Para os adeptos da hecatombe política, 
estamos quase prontos para mergulhar numa reação conservadora, 
preocupada na reposição da ordem a qualquer preço.

Já encarar a situação atual como uma disrupção, nos 
coloca na posição de participantes de um processo de transição, 
desordenado, imprevisível, potencialmente destrutivo de uma 
velha ordem, mas preocupado em construir um novo sistema, 
sem passar por hecatombes ou golpes. Nesta perspectiva, os 
adjetivos conservador e progressista perdem boa parte de sua 
carga emotiva porque a preocupação passa a ser chegar a um 
novo patamar.

As apostas possíveis
A abertura da Caixa de Pandora da politica brasileira 

mostrou a intensidade da podridão oculta nas nossas siglas 
partidárias, corrompidas por um sistema de financiamento de 
campanhas eleitorais baseado em propinas, caixa 2, lavagem de 
dinheiro e enriquecimento ilícito. Tudo em nome da nobre causa 
da representação do eleitor.

O fim deste sistema é hoje uma exigência nacional, 
gerada por um noticiário jornalístico que desde o início foi 
enviesado e moralista. Agora está sendo chamado a assumir 
uma nova postura diante da avalancha de delações premiadas 
que escancararam o que a maioria da população brasileira já 
suspeitava. O problema é que os políticos aderiram de forma 
quase unânime ao salve-se quem puder, enquanto a imprensa 
não sabe se sobe no mesmo barco ou faz uma escolha pouco 
confortável.

Apostar no caos, significa apostar numa inevitável reação 
conservadora, porque as pessoas não conseguem viver muito 
tempo dentro de uma perspectiva pessimista. Jogar as fichas 
na disrupção significa admitir a instabilidade e a insegurança 
como males necessários numa transição para um modelo 
político-partidário novo, sem que hajam indicadores confiáveis 
de como ele será. É no fundo, retórica a parte, uma aposta 
na nossa capacidade de superar obstáculos sem saber onde 
chegaremos.

Não há dúvidas de que é um grande e complicado desafio, 
porque conviver com a instabilidade e imprevisibilidade 
também não é uma atitude fácil ou tranquila. Mas temos uma 
oportunidade única para livrar-nos de um esquema de corrupção 
entranhado há décadas em nossas estruturas político-partidárias. 
Toda a sujeira que veio à tona com a Lava Jato pode não ser 
jogada para baixo do tapete. Se depender dos políticos com 
mandato, é isto que vai acontecer porque eles não legislarão 
contra seus interesses.

Cabe à imprensa e aos cidadãos a responsabilidade de ver 
a crise atual como a desestruturação de um sistema viciado e 
não como um apocalipse político. Encarar como uma disrupção, 
fenômeno comum na história da humanidade porque ocorreu 
após quase todas as grandes inovações tecnológicas, tem como 
corolário uma atitude pesquisadora, interessada em descobrir 
porque e como as coisas acontecem. Mais do que isto implica 
um comportamento mais preocupado com a objetividade do 
que em defender posições adquiridas. É o antípoda da síndrome 
do conceito rasteiro de caos, onde o passionalismo e o medo 
predominam. Falei em conceito rasteiro, porque existe uma teoria 
científica do caos que é uma coisa séria e revolucionária.

Para que as pessoas desenvolvam esta percepção é 
necessário que as informações publicadas tenham a perspectiva 
de que é uma crise de transformação, que implica a implosão de 
um sistema corrompido e o decorrente período de instabilidade 
antes da consolidação de um novo modelo partidário.

É um desafio especialmente relevante para a imprensa 
porque pode ajudar a restabelecer a confiança do público nos 
jornais, revistas e telejornais, condição essencial para estes 
veículos sobrevivam aos traumas do ingresso na era digital. O 
que estamos observando, no entanto, é a grande mídia nacional 
procurando ficar em cima do muro. 

(Reproduzido do Observatório da Imprensa)

O caos e a disrupção

opiniao.auniao@gmail.com

Castilho
Carlos

A Primeira Turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
aceitou ontem denúncia apre-
sentada pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) e quei-
xa-crime da deputada Maria do 
Rosário (PT-RS) contra o de-
putado federal Jair Bolsonaro 
(PSC-RJ) por incitação ao crime 
de estupro. Com a decisão, Bol-
sonaro passa à condição de réu 
por incitação ao crime de estu-
pro e por injúria.

No dia 9 de dezembro de 
2014, em discurso no plenário 
da Câmara, Bolsonaro disse 
que só não estupraria a depu-
tada Maria do Rosário porque 
ela “não merece”. No dia se-
guinte, o parlamentar repetiu 
a declaração em entrevista ao 
jornal Zero Hora.

Relator dos dois proces-
sos, o ministro Luiz Fux en-
tendeu que a manifestação 
de Bolsonaro teve potencial 
de incitar homens a prática 
de crimes contra as mulheres 
em geral. No entendimento do 
ministro, o emprego do termo 
“merece” pelo deputado, con-
fere ao crime de estupro “um 
prêmio, favor ou uma benesse”, 
que dependem da vontade do 
homem.

André Richter
Da Agência Brasil

Denúncia foi feita pela PGR 
com queixa-crime da
deputada Maria do Rosário

Defesa alega que Bolsonaro reagiu a ofensas da deputada

“Cuida-se de expressão 
que não apenas menospreza 
a dignidade da mulher, como 
atribui às vítimas o mereci-
mento dos sofrimentos. Per-
cebe-se na postura externada 
pelo acusado desprezo quanto 
às graves consequências para a 
construção da subjetividade fe-
minina, decorrente do estupro 
e aos desdobramentos dramá-
ticos desta profunda violência”, 
disse Fux.

De acordo com o relator, 
Bolsonaro não está coberto 
pela regra constitucional que 
garante ao parlamentar imu-
nidade criminal em relação 
às suas declarações, porque 
as afirmações foram feitas em 

entrevista ao jornal e fogem do 
embate político.

“Essa repercussão signi-
fica também que a incitação 
há de colher resultados e res-
sonância pela opinião pública. 
Se essa opinião pública [do 
deputado] é exteriorizada pela 
internet ou através de jornais, 
significa dizer que o seu resul-
tado foi alcançado, na medida 
em que várias manifestações 
públicas, principalmente na 
rede mundial de computado-
res, ecoaram essa afirmação”, 
disse o ministro.

O voto do Fux foi seguido 
pelos ministros Edson Fachin e 
Rosa Weber. Luís Roberto Bar-
roso acrescentou que a imuni-

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

Na Paraíba, o Governo do Es-
tado e os movimentos sociais estão 
unidos para combater a cultura do 
estupro. No último dia 15, a Secre-
taria da Mulher e da Diversidade 
Humana (Semdh) lançou uma cam-
panha publicitária com outdoors 
espalhados por várias cidades do 
Estado. O intuito é conscientizar a 
população e promover debates so-
bre o tema em instituições e órgãos 
públicos.

A campanha é um avanço na 
área de políticas públicas para as 
mulheres e surgiu da ação “Não é 
não! Intervenção urbana contra 
cultura do estupro” promovida no 
dia 8 de junho na praça Antenor 
Navarro, no Centro Histórico de 
João Pessoa,  com apoio da Funesc, 

Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel) e o gabinete 
da deputada Estela Bezerra.

Além dos outdoors, o painel 
produzido pelas mulheres nessa 
atividade, com frases e arte criativa 
contra a cultura do estupro, será ins-
talado na Funesc. Outros locais (ins-
tituições públicas, hospitais e órgãos 
do governo) vão receber o painel 
simbólico para promover um debate 
contínuo sobre as formas de violên-
cia contra mulher e o enfrentamen-
to do estupro.

“Com indignação, nos posi-
cionamos firmemente contra a 
cultura de estupro vigente no país 
que naturaliza a violência sexual 
como prática aceitável no compor-
tamento de homens que se apro-

priam do corpo e da sexualidade 
das mulheres, como se estas fos-
sem objetos”, disse a secretária da 
Mulher e da Diversidade Humana 
Gilberta Soares.

A cultura do estupro baseia-se 
no conjunto de crenças e valores 
que respaldam a violência contra as 
mulheres e encorajam as agressões 
sexuais masculinas. Nessa cultura, as 
mulheres vivem a ameaça constan-
te de serem violentadas de diversas 
formas. “Afirmamos que o estupro 
é um crime hediondo e não pode 
ser tolerado e nem justificado sob 
hipótese alguma. Defendemos as 
investigações e celeridade na pri-
são dos criminosos e o atendimento 
qualificado, apoiando as vítimas e 
familiares”, disse.

PB combate cultura do estupro
CAmpANhA em TOdO O esTAdO

dade parlamentar não permite 
a violação da dignidade das 
pessoas. “Ninguém deve achar 
que a incivilidade, a grosse-
ria e a depreciação do outro 
são formas naturais de viver a 
vida. O instituto da imunida-
de parlamentar é muitíssimo 
importante. Porém, não acho 
que ninguém possa se escudar 
na imunidade material parla-
mentar para chamar alguém 
de ‘negro safado’, para chamar 
alguém de ‘gay pervertido’, dis-
se o ministro.

O ministro Marco Aurélio 
foi o único a divergir e enten-
deu que os fatos fazem parte 
de desavenças entre os dois 
parlamentares. Segundo o mi-
nistro, é “lastimável” que o Su-
premo “perca tempo” julgando 
a questão, pelos fatos estarem 
cobertos pela imunidade par-
lamentar.

Defesa
A defesa de Bolsonaro ale-

gou que o parlamentar não in-
citou a prática do estupro, mas 
apenas reagiu a ofensas profe-
ridas pela deputada contra as 
Forças Armadas durante uma 
cerimônia em homenagem 
aos direitos humanos. Para 
os advogados, o embate entre 
Maria do Rosário e Bolsonaro 
ocorreu dentro do Congresso 
e deve ser protegido pela regra 
constitucional da imunidade 
parlamentar, que impede a 
imputação criminal quanto às 
suas declarações.

Por 199 votos contra 71, 
os deputados aprovaram on-
tem uma emenda à Medida 
Provisória do Setor Aéreo (MP 
714/16) que permite que em-
presas estrangeiras possam 
ter total controle do capital de 
companhias aéreas no Brasil. 
O texto original, que restringia 
a possibilidade de controle em 
até 49%, e um projeto de lei 
de conversão, que foi aprova-
do pouco antes da emenda, já 
ampliavam a participação para 

51% do capital. Atualmente, a 
participação máxima é de 20%.

No comando, o deputado 
Fernando Giacobo (PR-PR) en-
cerrou a sessão, convocando 
uma extraordinária para que o 
plenário continuasse aprecian-
do destaques que foram apre-
sentados ao texto. 

Polêmica, a medida divide 
posições na Câmara. Legendas 
como PT, PDT e PSOL alertam 
que esta ampliação do capi-
tal pode prejudicar o setor de 
aviação regional. O PT, porém, 
venceu uma batalha anteon-
tem quando, por acordo, con-

seguiu retirar do texto o trecho 
que extinguia o Adicional de 
Tarifa Aeroportuária (Ataero), 
cobrado nas tarifas aeroportu-
árias dos passageiros e envia-
do para o Fundo Nacional de 
Aviação Civil (Fnac), ainda na 
noite de anteontem (20).

Com o resultado em tur-
no único de votação, a medida 
provisória segue para a apre-
ciação do Senado quando esti-
ver concluída na Câmara.

Perda de passageiros
Nos cinco primeiros me-

ses do ano, a aviação domésti-

ca no País registrou queda de 
8,2% em relação ao acumulado 
de janeiro a maio de 2015. Se-
gundo o balanço da Associação 
Brasileira das Empresas Aé-
reas (Abear), em 2016 foram 
transportados 36,4 milhões de 
passageiros, 3,2 milhões a me-
nos do que no ano passado.

Em maio, o volume de 
passageiros transportados caiu 
9,9% em comparação com o 
mesmo mês de 2015, totalizan-
do 6,8 milhões de viagens. A 
Abear representa quatro com-
panhias que abarcam 99% do 
mercado doméstico de aviação.

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Câmara dos Deputados libera capital 
100% estrangeiro em empresas aéreas
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Mundo

Britânicos estão divididos sobre 
o destino do Reino Unido na UE
Faltando um dia para o 
referendo, o futuro do 
país continua incógnita

Os britânicos vão às ur-
nas votar amanhã no referen-
do Brexit, que vai decidir se 
o Reino Unido permanece ou 
não na União Europeia (UE). 
O resultado deve ser divulga-
dos nas primeiras horas do 
dia seguinte. O nome Brexit 
faz referência ao termo exit 
(saída em inglês) e as iniciais 
de Britain (Grã-Bretanha).

Há tão pouco tempo do 
referendo, a disputa entre os 
que querem que o país fique 
e os que querem deixar a UE 
é acirrada. Pesquisas de opi-
nião que estão sendo feitas 
no país apresentam resulta-
dos controversos.

De acordo com uma 
sondagem realizada pelo 
site britânico YouGov, 42% 
dos entrevistados querem 
permanecer no bloco euro-
peu, enquanto 44% apoiam 
a saída da UE. Outro estudo 
de opinião, da agência Surva-
tion, mostra tendência inver-
sa: 45% dos entrevistados 
são a favor de permanecer 
no bloco, contra 44% dos 
que defendem a saída. Os de-
mais estão indecisos.

No último domingo (19), 
foram publicados os resulta-
dos de uma pesquisa enco-
mendada pelo jornal The In-
dependent. De acordo com o 
periódico, 44% dos entrevis-
tados disseram que ficariam 
“muito satisfeitos” com a saí-
da da UE, enquanto apenas 
28% afirmaram sentir o mes-
mo sobre permanecer na UE.

Em fevereiro, quando 
anunciou o referendo, o pri-
meiro-ministro britânico, 
David Cameron, confirmou 
que a posição oficial do go-
verno britânico será defen-
der a continuidade do país 
numa Europa reformulada.

Divididos
Para alguns analistas, o 

assassinato da deputada Jo 
Cox, defensora dos direitos 
dos migrantes e refugiados 
e da permanência do Reino 
Unido na União Europeia, 
pode contribuir para aumen-
tar o apoio à permanência do 
país na UE. Ela foi assassina-
da na quinta-feira da semana 
passada, a tiros e facadas, 
por um nacionalista xenófo-
bo com supostas ligações a 
grupos neonazistas em Birs-
tall, no Norte de Inglaterra.

O discurso contra polí-
ticas de acolhimento a refu-
giados tem sido usado fre-
quentemente para engrossar 
o coro dos que pretendem 
deixar a UE. Tanto que Ni-
gel Farage, líder do partido 
anti-imigração UKIP e um 
dos grandes defensores do 
Brexit, se viu envolvido em 
uma polêmica após utilizar 
uma fotografia de imigrantes 
em sua campanha. Diversas 
pessoas, através das redes 
sociais, apontaram as seme-
lhanças entre a fotografia 
escolhida por Farage e uma 
imagem de propaganda na-
zista divulgada em um docu-
mentário da BBC.

Já do lado dos que defen-
dem a permanência na União 
Europeia, os discursos focam 
o impacto econômico de uma 
eventual saída do bloco, lem-
brando que, após a decisão, 
não há como voltar atrás. Da-

Da Agência Estado

Foto: Georgina Coupe-Crown Copyright

O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, defende a continuidade do país na UE e conclama os ingleses a votarem a favor 

vid Cameron e o seu ministro 
das Finanças, George Osbor-
ne, reforçaram os alertas.

Economia
A saída de um país da 

UE está prevista no Artigo 
50º do Tratado de Lisboa, de 
2009, que afirma que “qual-
quer Estado-Membro pode 
decidir, em conformidade 
com as respectivas normas 
constitucionais, retirar-se da 
União Europeia”.

George Soros, investidor 
húngaro nacionalizado ameri-
cano que fez fortuna investin-
do contra a libra esterlina nos 
anos 1990, afirmou hoje, para 
o jornal The Guardian, que 

uma eventual saída do bloco 
europeu terá “sérias conse-
quências” para o emprego e 
para as finanças do país.

Ele afirmou que caso a 
saída do bloco vença, a libra 
deve cair vertiginosamente, 
uma queda de pelo menos 15% 
mas que poderá ultrapassar os 
20%, ficando abaixo dos US$ 
1,15 contra os atuais US$ 1,46.

“Um voto a favor do 
Brexit faria algumas pessoas 
muito ricas, mas a maioria dos 
eleitores ficaria consideravel-
mente mais pobre. Eu quero 
que as pessoas saibam quais 
são as consequências de sair 
da UE antes de votar, e não de-
pois. Sair da UE não só afeta-

ria o preço da moeda britâni-
ca como teria igualmente um 
impacto imediato e dramático 
nos mercados financeiros, 
no investimento, nos preços 
e nos empregos”, afirma So-
ros. A campanha Vote Leave, 
que defende a saída da União 
Europeia, afirma em seu site 
que, desde 1973, o Reino Uni-
do já gastou meio trilhão de 
libras com a UE; que 250 mil 
migrantes da UE vão para lá 
anualmente; e que isto sobre-
carrega os serviços públicos 
de saúde e educação.

Europa
Em Portugal, a saída 

do Reino Unido é vista com 

preocupação por muitos ana-
listas. Há o temor de que o 
turismo britânico no país di-
minua, caso a libra se desva-
lorize, o que tornaria as via-
gens ao exterior mais caras. 
Segundo o Instituto Nacional 
de Estatística (INE), os britâ-
nicos lideraram o turismo em 
Portugal em abril deste ano.

Um estudo da Fundação 
alemã Bertelsmann sobre a 
opinião dos europeus acerca 
do Brexit revela que apenas 
20% dos europeus estão a fa-
vor da saída do Reino Unido 
do bloco. Segundo a pesqui-
sa, 54% dos entrevistados 
desejam que o país continue 
membro da UE.

Las Vegas (AE) - Um britâ-
nico foi preso este final de se-
mana em Las Vegas, por tentar 
roubar a arma de um policial 
para atirar no virtual candida-
to republicano à Casa Bran-
ca, Donald Trump, afirmou 
ontem o Serviço Secreto nor-
te-americano.

 Segundo agentes, Mi-
chael Steven Sandford te-
ria se aproximado de um 
policial no comício e dito 
que queria um autógrafo de 
Trump. Ele teria então ten-

tado roubar a arma do poli-
cial. O plano teria sido con-
cebido há um ano.

 Ele foi indiciado na 
segunda-feira na Corte de 
Nevada e acusa Sandford, de 
20 anos, por cometer ato de 
violência em local contro-
lado, e teve negada a fiança. 
O advogado apontado para 
defendê-lo afirmou que ele 
vivia em seu carro e estaria 
com o visto vencido.

A prisão teria sido feita 
em um comício relativamen-
te tranquilo, dada a propor-
ção que tiveram compromis-

sos recentes em eventos de 
estados como Califórnia e 
Novo México.

 Gregg Donovan esta-
va entre as cerca de 1,5 mil 
pessoas que se reuniram no 
sábado para ver Trump no 
cassino Treasure Island. O 
norte-americano disse que 
não sabia da acusação até 
ver a notícia na TV. Ele então 
reconheceu Sandford, uma 
vez que os dois ficaram pró-
ximos na fila por nove horas, 
esperando o início do evento. 
“Eu era o quinto da fila, ele o 
quarto”, disse.

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Inglês acusado de tentar matar
Trump é preso em Las Vegas

Corte de Haia condena ex-vice
do Congo a 18 anos de prisão 

EStADoS UNIDoS

Haia (AE) - A Corte Penal 
Internacional de Haia (ICC, na 
sigla em inglês) sentenciou o 
ex-vice-presidente do Congo, 
Jean-Pierre Bemba, a 18 anos 
de prisão por assassinatos, 
estupros e pilhagem come-
tida por suas tropas no país 
vizinho, a República Centro-
-Africana, entre 2002 e 2003.

A juíza Sylvia Steiner afir-
mou nesta terça-feira que a 

sentença de Bemba levou em 
conta os oito anos que ele já 
passou detido pela ICC desde 
sua prisão, em maio de 2008.

Bemba era o comandante 
do Movimento de Libertação 
do Congo quando, entre 2002 
e 2003, o presidente Ange-
-Felix Patasse ordenou que 
ele enviasse tropas ao país 
vizinho.

Segundo a ONG Human 
Rights Watch, a sentença 
oferece “uma medida de jus-

tiça para as vítimas de vio-
lência sexual e outros crimes 
graves na República Centro-
-Africana, onde grupos ar-
mados vitimara civis com to-
tal impunidade por mais de 
uma década.”

“Outros comandantes de-
vem notar que, eles também, 
podem ser responsabilizados 
por abusos cometidos por 
suas tropas”, disse Géraldine 
Mattioli Zeltner, integrante da 
Human Rights Watch.

Beirut (AE) - O 
grupo extremista Es-
tado Islâmico reto-
mou grandes porções 
de áreas no norte da 
província síria de Ra-
qqa, que haviam sido 
tomadas pelas tropas 
do governo, afirmou 
ontem o grupo bri-
tânico Observatório 
Sírio de Direitos Hu-
manos.

Segundo a ONG, 
as forças do governo 
perderam todo o ter-
reno conquistado na 
província desde o iní-
cio da ofensiva, em 2 
de junho.

 As tropas sírias 
estão na ofensiva há 
cerca de três semanas 
e chegaram a cerca 
de 7 quilômetros da 
base aérea de Tabqa, 
próxima à cidade con-
siderada a capital de 
fato do autodeclara-
do califado do Estado 
Islâmico. 

O Observatório 
afirmou que a con-
traofensiva dos extre-

mistas apagou todos 
esses ganhos.

O grupo extre-
mista é pressionado 
por ofensivas no Ira-
que, na Siria e na Lí-
bia nas últimas sema-
nas, mas os ganhos 
em Raqqa mostram 
que ele ainda tem 
capacidade de lidar 
com essas adversida-
des. Uma das armas 
usadas é o uso mas-
sivo de homens-bom-
ba para romper as li-
nhas inimigas.

A agência de no-
tícias ligada ao Esta-
do Islâmico, Aamaq, 
publicou um vídeo 
mostrando extremis-
tas tomando o com-
plexo petrolífero de 
Thawra. O campo foi 
conquistado pelas 
forças governistas no 
domingo, mas perdi-
do horas depois.

A guerra civil na 
Síria começou em 
20011 e já matou mais 
de 260 mil pessoas, 
segundo dados da Or-
ganização das Nações 
Unidas (ONU).

Grupo extremista 
retoma áreas sírias

GUERRA CIVIL

Da Agência Estado

Rebeldes do 
Delta do Níger 
aceitam trégua 
de 30 dias

Abuja (AE) - Militantes 
do Delta do Níger fecharam 
um acordo com o governo da 
Nigéria para uma trégua de 
30 dias, de acordo com o site 
do jornal This Day, citando 
uma fonte não identificada.

 Nas últimas semanas, 
os militantes tinham intensi-
ficado uma série de ataques 
a oleodutos da Nigéria, o que 
levou a uma redução da ofer-
ta de petróleo em cerca de 
um milhão de barris por dia.

O governo e a estatal 
Nigerian National Oil não 
comentaram imediatamente 
o assunto para confirmar os 
relatos.

O último ataque do gru-
po ocorreu nesse dia 16 de 
junho. Os rebeldes têm pro-
testado contra o governo ni-
geriano, que eles acusam de 
roubar recursos naturais na 
região do Delta do Níger.

Os militantes havia 
dito anteriormente que não 
iriam considerar qualquer 
acordo de paz sem a pre-
sença de mediadores inter-
nacionais, mas Emmanuel 
Ibe Kachikwu, o ministro do 
petróleo, disse durante uma 
reunião da Organização dos 
Países Exportadores de Pe-
tróleo (Opep) que ele tinha 
avançado nas negociações 
de um acordo. 

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil
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JP está incluída nas 5 cidades mais procuradas 

Turismo
Uma das maiores agên-

cias de viagens online do 
Brasil, a Viajanet divulgou 
nesta semana o resultado 
de pesquisa sobre o per-
fil do turista brasileiro. A 
pesquisa teve como base 
os mais de dois milhões de 
clientes da agência, bus-
cando informações como a 
média de idade, destinos 
preferidos e a cidade de 
onde saem para suas via-
gens. De acordo com o es-
tudo, 40% dos pesquisados 
estão na faixa etária de 25 
a 34 anos. 

Os resultados da pes-
quisa mostraram que João 
Pessoa está entre as cinco 
principais cidades escolhi-
das como destino final das 
viagens. Nacionalmente, a 
lista dos top five é formada: 
São Paulo, Salvador, Forta-
leza, Recife e João Pessoa.

Majoritariamente es-
sas pessoas moram em 
São Paulo (30%). Outras 
cidades com destaque fo-
ram Rio de Janeiro (13%), 
Minas Gerais (7%) e Bahia 
(5%). O número de ho-
mens (54%) é ligeiramente 
maior que o de mulheres 
(46%). A presidente da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), Ruth Ave-
lino, disse que o resultado 
da pesquisa é um indicador 
positivo da massificação do 
Destino Paraíba junto aos 
turistas brasileiros. Ela ex-
plicou que nos últimos qua-
tro anos foi intensificada, 
por parte do Governo do 
Estado e representantes do 
trade, uma divulgação jun-
to às principais agências 
de viagens e operadoras de 
turismo de todo o País.

“É um trabalho que 
passamos a intensificar a 
partir de 2011 e vem geran-
do resultados satisfatórios. 
São realizados workshops 
e capacitações junto aos 
agentes de viagens das re-
giões Sul e Sudeste sobre 
nossas potencialidades. 
Mostramos o que temos de 
melhor em nossos roteiros 
turísticos e infraestrutura”, 
afirmou.

A pesquisa da Viaja-
net revelou que o Natal e 
Réveillon são as épocas do 
ano preferidas para se rea-
lizar viagens. Na sequên-
cia, aparecem as férias 
de janeiro e, em seguida, 
férias de julho. Entre os 
destinos internacionais, 
destaque para Nova York, 
Miami, Orlando, Lisboa e 
Los Angeles.

A agência 
é uma das 
maiores do País 
e a lista inclui 
as cidades de 
São Paulo, 
Salvador, 
Fortaleza 
e Recife

Teatro, pintura, quadri-
nhos, música, ilustração, circo, 
dança, origami. Nas férias de ju-
lho, a Fundação Espaço Cultural 
(Funesc) vai oferecer oficinas em 
todas essas áreas. As inscrições já 
estão abertas, em João Pessoa e 
Campina Grande, onde as aulas 
serão ministradas. As oficinas são 
voltadas para crianças, adoles-
centes e adultos.

Conforme Nézia Gomes, 
presidente da Funesc, o objetivo 
é oferecer alternativas de ativi-
dades de lazer e de aprendizado 
lúdico para os jovens e também 
fomentar a atividade em famí-
lia. Algumas oficinas são volta-
das para o aprendizado, lazer 
e desenvolvimento conjunto de 
pais e filhos.

Serão abertas mais de 170 va-
gas para crianças, pré-adolescen-
tes, adolescentes e adultos em ofi-
cinas ministradas nos três turnos, 
durante a semana e também nos 
finais de semana. Há alternativas 
para todas as idades e diversas 
opções de horários. Abaixo, veja 
detalhes de algumas das oficinas 
que serão ministradas:

Brincando de teatro 
Esta oficina propõe a expe-

riência teatral a partir da vivên-
cia de jogos e exercícios cênicos 
que estimulam no aluno a inter-
pretação. O teatro desenvolve 
potencialidades artístico-criati-
vas em todas as idades. Trabalha 
coordenação motora, atenção 
e o conhecimento de si e do ou-
tro. Tudo isso, através do jogo e 
de atividades diversas de forma 
envolvente e participativa. Com 
uma metodologia específica para 
aulas de teatro, com base nos 
estudos de Viola Spolin e Ingrid 
Dormien Koudela, as oficinas tra-
balham exercícios que despertam 
a consciência corporal e procuram 
deixar o aluno à vontade para ex-
pressar-se e desinibir-se. 

O objetivo é entender o fa-
zer teatral como uma prática 
saudável, onde o faz-de-conta 
domina de uma forma espontâ-
nea. Assim, através da composi-
ção de cenas, jogos, atividades 
do folclore e situações do coti-
diano infantil, são transmitidos 
conteúdos de Improvisação Tea-
tral, Expressão Corporal e Vocal. 
O curso é destinado a crianças na 
faixa etária de 4 a 8 anos. As aulas 
acontecem no período de 4 a 15 
de julho, das 9h30 às 11h30. O in-
vestimento é de R$ 60. Inscrições 
até 1o de julho no DDAC (Espaço 
Cultural), de segunda a sexta, das 
10h às 17h. Ministrante: Juliana 
Marques. A oficina será voltada 
para crianças e pré-adolescentes, 
entre 9 e 14 anos de idade. Mi-
nistrada por Maurício Barbosa, a 
oficina será de 18 a 29 de julho, 
entre 14h e 16h. A inscrição para 
20 vagas pode ser feita até o dia 
1º de julho, no DDAC da Funesc, 
e custa R$ 60.

Estado inscreve para mais de
170 vagas em cursos de férias

CRIANÇA, ADOLESCENTE E ADULTO

Oficina de quadrinhos é uma das opções ofertadas pela Funesc e dará uma introdução à produção de narrativas gráficas

Na iniciação teatral com 
a experimentação da maquia-
gem artística, os participantes 
poderão ter uma vivência com 
jogos teatrais, montagem de 
cenas e dramatização atrelados 
ao desdobramento visual da 
maquiagem. 

Já a oficina “Adinganglô - 
Brincadeiras Cantadas” é intei-
ramente dedicada à cultura da 
infância. Promove uma vivên-
cia lúdica para profissionais da 
educação, pais, brincantes e o 
público em geral. 

Caixa mágica
Brincando com a luz é uma 

aventura através do olhar desen-
volvendo a compreensão da ima-
gem enquanto meio de conheci-
mento e expressão. Na oficina são 
trabalhados não só os aspectos 
do produtor de imagens como 
também os do observador crítico. 
Os exercícios desenvolvidos, en-
tre outros, abordam os seguintes 
itens: os canais de percepção, a 
transformação da expressão nas 
diferentes linguagens, a educa-
ção dos sentidos, a coordenação 

motora, a formação de conceitos, 
o préconceito e a intuição, entre 
outros. O curso se destina a crian-
ças, adolescentes, profissionais e 
amadores, estudantes, professo-
res e arte-educadores, bem como 
pessoas que queiram ampliar 
seus conhecimentos sobre a lin-
guagem visual. As aulas aconte-
cem de 26 a 29 de julho, das 14h 
às 18h. Total de vagas: 30. Investi-
mento: R$ 60. Inscrições no DDAC 
(Espaço Cultural), de segunda a 
sexta, das 10h às 17h. Ministran-
te: Ricardo Peixoto. 

Por que e pra quem contar 
histórias? Como elas funcionam 
no imaginário infantil? Qual o 
poder transformador presente 
nas narrativas orais? Como esco-
lher a história apropriada para 
cada faixa etária? Posso/devo en-
sinar por meio das histórias? A 
oficina “Olhos de coruja, orelhas 
de elefante” traz estes e muitos 
outros questionamentos. 

Já a oficina de quadrinhos 
para crianças será ministrada 
por Igor Tadeu, que abordará os 
preceitos básicos da construção 
de uma história em quadrinhos 
de forma prática e atrativa para 
as crianças, realizando uma in-
trodução à produção literária 
de narrativas gráficas, com uma 
abordagem que prioriza a cons-
trução criativa e desenvolvimen-
to de uma história em prol de 
uma ideia.

O professor Carlos Nunes mi-
nistrará uma oficina de pintura 
com o tema ‘Expressionismo Rea-
lista’ (óleo sobre tela). As aulas 
serão às terças-feiras, das 18h30 
às 20h30 e começam dia 5 de ju-
lho, com duração de três meses. A 
idade mínima para inscrição é de 
15 anos de idade e a turma será 
composta por dez alunos.  Inscri-
ções terminam dia 30 deste mês. 
Informações: 3211-6225.

Circo
A Escola Livre de Circo Djal-

ma Buranhêm oferece vagas para 
oficinas de férias que acontece-
rão na Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc), abrindo a III 
edição do projeto Circo nas Fé-
rias. A programação começa dia 4 
de julho, com atividades voltadas 
para o universo do circo. 

Férias circenses em Campina 

Grande. Também haverá oficinas 
para jovens e adultos em Cam-
pina Grande, para alunos acima 
de 14 anos de idade. As aulas 
acontecerão sempre as terças e 
quintas-feiras, das 15h às 17h, 
no Cine-Teatro São José. O custo 
é de R$ 50 e as aulas serão mi-
nistradas por Erickson Canuto. Já 
a oficina de circo para crianças a 
partir dos 7 anos de idade será 
aos sábados, entre 15h e 17h, 
também no Cine-Teatro São José. 
A inscrição custa R$ 40 e o mi-
nistrante também será Erickson 
Canuto. A programação começa 
dia 5 de julho, com atividades 
voltadas para o universo do cir-
co. A Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc), em parceria 
com O Let’s Go Grupo de Dança, 
realizará no dia 12 de julho, na 
unidade I Cine-Teatro São José, 
em Campina Grande. 

Iniciação teatral, maquiagem e fotografia

Contação de histórias, quadrinhos e circo

FOTO: Reprodução internet
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O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) abriu 
inscrições para o Processo 
Seletivo para os Cursos Téc-
nicos (PSCT) no Ensino Téc-
nico Subsequente ao Médio. 
As vagas são em cursos pre-
senciais e, dessa vez, a sele-
ção é por análise curricular. 
Os aprovados vão ingressar 
no segundo semestre letivo 
de 2016. 

Estão sendo ofertadas 
350 vagas nos campi Ca-
bedelo, Cabedelo Centro, 
Campina Grande, Espe-
rança, Mangabeira, Patos 
e Picuí. A previsão é que o 
resultado seja divulgado no 
dia 22 de julho, com prazo 
para recursos.

Há um curso novo, de 
Técnico em Serviços Jurí-
dicos, no campus Cabede-
lo Centro. As demais vagas 
estão distribuídas entre os 
cursos de Informática, Meio 
Ambiente, Edificações, Ele-
trotécnica, Mineração, Ma-
nutenção e Suporte em Infor-
mática, Cuidados de Idosos e 
Transporte Aquaviário.

Não há cobrança de taxa 
de inscrição. A outra novida-
de do processo é que a inscri-
ção será presencial e se en-
cerrará às 17h do dia 15 de 
julho, com a entrega da do-
cumentação necessária para 

Goleiro Bruno se 
casa com dentista 

Editora lança box de 
Machado de Assis

Cláudia Rodrigues 
já tentou suicídio

Padrasto confessa 
estupro de criança

onça é morta em 
passagem da tocha

O ex-goleiro Bruno Fernandes 
de Souza se casou em cerimônia 
realizada em centro da Associação 
de Proteção e Assistência ao Conde-
nado (Apac) de Santa Luzia, em Belo 
Horizonte, onde cumpre pena de 22 
anos de prisão pelo assassinato de 
sua ex-namorada Eliza Samúdio, 
cujo corpo nunca foi encontrado. 
Bruno está preso desde 2010, 
ano em que aconteceu o crime. O 
ex-atleta do Flamengo se casou no 
sábado, 18, com a dentista Ingrid 
Calheiros. A cerimônia foi celebrada 
por uma pastora da Igreja Quadran-
gular, dentro da Apac.

Machado de Assis nasceu no 
dia 21 de junho de 1839, no Rio de 
Janeiro. ontem, 177 anos depois, a 
Editora Nova Fronteira apresenta um 
box com todos os romances e os con-
tos consagrados do Bruxo do Cosme 
Velho, um dos principais nomes da 
literatura brasileira. O primeiro volu-
me traz os quatro romances iniciais 
de Machado de Assis - de sua fase ro-
mântica: Ressurreição, A mão e a Luva, 
Helena e Iaiá Garcia. No segundo, es-
tão as obras-primas que representam 
a introdução do realismo no Brasil: 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
Quincas Borba e Dom Casmurro. O 
terceiro traz os derradeiros roman-
ces - Esaú e Jacó e Memorial do Aires 
-, além de seus contos mais famosos.

Cláudia Rodrigues travou 
uma luta contra a esclerose múl-
tipla, revelada em 2006. Afasta-
da da TV, ela entrou em uma fase 
difícil de tratamento, finalmente 
se submetendo a um transplante 
de medula óssea há cerca de qua-
tro meses. Em entrevista para a 
revista Ana Maria, ela e sua em-
presária, Adriane Bonato, deram 
mais detalhes sobre sua vida 
antes e depois do tratamento, 
que quase a fez cometer suicídio. 
A amiga de longa data da atriz, 
Adriane comentou sobre uma das 
fases mais difíceis de Cláudia: a 
depressão e a sua tentativa de 
tirar a própria vida.

Bauru - Depois de ser acu-
sado de estuprar a enteada de 9 
anos, o vendedor autônomo J.M.S., 
de 41 anos, foi preso na segunda-
feira, 20, após fugir de Brotas, no 
interior de São Paulo, no fim de 
semana. Ele confessou o estupro. 
Após ouvir as queixas da filha, a 
mãe procurou a Polícia Militar, que 
prendeu o padrasto em Mineiros 
do Tietê, onde ele tem parentes. A 
menina contou tudo para a mãe. “A 
mãe relatou que a filha estava sen-
do abusada desde abril”, afirmou o 
sargento Marques, comandante 
interino da PM de Brotas.

Um momento triste marcou 
o tour da tocha olímpica na última 
segunda-feira, durante passagem da 
chama pelo Centro de Instrução de Guer-
ra na Selva (CIGS), em Manaus, capital do 
Amazonas. Horas depois do evento, que 
contou com um momento de apresen-
tação junto de duas onças-pintadas, o 
Comando Militar da Amazônia (CMA), 
informou que um dos felinos foi aba-
tido no local. Em nota à imprensa, po-
rém, a entidade afirmou que o animal 
falecido não era um dos que haviam 
se apresentado, mas um terceiro, que 
estava no zoológico e estava sendo 
transferido de jaula. 

Sete campi disponibilizam 
vagas em processo seletivo 
e resultado sai em julho

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Educação 
(SEE), informa que estão abertas, 
até o próximo dia 30, as inscrições 
para o Seminário Estadual da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que vai ocorrer nos dias 26 e 27 de 
julho, em João Pessoa. O objetivo do 
evento é analisar a segunda versão 
do documento da BNCC, apresenta-
da em 3 de maio deste ano, pelo Mi-
nistério da Educação. O momento 
é de sugerir alterações, supressões 
ou acréscimos ao texto. A chamada 
pública para o evento foi publicada 
no Diário Oficial do Estado (DOE) de 
sábado (18).   

As inscrições para o Seminário 
Estadual da Base Nacional Comum 
Curricular são realizadas por formu-
lário eletrônico. Professores, estu-
dantes, profissionais ligados à edu-
cação e demais interessados devem 
preencher todos os campos e enviar 
cópia dos documentos solicitados 

para o email: bnccparaiba@gmail.
com. É preciso encaminhar cópia do 
comprovante de residência, CPF, RG 
e termo de compromisso e concor-
dância, conforme anexo no edital 
da chamada pública do seminário. 

Plano Nacional
 A construção da Base Nacional Co-

mum Curricular (BNCC) para a educa-
ção básica é uma atribuição do Minis-
tério da Educação para o atendimento 
de metas e estratégias do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE). Foram vários 
meses de debate e mais de 12 milhões 
de contribuições a esta segunda versão 
do texto, isso em todo o Brasil. 

Todos os estados, além do Dis-
trito Federal vão realizar seminá-
rios e em seguida cada comitê or-
ganizador vai elaborar um relatório 
e encaminhar ao Comitê Executivo 
Nacional. Em seguida, o Ministério 
da Educação deve elaborar a versão 
final da BNCC.  

Seminário debaterá a BNCC na capital
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Eletrotécnica é um dos cursos oferecidos pelo IFPB, além de Informática, Meio Ambiente, Edificações, Mineração, Transporte Aquaviário

Os interessados em 
financiar o curso de Ensi-
no Superior pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies)  já podem consultar o 
site do programa, as vagas 
disponíveis. As inscrições 
deverão ser feitas de 24 a 29 
de junho, também pelo por-
tal. Serão oferecidos 75 mil 
financiamentos

Para participar da sele-
ção, é preciso ter feito o Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) a partir de 2010 
e obtido 450 pontos na mé-
dia das provas, além de ter 
tirado nota maior que 0 na 
redação. Os candidatos pre-
cisam ainda ter renda fami-
liar bruta por pessoa de até 
três salários mínimos, o que 
equivale a R$ 2.640.

Os estudantes podem 
se inscrever apenas para um 
curso. A opção pode ser al-
terada até o fim do prazo de 
inscrição. Uma vez por dia, 
o Ministério da Educação 

(MEC) divulga a nota de corte 
de cada curso, que é a estima-
tiva da nota mínima para ser 
aprovado com base nas ins-
crições feitas até o momento. 
A nota de corte não é calcu-
lada em tempo real e não ga-
rante a vaga ao estudante.

O resultado será divulga-
do no próximo dia 30. Aque-
les que não forem seleciona-
dos serão automaticamente 
inscritos em lista de espera. 
As vagas que não forem ocu-
padas pelos estudantes pré-
selecionados serão ofertadas 
à lista de espera de 4 de julho 
a 10 de agosto.

O Fies oferece financia-
mento de cursos em institui-
ções privadas a uma taxa de 
juros de 6,5% ao ano. O per-
centual do custeio é definido 
de acordo com o comprome-
timento da renda familiar 
mensal bruta per capita do 
estudante. Atualmente, 2,1 
milhões de estudantes parti-
cipam do programa.

Fies inscreve até o dia 29 

Em todo o País, o número de 
assinantes de televisão caiu 4,3% 
em abril, comparado a abril do 
ano passado, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Televisão por 
Assinatura (Abta). Os dados fo-
ram apresentados ontem.

O levantamento - feito des-
de 2001 - aponta altas consecu-
tivas nas assinaturas até 2014, 

quando o setor entrou em que-
da. Em abril de 2016, calcula-se 
que existam 18,9 milhões de as-
sinantes. Em abril de 2015, eram 
19,11 milhões.

Para Osmar Vicente Simão 
de Oliveira, presidente da Abta, 
a retração não é vista de for-
ma tão negativa. “A queda da 
base de assinantes foi menor 
que a queda da economia, o 
que mostra que é falsa a ideia 
de que este é um produto su-
pérfluo, que é o primeiro custo 

que as pessoas cortam”, disse. 
Um aspecto positivo do levan-
tamento foi a melhora dos nú-
meros em seis meses. A variação 
mensal passou de -0,97% em 
novembro de 2015 para -0,29% 
em abril deste ano. Osmar prevê 
dados mais favoráveis nos próxi-
mos meses. “Devemos ter esta-
bilizado essa base de assinantes 
nos próximos meses, o que não 
é nada espetacular. O ideal seria 
continuar crescendo, porém, isso 
já sinaliza a possibilidade de re-

tomada da economia”, afirmou. 
A clandestinidade, quando o 
sinal das televisões pagas é ob-
tido de forma irregular, ainda 
representa um problema para o 
segmento, segundo o presidente 
da Abta. “Em momentos de crise 
há risco de aumento. Se a pessoa 
gosta do serviço e a questão é fi-
nanceira, ela pode tentar obter 
por maneiras ilícitas”, disse. Os 
últimos dados de 2015 apontam 
que 4,1 milhões de casas têm te-
levisão clandestina.

Setor tem queda de 4,3% de usuários em abril
tv PoR AssINAtURA

Fernanda Cruz 
Repórter da Agência Brasil

a análise curricular. Mas, o 
candidato precisa preencher 
antes, online, um formulário 
de inscrição e um questioná-
rio socioeconômico.

Há duas formas de sele-
ção. O candidato pode pro-
tocolar o Histórico Escolar e 
certificado de conclusão do 
Ensino Médio ou equivalente 
para que seja analisado o de-

sempenho escolar em Língua 
Portuguesa e Matemática. A 
outra opção é protocolar o 
resultado obtido no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), por meio de docu-
mento emitido pelo site ofi-
cial, para que seja analisada 
a média aritmética da nota de 
desempenho das provas de 
Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias e Matemática.
Para concluir a inscrição, é 

preciso protocolar, no campus 
para o qual está concorrendo, 
cópia da cédula de identidade 
e comprovante de inscrição ob-
tido com o formulário que foi 
preenchido online.

Metade das vagas é re-
servada para quem é egres-
so da escola pública. Dentro 

desse montante, há reserva 
de 50% para quem tem ren-
da familiar bruta per capita 
de até 1,5 salário mínimo. 
Nesse universo, há cota de 
50% para pessoas  que se 
autodeclaram pretos, pardos 
ou indígenas, conforme dito 
na legislação. O IFPB reserva 
ainda 5% do total de vagas 
para pessoas com deficiência.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de junho de 2016

Economia

15

Obrigações fiscais
Empreendedor individual inadimplente ficará sem CNPJ

A partir do dia 1º de ju-
lho, os microempreendedo-
res individuais (MEI) que 
não estiverem com suas 
obrigações fiscais em dia 
e não tiverem enviado sua 
declaração anual de fatu-
ramento, nos últimos dois 
anos, terão cancelados seus 
registros junto ao Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ). A medida atinge 
os chamados MEI “omis-
sos”, conforme Resolução 
do Comitê para Gestão da 
Rede Nacional para Sim-
plificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e 
Negócios (CGSIM).

A Lei Geral da Micro e 
da Pequena Empresa (nº 
123/2006) já previa o cance-
lamento automático da ins-
crição do MEI, independen-
temente de notificação, em 
caso de inadimplência. Mas 
só em abril deste ano é que 
o CGSIM regulamentou a me-
dida, por meio da Resolução 
CGSIM nº 36. Portanto, são 
considerados inadimplentes 
os microempreendedores 
que não entregaram a decla-
ração (DAS-MEI) no período 
de janeiro de 2014 a junho 
de 2016. 

O MEI é a pessoa que 
trabalha por conta própria, 
se legaliza como empresá-
rio e pode faturar até R$  60 
mil por ano. É isento dos 
tributos federais, mas deve 
pagar um valor fixo mensal 
de R$ 45,00 (comércio ou 
indústria), R$ 49,00 (ser-
viços) ou R$ 50,00 (comér-
cio e serviços), destinados 
à Previdência Social e ao 
ICMS ou ao ISS.

O MEI que tiver o CNPJ 
cancelado não poderá rea-
tivar o mesmo cadastro e, 
caso continue exercendo 

sua atividade econômica, 
estará voltando para a in-
formalidade e perderá as 
vantagens desta categoria 
empresarial, como os be-
nefícios previdenciários, a 
facilidade na abertura de 
conta bancária, pedido de 
empréstimos e emissão de 
notas fiscais. Caso o ex-titu-
lar deseje voltar a ser MEI, 
terá que se formalizar no-
vamente para receber um 
novo número de CNPJ. A ge-
rente da Unidade de Atendi-
mento Individual do Sebrae 

Paraíba, Márcia Timotheo, 
ressalta a importância de 
pagar as obrigações fiscais 
em dia, para ter acesso aos 
benefícios previdenciários. 
“É importante que o MEI 
regularize sua situação 
para não perder o CNPJ e 
todas as vantagens desta 
categoria empresarial. O 
pagamento dos impostos 
mensais deve ser feito até 
a data do vencimento para 
garantir benefícios como 
licença maternidade e auxí-
lio-doença”, disse.

Como se regularizar 
O MEI poderá impedir 

o cancelamento de inscri-
ção, desde que realize os 
pagamentos pendentes e 
entregue as declarações 
atrasadas até 30 de junho 
deste ano. Para pagar as 
contribuições mensais pen-
dentes, o MEI deverá emitir 
as Guia DAS para pagamen-
to, mas não é possível par-
celar a dívida. Para entre-
gar as declarações anuais 
atrasadas, o MEI deverá 
gerar as declarações refe-

rentes aos anos em atraso 
e pagar uma multa. O valor 
mínimo é de R$ 50,00 por 
ano em atraso ou de 2% ao 
mês-calendário ou fração, 
incidentes sobre o montan-
te dos tributos decorrentes 
das informações prestadas 
na declaração, ainda que in-
tegralmente pago, limitada 
a 20%. Caso o pagamento 
da multa seja feito em até 
30 dias depois de gerado o 
boleto, a multa será reduzi-
da em 50%, totalizando R$ 
25,00.

Microempreendedor que não reativar o cadastro perderá benefícios previdenciários, bancários, empréstimos e emissão de notas fiscais
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Aumenta demanda 
de MPEs por crédito

Levantamentos divulgados 
nessa terça-feira mostram que o inte-
resse de empresas por financiamento 
aumentou em maio na comparação 
com abril. Segundo o Indicador Serasa 
Experian de Demanda das Empresas 
por Crédito, houve avanço de 12% 
na busca por financiamentos no mês 
passado em relação ao mês anterior. 
O avanço resultou, sobretudo, da in-
tenção de micro e pequenas empresas 
(+12,6%), visto que as companhias de 
porte médio registraram alta bem me-
nor (+0,4%), e as grandes diminuíram 
em 0,2% a sua procura por crédito. 

Indústria sugere a
reabertura do Refis

O presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Robson de 
Andrade, e 22 representantes do seg-
mento do setor propuseram ontem ao 
ministro da Fazenda, Henrique Meirel-
les, ações emergenciais para enfrentar 
a crise econômica. Uma das propostas 
é que o governo reabra o programa 
de refinanciamento de débitos fiscais 
(Refis) para “adequá-lo à situação de 
retração da atividade econômica” que 
compromete o faturamento das em-
presas. Com as mudanças, eles consi-
deram que as empresas inadimplentes 
voltariam a recolher tributos.

Investimento para 
o Brasil recua 11,5%

O fluxo de investimento es-
trangeiro para o Brasil recuou 11,5% 
no ano passado e o País caiu quatro 
posições no ranking das economias 
que mais atraem capital internacio-
nal, para o oitavo lugar. A informa-
ção consta do relatório anual World 
Investment Report 2016 divulgado 
nesta terça-feira, 21, pela Conferên-
cia das Nações Unidas para Comércio 
e Desenvolvimento (Unctad). Com 
esse desempenho, o Brasil vai na 
contramão da tendência global, que 
registrou forte aumento de 38% nos 
fluxos de investimento direto no ano 
passado.

RF eleva o controle 
de cigarro e bebida

O Diário Oficial da União publi-
cou ontem norma que eleva o controle 
da Receita Federal sobre as entradas 
e saídas de insumos e produtos nas 
empresas fabricantes de bebidas e 
de produtos do fumo, bem como os 
saldos em estoque. A norma obriga a 
escrituração dos dados no Livro de Re-
gistro de Controle da Produção e do Es-
toque no Sped. A Receita diz que, como 
os setores de bebidas e cigarros são 
muito sensíveis em relação às ques-
tões de arrecadação tributária, há ne-
cessidade de maior acompanhamento 
econômico-tributário desses setores.

Prévia da inflação 
do IPCA-15 cai

A inflação, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15), desacelerou de 
maio para junho, fechando em 0,4%, 
menos da metade do índice de maio 
(0,86%) e o menor IPCA-15 para 
meses de junho, desde 2013, quando 
foi de 0,38%. Os dados do IPCA-15 – 
uma prévia da inflação oficial do País 
para maio – foram divulgados ontem 
pelo IBGE. Com a desaceleração do 
indicador em relação a junho, o Índice 
de Preços ao Consumidor Ampliado 
Especial (IPCA-E)  fechou em 1,78%.

A inflação, medida 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15), 
desacelerou de maio 
para junho, fechando 
em 0,4%, menos da 
metade do índice de 
maio (0,86%) e o me-
nor IPCA-15 para meses 
de junho, desde 2013, 
quando foi de 0,38%.

Os dados do IPCA-15 
– uma prévia da inflação 
oficial do País para maio – 
foram divulgados ontem 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). Com a desace-
leração do indicador em 
relação a junho, o Índice 
de Preços ao Consumidor 
Ampliado Especial (IP-
CA-E) – que é o IPCA-15 
acumulado por trimestre 
(no caso, abril, maio e ju-
nho), fechou em 1,78%, 
quase 1 ponto percentual 
(0,9%) abaixo da taxa de 
2,68% de igual período 
de 2015. O resultado faz 
com que a taxa acumula-

da no primeiro semestre 
do ano seja de 4,62%, 
bem abaixo dos 6,28% do 
primeiro semestre do ano 
passado. O IBGE ressal-
ta, ainda, o fato de que, 
considerando os últimos 
12 meses, o índice caiu 
0,64 ponto percentual, 
para 8,98%. A queda do 
IPCA-15 reflete retração 
nos preços da maioria 
dos grupos de produtos 
e serviços com desta-
que para Saúde e Cui-
dados Pessoais (1,03%), 
Alimentação e Bebidas 
(0,35%) e Transportes, 
este último fechando 
com deflação (inflação 
negativa) de 0,69%.

 Entre os nove gru-
pos de produtos e ser-
viços que compõem o 
IPCA-15, em junho ape-
nas três fecharam com 
elevação de preços em 
relação a maio: Habita-
ção (passou de 0,99% 
para 1,13%); Despesas 
Pessoais (de 0,81% para 
0,89%); e Artigos de 
Residência (de 0,55% 
para 0,57%).

Ipca-15 cai e é o 
menor desde 2013

PRÉVIA DA INFLAÇÃO
Oi não será 
socorrida pelo 
governo, diz 
Eliseu Padilha

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, descar-
tou ontem a possibilidade 
de o governo socorrer finan-
ceiramente a companhia de 
telefonia Oi, que nessa terça-
-feira apresentou pedido de 
recuperação judicial, infor-
mando dívidas de R$ 65,4 
bilhões.  Padilha disse que o 
governo está atento ao caso 
e com a preservação dos em-
pregos da companhia, mas 
ressaltou que a solução deve 
ser encontrada pelo próprio 
sistema financeiro. 

 “Até o momento, não há 
por parte do governo uma 
manifestação no sentido de 
intervir, interferir direta-
mente. Os nossos agentes do 
sistema financeiro nacional 
(bancos públicos) estarão 
prontos a prestar a colabo-
ração no sentido de interme-
diar, preparar um projeto de 
busca de parcerias, se for o 
caso, para essa empresa. Mas 
participação direta do gover-
no, dinheiro do governo, por 
óbvio que nesse momento, 
não há que se pensar nisso”, 
disse o ministro. 

Os bancos agora são obri-
gados a trocar, imediatamente, 
moeda ou cédulas falsas saca-
das em caixa ou terminais de 
autoatendimento. A nova re-
gra, regulamentada pelo Ban-
co Central (BC), foi publicada 
na edição de ontem do Diário 
Oficial da União.

Essa medida foi defini-
da pelo Conselho Monetário 
Nacional em maio, mas ainda 
precisava de regulamentação. 
Anteriormente, os bancos 
costumavam substituir as cé-
dulas, mas o prazo de troca 
dependia da relação da insti-
tuição com o cliente.

Quando o dinheiro com 
suspeita de ser falso for sa-
cado em um banco, o cliente 
deve procurar qualquer agên-
cia para fazer a troca. No caso 
de aposentados ou beneficiá-
rios do Bolsa Família, que não 
têm conta em banco, a troca 
do dinheiro falso também é 
obrigatória. 

Basta procurar qualquer 
agência do banco onde o di-
nheiro foi sacado. O BC lem-
bra que não é preciso retirar 
extrato da conta para pedir a 
troca, porque os bancos têm 
registros dos saques. Caso 
receba o dinheiro falso em 

outras circunstâncias, como 
no comércio, o cidadão deve 
procurar qualquer agência 
bancária e entregar a cédula 
ou moeda. O banco anotará 
dados como nome, endereço 
e Cadastro de Pessoa Física - 
CPF. Se ficar comprovado que 
a cédula é legítima, o cidadão 
será ressarcido pelo banco.

Caso fique comprovado 
que a cédula é falsa, não have-
rá reembolso, explicou o BC.

O dinheiro recolhido pe-
los bancos é enviado ao BC 
para fazer a análise se é falso 
ou legítimo. As instituições fi-
nanceiras terão prazo de 180 
dias para se adequar aos pra-
zos para envio do dinheiro ao 
BC. De acordo com a regula-
mentação, os bancos terão até 
30 dias para enviar o dinheiro 
com suspeita de ser falso, em 
municípios onde o BC tem 
representação. O prazo de 45 
dias foi estabelecido para as 
demais localidades do País.

Os bancos também de-
vem informar sobre o anda-
mento da análise, quando 
solicitados. Se a análise do 
BC apontar que o dinheiro é 
legítimo, o banco terá prazo 
de 24 horas para depositar o 
valor correspondente devido 
na conta-corrente do cliente, 
após receber o crédito do va-

Bancos são obrigados a 
trocar rápido o dinheiro 

MOEDAS E CÉDULAS FALSAS

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil



Artista plástico Clóvis 
Júnior, jornalista Genésio de 
Sousa Neto, secretário João 
Fernandes, corretor Macial 
Matos, psicóloga Berna-
dete Guedes, empresária 
Luciana Torres de Freitas, 
Sras. Graça Vieira e Leozita 
Barros, médicos Carlos Au-
gusto Fernandes e Giovanni 
Cesar Abrantes de Oliveira.
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Parabéns

Dois Pontos
   As listas multicoloridas vão 
bombar daqui para a frente pois 
foram elas que roubaram a cena nos 
looks  apresentados nas passarelas 
do Rio Moda Rio.
  O evento aconteceu até o últi-
mo domingo no Pier Mauá e marcou o 
retorno da cidade carioca ao cenário 
fashion nacional.
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Moleca
DIRIGIDA por 

Alberto Silva, a 
quadrilha espetáculo 
“Moleca Sem Ver-
gonha”, de Campina 
Grande e campeã 
nacional das quadri-
lhas juninas é com-
posta por 57 casais, 
uma banda com 12 
músicos e um teatro 
para ensaios, que 
com o pessoal de 
apoio somam 200 
pessoas. Para apre-
sentações fora de 
Campina, precisam 
de três ônibus e um 
caminhão.

Tietagem: José Alves Cardoso e Auxiliadora foram abraçar o compositor e cantor Genival Lacerda 
nos festejos do aniversário de Abelardinho Jurema no Paço dos Leões

   O Mag Shopping anunciando que na próxima sexta-feira,  feriado de São João, 
as lojas estarão fechadas. Funcionam apenas a Praça de Alimentação, os cinemas e o 
Parque Infantil.
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Advogado e diretor administrativo de A União, Murillo Padilha, que aniver-
sariou último domingo, com a esposa Juliana e os filhos Luana e Murillo

Imersão

Gláucia Silveira, Palowa Arcoverde, Roberta Aquino, o festejado Abelardo Jurema, Socorro Motta, Ildenir 
Palitot, Nancy Alves, Helena Coutinho, Irene Ribeiro e Solange Ribeiro Coutinho

Lourdinha Freitas e sua irmã Luciana Freitas que hoje aniversaria

Festejos de Abelardinho
EM RITMO de muito forró o colunista Abelardo Jurema 

comemorou na última sexta-feira seu aniversário, reunindo 
amigos da sociedade paraibana no Paço dos Leões.

Com comidas típicas juninas e animação de Genival 
Lacerda e seu filho João Lacerda, Mahatma Costa, Paulo 
Sérgio e Daniel e a cantora Priscilla Macedo. Na ocasião 
ele homenageou a grande dupla Antônio Barros e Cecéu.

   Mais de 20 professores da Cultura Inglesa de João Pessoa, sob o comando 
de David e Andrew Barlow, participam este mês em Fortaleza-CE, da ABC Conference 
da Cultural Inglesa do Brasil. O evento terá palestrantes nacionais e internacionais 
como  Jeremy Hammer e Nem Goldstein.

   Os casais Goretti e Marcello Peixoto, Vera e Paulo Lemos foram os vencedores 
do concurso do Dia dos Namorados promovido pela Dodolar, loja especializada em itens 
de decoração. O concurso teve mais de cem inscrições em 48 horas.
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Fotógrafo Rocha e o artista plástico Clóvis Júnior que hoje aniversaria

A ARTISA multi-
visual Caroline Marinho 
está com a exposição 
“Imersão: Tréguas 
Submarinas” no Atelier 
Multicultural Elioenai 
Gomes, na Ladeira da 
Borborema, no Vara-
douro. 

A mostra fica em 
cartaz até o dia 20 de 
julho, com visitação de 
terça a domingo, das 
9h às 18h.

Automóveis

A cartilha do padre
O PADRE Djacy Brasileiro, pároco do município de 

Pedra Branca, no Vale do Piancó, no Sertão paraibano, 
divulgou nas redes sociais uma cartilha com orientações 
ao sertanejo para como votar para prefeito e vereadores 
nas próximas eleições.

Conhecido por ser um defensor da Transposição do 
Rio São Francisco, o padre faz constantes campanhas para 
ajudar as vítimas nos locais onde a falta d´água é gritante. 

A MARCA 
Volvo irá vender a partir 
de julho o SUV XC60 com 
motorização 2.4 diesel na 
linha 2017. O empresário 
Geraldo Guedes Pereira, 
que representa a mar-
ca foi a São Paulo para 
conferir a novidade que 
pretende fazer frente 
aos concorrentes Land 
Rover Discovery Sport e 
Range Rover Evoque.

Zum Zum Zum
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Dança das Palavras
ESTÁ marcada para o dia 2 de julho, a partir das 10h 

na Livraria do Luiz, na Galeria Augusto dos Anjos, no centro 
da capital, uma manhã de autógrafos com o poeta José 
Leite Guerra, que vai lançar o livro “Dança das Palavras”, 
editado pela Forma.

Na ocasião, haverá ainda, uma exposição do artista 
plástico Fred Svendsen.

“A leitura torna o homem 
completo; a conversação 
torna-o ágil; e o escrever 
dá-lhe precisão”

“A leitura pode te colocar 
em vários lugares ao mesmo 
tempo. Lugares até 
inimagináveis”

FRANCIS BACON NAYNE CORREIA

Livros técnicos 

FORAM lançadas 
ontem pela Fundação 
Nacional de Artes - Fu-
narte duas publicações 
técnicas. Uma delas 
é “O uso criativo de 
acervos fotográficos”, 
que completa o oitavo 
volume dos Cadernos 
Técnicos de Con-
servação Fotográfica. 
E outra é “Arquivos 
e Coleções Privados 
Cedoc/Funarte - Guia 
Geral”, produzidos pelo 
Centro de Documen-
tação e Informação, 
ambos editados pelo 
Centro de Programas 
Integrados daquela 
fundação.

   O presidente do TCE/PB, Arthur Cunha Lima participou do Encontro Nacional 
do IRB (Região Sudeste), promovido pelo Instituto Rui Barbosa, no Rio de Janeiro.

Lottonet Prêmios
O GOVERNO do Estado, através da Lotep lançou o 

sistema de loteria via internet, a Lottonet Prêmios Web, 
objetivando a redistribuição de renda através de vendas.

Trata-se de uma ação inovadora, pois é o maior pro-
grama já visto no setor público que pode beneficiar muitas 
pessoas, pois dá a chance a elas de terem uma renda extra 
na venda do bilhete online, recebendo a comissão por cada 
bilhete vendido. Além disso, a Lotep investe nos setores 
sociais e de filantropia, com parte das vendas direcionadas 
para instituições, autarquias e hospitais da Paraíba.

Calçados
COMEÇOU ontem 

e vai até sábado em 
Patos uma Feira de 
Calçados, promovida 
pelo Centro de Negócios 
da Indústria de Calça-
dos da Paraíba - Ce-
nic em parceria com 
o Sebrae Paraíba e a 
Prefeitura Municipal.

A produção de 
calçados daquela 
cidade movimenta 
cerca de R$ 36 
milhões por ano, 
reunindo 140 fábricas, 
sendo 40 formalizadas 
que geram 800 empre-
gos e produzem cerca 
de quatro milhões de 
pares por ano. O evento 
promete gerar R$ 100 
mil em negócios.
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Novo treinador chega 
para ocupar a vaga com 
saída de Francisco Diá

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Santa Cruz recebe o 
Flamengo hoje à noite 
no Arruda, em Recife

PAULO MORONI

Ex-Vasco assume o Campinense

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de junho de 2016

A semana começou 
com muitas surpresas para 
o torcedor do Campinense. 
O número de jogadores que 
deixaram o clube aumentou, 
e até o técnico Francisco Diá 
abandonou o barco. A dire-
toria agiu rápido e contratou 
o treinador Paulo Moroni, 
um velho conhecido do tor-
cedor paraibano, porque já 
dirigiu o Treze e o Botafogo, 
aqui no Estado. Até agora, o 
único reforço apresentado 
pelo clube foi o meia Doda, 
ex-Treze. Ele já está treinan-
do com o resto da equipe.

O novo técnico do Cam-
pinense tem  54 anos, é natu-
ral de Santa Rosa-RS. Ele foi 
zagueiro do Vasco da Gama, 
e iniciou a sua carreira de 
treinador nas categorias 
de base do Guarani-SP. Sua 
primeira equipe profissio-
nal foi o São Gonçalo-RN, 
em 2000. Depois de uma 
excelente campanha no Tou-
ro, assumiu o comando do 
América-RN. Moroni dirigiu 
ainda o ABC-RN, Flamengo
-PI, River-PI, Baraúnas-PI, 
Barras-PI, Treze-PB, Botafo-
go-PB, Barras-PI, Confiança, 
Central-PE, Piauí e Baraúnas.

No momento, o treina-
dor estava no Parnahyba do 
Piauí, disputando a Série D. 
Ele estreou na competição 
com uma vitória sobre o 
CSA por 2 a 1. Na segunda 
partida, disputada no últi-

mo final de semana, a equi-
pe do Piauí perdeu para o 
Central por 1 a 0, em partida 
disputada em Caruaru.

Paulo Moroni chega a 
Campina Grande, nas pri-
meiras horas de hoje, e já 
começa a treinar a equipe 
para o jogo decisivo do pró-
ximo domingo, contra o Flu-

minense, em Feira de Santa-
na. Com apenas 1 ponto em 
dois jogos, o Campinense 
tem de vencer o time baia-
no, que é o líder do grupo 
A9, com 4 pontos.

Em relação ao time que 
jogou contra o Sergipe, o 
novo treinador vai ter de 
resolver alguns desfalques, 

dos jogadores que já dei-
xaram o clube, e que eram 
titulares, como Raul, Adalgi-
zio Pitbull e  Roger Gaúcho. 
Para o ataque, as opções são 
Guilherme e Junior Chicão. 
Para o meio campo, a novi-
dade pode ser Doda, recém-
contratado.

A diretoria ainda não 

divulgou qual será a logís-
tica para o jogo de domin-
go em Feira de Santana. 
os detalhes será discutido 
com o novo treinador, mas 
a viagem para a Bahia deve-
rá acontecer na sexta-feira, 
para que a equipe tenha um 
descanso maior antes do 
jogo contra o Fluminense.

Tazinho reúne 
jogadores do 
Sousa e pede 
mais empenho

Uma conversa dura 
com o elenco. Foi assim que 
o técnico Tazinho começou 
o treino de ontem à tarde 
do Sousa. Depois de duas 
derrotas seguidas no Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D, o treinador pediu mais 
empenho do elenco e falou 
das falhas que estão contri-
buindo para as derrotas do 
clube, neste início de com-
petição. O treinador quer 
a união do grupo e muito 
empenho nos treinos des-
ta semana, para conseguir 
domingo a primeira vitória 
do clube no campeonato. O 
adversário do Sousa será o 
Galícia da Bahia, o lanterna 
do grupo, e a partida será 
no Marizão, em Sousa.

“É um jogo decisi-
vo para nós. Ainda temos 
chances. Temos dois jogos 
seguidos contra o Galícia. 
Se vencermos domingo, 
diante de nossa torcida, 
o Galícia será eliminado 
e disputaremos o jogo da 
volta lá, com o time deles 
mais desmotivado, o que 
pode facilitar as coisas 
para gente, desde que fa-
çamos a nossa parte”, dis-
se o treinador, que ainda 
acredita na classificação do 
Dinossauro para a próxima 
fase da competição.

Segundo Tazinho, o 
time melhorou muito do 
primeiro para o segun-
do jogo, domingo contra 
o América. Segundo ele, 
o placar foi injusto, já que 
o Sousa foi melhor o tem-
po inteiro, e cedeu os gols 
em falhas individuais de 
marcação. “Nós tivemos o 
domínio da partida, e mais 
uma vez, o setor defensi-
vo falhou na hora que não 
podia falhar, e acabamos 
tomando dois gols infantis. 
Vimos que temos condi-
ções totais de vencê-los no 
jogo da volta, aqui em Sou-
sa”, afirmou.

Para o jogo de domingo, 
Tazinho quer o time focado 
em todos os detalhes, e não 
admite mais falhas de mar-
cação. Com nenhum ponto 
ganho, em dois jogos, e com 
o América e o Globo já com 
6 pontos cada, só duas vitó-
rias seguidas bota o Sousa 
no páreo da disputa. O Di-
nossauro ainda vai precisar 
de outros resultados, como 
quem sabe, dois empates 
entre América e Globo, para 
conseguir lutar ainda pela 
primeira posição do grupo.Após uma vitória sobre o River, que 

deu a segunda colocação do grupo A do 
Campeonato Brasileiro da Série C, a se-
mana de trabalho do Botafogo começou 
com boas notícias. Para o jogo de sábado 
à noite, em Natal, contra o América, o 
técnico Itamar Schuller já vai poder con-
tar com a volta de dois jogadores titula-
res, que ficaram de fora do último jogo, 
o zagueiro Plínio e o lateral esquerdo 
Jefferson Recife. Ambos tinha levado 
o terceiro cartão amarelo e tiveram de 
cumprir suspensão.

Sendo assim, o time terá a força má-
xima em Natal, para buscar mais um re-
sultado positivo, e se manter no topo da 

tabela de classificação. O zagueiro Plínio 
está feliz com o seu retorno à zaga, que 
tem sido o ponto alto da equipe nesta 
temporada. Na Série C, o time só levou 2 
gols, em 5 jogos, e tem uma das melho-
res defesas de toda a competição. 

“Era um problema que teve ano 
passado, quando o Botafogo tomou 
muitos gols. Então chegamos com a 
missão de corrigir isto. O professor Ita-
mar Schülle trabalha muito o sistema 
defensivo, e isto está dando resultado 
dentro de campo. Ele pede para ficar-
mos atentos o tempo todo, porque só 
basta um detalhezinho, e nós acabamos 
levando o gol. Estamos ficando ligados 

o tempo todo, e isso está fazendo a di-
ferença”, afirmou o zagueiro.

O meia atacante Assis, que teve 
boas atuações nos dois jogos que 
atuou, acha que a tendência da equi-
pe é crescer ainda mais nos próximos 
jogos. “O Botafogo está no caminho 
certo, fazendo bem o dever de casa, e 
tentando somar pontos lá fora. Tere-
mos agora dois jogos seguidos fora de 
casa, e vamos tentar pontuar nos dois, 
mas pensamos uma coisa de cada vez. 
Cada partida é uma história. Temos que 
focar agora apenas no América, depois 
começaremos a pensar no Confiança”, 
disse o atleta.

Belo terá retorno de jogadores suspensos
BRASILEIRo SÉRIE C

Moroni estava no comando do Parnahyba-PI, nas disputas da Série D do Campeonato Brasileiro, e volta para atuar no futebol da PB

A equipe alvinegra da capital venceu o River-PI e divide o 1o lugar com o Fortaleza, podendo até assumir a liderança caso vença compromisso contra América-RN

O técnico Tazinho, do Sousa

Foto: TV Torcedor



Futsal Sub-8

A Paraíba deverá ter um seleto 
grupo de atletas nas Para-
limpíadas Escolares 2016, que 
ocorrerão no mês de novem-
bro, em São Paulo. A seletiva já 
está em andamento,tudo sob 
a coordenação da Secretaria 
de Juventude, Esporte e Lazer.

Paralimpíadas

Somente o técnico Tazinho tem justificativas para o fracasso 
do Sousa, na Série D do Campeonato Brasileiro. Em dois jogos, 
duas derrotas. A primeira para o Globo-RN por 2 a 0. O segundo, 
2x1 para o América-PE, time sem qualquer expressão no cenário 
esportivo pernambucano. “O resultado foi ruim, mas saímos de lá 
sabendo que fomos melhor em campo. Nós mandamos nos dois 
tempos e tivemos azar de levar os gols. O time deles soube se fe-
char direito e ficou difícil para nós. Mas isto acontece no futebol”.

O presidente da Federação 
Paraibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues Júnior, que chegou 
na última segunda-feira, do Rio 
de Janeiro, disse está otimista 
de que a CBF vai incluir mais 
um time da Paraíba na Copa do 
Brasil de Futebol Feminino.

Futebol feminino

O fracasso do Sousa

FOTOS: Divulgação

Depois de receber as 
seleções de atletismo e na-
tação para seus primeiros 
treinos, o Centro de Treina-
mento Paralímpico Brasilei-
ro, em São Paulo, será palco 
de sua primeira competição 
oficial. No próximo fim de 
semana, a estrutura recebe 
a primeira etapa nacional 
do Circuito Loterias Caixa de 
Atletismo e Natação.

Além de estrear oficial-
mente o complexo esportivo 
recém-inaugurado, o Cir-
cuito ganha ainda mais im-
portância pela proximidade 
com os Jogos Paralímpicos 
Rio 2016. De acordo com os 
critérios estabelecidos pelo 
Comitê Paralímpico Brasi-
leiro (CPB), os atletas de 
ambas as modalidades têm 
até 17 de julho para obter os 
índices e assegurar um lugar 
nas seleções.

 “Teremos à disposição 
a melhor piscina possível, 
com blocos oficiais e placa-
res da mais alta qualidade, 
em um lugar coberto e com 
bom ambiente. Como o tem-
po está muito frio em São 
Paulo, normalmente nós so-
freríamos caso a competição 

fosse em outro lugar. Desta 
vez, não, pois teremos a me-
lhor estrutura disponível no 
Brasil. A qualidade da sele-
tiva será muito boa”, elogiou 
Leonardo Tomasello, técni-
co-chefe da seleção paralím-
pica de natação.

 
Legado
O Centro de Treinamen-

to iniciou suas atividades 
em 23 de maio, quando foi 
entregue oficialmente, e é 
um dos principais legados 

dos Jogos Rio 2016. O com-
plexo conta com estrutura 
para 15 modalidades para-
límpicas e alojamentos para 
quase 300 pessoas. 

O investimento total foi 
de R$ 281,7 milhões para as 
obras, com mais R$ 24 mi-
lhões para os equipamen-
tos do centro. Foram R$ 187 
milhões financiados pelo 
governo Federal e outros R$ 
118 milhões pelo governo 
estadual de São Paulo. Além 
dos locais de treinamento, o 

CT conta ainda com estrutu-
ra para outras áreas, como 
ciência do esporte, medicina, 
fisioterapia, psicologia, fisio-
logia, biomecânica, nutrição, 
metodologia de treinamento 
e outras.

O local já está sendo uti-
lizado na fase final de treina-
mento dos atletas brasileiros 
para os Jogos Rio 2016. Em 
2017, o centro já tem outro 
grande evento marcado: os 
Jogos Parapan-Americanos 
de Jovens.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de junho de 2016

Marcos 
Lima

Centro Paralímpico Brasileiro 
recebe primeira competição oficial

marcosauniao@gmail.com

A Confederação Brasi-
leira de Levantamento de 
Pesos (CBLP) definiu os 
cinco integrantes da Sele-
ção Brasileira que dispu-
tará os Jogos Rio 2016. Os 
convocados são Fernan-
do Saraiva Reis, categoria 
acima de 105kg; Mateus 
Felipe Gregório Machado, 
categoria 105kg; Welisson 
Rosa Silva, categoria 85kg; 
Jaqueline Antônia Ferreira, 
categoria 75kg; e Rosane 
dos Reis Santos, catego-
ria 53kg. Todos os atletas 
recebem o patrocínio do 
programa Bolsa Atleta do 
Ministério do Esporte. 

A equipe conta com 
três atletas do programa 

Bolsa Pódio: Fernando 
Reis, Mateus Felipe Gre-
gório e Jaqueline Ferreira. 
Já Welisson Rosa Silva e 
Rosane dos Reis recebem 
a Bolsa Internacional. A 
confederação conta com 
patrocínio da Petrobras.  

Para definir os donos 
das cinco vagas olímpicas, 
três no masculino e duas 
no feminino, garantidas 
ao Brasil por ser a sede da 
competição, a confedera-
ção utilizou como critério 
técnico a média do índice 
Sinclair dos três melhores 
resultados obtidos pelos 
atletas em cinco compe-
tições: Jogos Pan-Ameri-
canos de Toronto 2015, 

Campeonato Mundial 2015 
e Campeonato Brasileiro 
2015, Campeonato Sul-A-
mericano/Evento Teste 
Rio 2016 e Campeonato 
Pan-Americano 2016.

A fórmula Sinclair é 
adotada pela Federação 
Internacional de Levanta-
mento de Pesos (IWF – In-
ternational Weightlifting 
Federation, em inglês) e 
consiste na comparação 
do desempenho entre 
os atletas de diferentes 
pesos corporais, visan-
do determinar o melhor 
desempenho qualitativo 
dos atletas em relação ao 
peso levantado.

 “O índice Sinclair e 

as cinco competições que 
seriam consideradas para 
definir a convocação fo-
ram critérios estabele-
cidos pela Coordenação 
Técnica da CBLP, no iní-
cio do ciclo olímpico, em 
2013”, esclarece o presi-
dente da CBLP, Enrique 
Montero Dias, acrescen-
tando que, confirmados os 
nomes da Seleção Olímpi-
ca, o momento agora é de 
foco nos Jogos Rio 2016. 
“Estaremos competindo 
em casa e, com o apoio da 
torcida brasileira, nossos 
atletas terão um incentivo 
a mais para buscar os me-
lhores resultados de suas 
carreiras”.

Definidos representantes nos Jogos
LEVANTAMENTO DE PESO

Fernando Saraiva Reis será um dos atletas brasileiros que defenderão o país nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no mês de agosto

A pista de atletismo será palco das disputas do Circuito que receberá dezenas de competidores

Circuito Caixa de Atletismo 
e Natação será realizado no 
próximo fim de semana

A vida de treinador não é tão fácil assim. No 
futebol, tudo é resultado, já que muitos são os 
investimentos que o clube faz para as diversas 
competições. em menos de uma semana, o técnico 
pode ir do céu ao inferno, como também do inferno 
ao céu. Já vimos isso antes em grandes clubes do 
cenário esportivo nacional e internacional. Vimos 
também em seleções de futebol, onde, quando não 
se faz o resultado almejado, a punição é a demissão 
do treinador.

Recentemente, ocorreu isso com Dunga na 
Seleção Brasileira. A eliminação precoce na Copa 
América, para o Peru, lhe rendeu a sua “cabeça”. Foi 
substituído por Tite, ex-técnico do Corinthians. Já 
vimos situações idênticas no Flamengo, Palmeiras, 
Cruzeiro, Vasco, Botafogo... uma normalidade no 
mundo da bola.

Na Paraíba, também não é diferente. Não se faz 
necessário voltar muito ao tempo. Basta apenas 
lembrar a passagem de Francisco Diá, técnico cam-
peão 2016 pelo Campinense Clube. Em menos de uma 
semana, o treinador foi do céu ao inferno. Campeão 
Estadual pela Raposa, mesmo perdendo por 1 a 0 
para o Botafogo, o técnico fez uma belíssima campa-
nha ao longo do Estadual 2016, ganhou o título, levou 
o Campinense a Copa do Brasil, conquistou vaga para 
a Série D, mas, não conseguiu se manter no cargo. Os 
últimos resultados (três partidas sem vencer), duas 
pela Série D do Campeonato Brasileiro e a derrota 
para o Botafogo-PB na final do Paraibano, foram 
suficienrtes para que ele fosse demitido.

Creio eu que não vai ficar desempregado, pois 
tem proposta do América-RN, mas, lamentavelmente 
como a vida de técnico é dificil.

A difícil vida do 
treinador de futebol

Aos poucos a Federação Paraibana de Futsal vai con-
cluindo seus campeonatos de base e conhecendo os 
seus campeões. No último final de semana, o Gala-
tasaray/Eso, de Campina Grande, ficou com o título 
paraibano na categoria Sub-8. Goleou na final a equipe 
da Apcef-PB, de João Pessoa, pelo placar de 7 a 1. Os 
garotos fizeram a festa pela conquista e até hoje ainda 
comemoram a façanha. Na categoria Sub-12, o título 
ficou com o Esporte Clube Meninos da Paraíba, que sa-
grou-se campeão em cima do Benfica Master de forma 
brilhante e invicta.



Santa Cruz recebe o Flamengo
EM RECIFE
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Em 1o de novembro de 2015, o Atlético 
recebeu o Corinthians no Independência. Na-
quela ocasião, os mineiros tentavam encurtar 
a distância dos paulistas na ponta da tabela do 
Campeonato Brasileiro. Porém, uma goleada 
por 3 a 0 deixou os corintianos com a “mão na 
taça”. Hoje, as equipes se encontram pela pri-
meira vez desde o duelo no Horto. Desta vez, 
o Mineirão será o palco da partida em que se 
configura um novo cenário.

O jogo contra o Atlético marcará a estreia 
de Cristóvão Borges no comando do Corin-
thians. Além de Tite, que foi apresentado na 
última segunda-feira como o novo treinador 
da Seleção Brasileira, uma verdadeira “deban-
dada” aconteceu no Parque São Jorge. Dos 11 
jogadores que foram titulares na vitória sobre 
o Atlético em novembro, oito já deixaram o 
clube paulista. Restam apenas o goleiro Cássio, 
o meia Rodriguinho e o lateral esquerdo Gui-
lherme Arana. Os três jogadores que saíram 
do banco de reservas para participar daquela 
goleada também permanecem no Corinthians: 
Cristian, Lucca e Romero.

Entretanto, nem todos os remanescentes 
do lado corintiano estarão em campo nesta 

Cristóvam Borges estreia no Corinthians
CONTRA ATLÉTICO-MG

Fluminense e 
Santos jogam 
no Espírito 
Santo hoje

As laterais do Fluminense 
devem ser modificadas por Le-
vir Culpi no jogo diante do San-
tos, hoje em Cariacica, no Es-
pírito Santo. As mudanças, no 
entanto, se confirmadas ocor-
rerão por motivos diferentes. 
Jonathan deixou o jogo contra o 
Sport com dores na panturrilha 
direita. Por outro lado, William 
Matheus pode fazer sua estreia 
com a camisa grená. 

Os titulares de Levir Culpi 
são Jonathan, na lateral direita, 
e Wellington Silva, que atua im-
provisado na lateral esquerda. 
Giovanni, lateral esquerdo de 
origem, já teve chances entre 
os titulares, mas não conven-
ceu o técnico e voltou ao banco 
de reserva. 

Ontem o elenco do Flu rea-
presentou-se nas Laranjeiras e 
os jogadores foram reavaliados 
pelo departamento médico. Se 
Jonathan não for para o jogo 
hoje contra o Santos, Welling-
ton Silva será deslocado para 
a lateral direita, deixando um 
lugar vago na lateral oposta. 

A expectativa é de que Wil-
liam Matheus, reforço vindo do 
Toulouse, da França, esteja em 
campo hoje, podendo ser esca-
lado por Levir. O treinador do 
Flu, no entanto, é cauteloso ao 
falar sobre a possível estreia de 
William. 

“Ele está em estágio de 
treinamento, ainda preciso 
analisar dentro do time. Ainda 
não treinou na equipe princi-
pal. Vamos ver como que fica”, 
comentou.

Botafogo-RJ 
tenta fugir do 
Z4 vencendo o 
Figueirense

O Botafogo voltou para 
a zona de rebaixamento após 
a derrota do fim de semana 
para o Corinthians. No en-
tanto, os alvinegros terão a 
chance de sair novamente da 
degola hoje, quando enfren-
tam o Figueirense, em Juiz de 
Fora. O meia Leandrinho des-
tacou que os botafoguenses 
devem fazer valer o mando de 
campo para sair com os três 
pontos.

“Jogando em casa, no 
Campeonato Brasileiro, te-
mos que nos impor. Não ape-
nas contra o Figueirense, mas 
contra qualquer equipe. Esse 
resultado, na quarta-feira, 
é fundamental. Estamos na 
zona de rebaixamento. O si-
nal de alerta já está ligado, 
mas sabemos da qualidade 
do nosso grupo. Deixamos 
pontos preciosos em alguns 
jogos. Sabemos que uma hora 
os resultados vão acontecer”, 
afirmou o jogador.

Leandrinho ainda é dú-
vida para esta partida. O jo-
gador sentiu um problema no 
jogo contra o Corinthians e 
só vai saber se terá condição 
de atuar momentos antes do 
jogo. “Senti um desconforto 
na coxa esquerda. Estou tra-
tando e serei reavaliado. Além 
disso, vou fazer um exame de 
imagem. Se tudo der certo, es-
tarei em campo”, declarou.

Paolo Guerrero se apre-
sentou ontem ao Flamengo 
e trouxe de volta da Copa 
América um ponto de inter-
rogação. Com a abertura da 
janela de transferências in-
ternacionais, o clube está na 
expectativa de receber ofer-
tas concretas pelo atacante, 
o que ainda não aconteceu. 
O retorno do jogador ao Rio 
deveria ter ocorrido na se-
gunda-feira a tarde, mas 
Guerrero pediu mais um dia 
para descansar e deixou a di-

retoria em alerta. Só o retor-
no aos treinamentos na ma-
nhã da última segunda-feira 
dará a certeza de que tudo 
seguiria como estava. Os re-
presentantes do jogador, da 
empresa ThinkBall, não re-
tornaram contatos para dar 
uma posição sobre a even-
tual saída de Guerrero.

Após uma participação 
sem brilho pela seleção pe-
ruana, o atacante reencon-
tra o Flamengo em evolução, 
bem diferente de quando se 

ausentou. Desde a derrota 
para o Grêmio já sem o téc-
nico Muricy Ramalho, foram 
sete partidas, com três vitó-
rias, dois empates e duas der-
rotas. No período, o jovem 
Felipe Vizeu se encarregou 
da função de centroavante e 
fez dois gols. A equipe osci-
lou, mas o técnico Zé Ricardo 
conseguiu acertar as peças 
e Guerrero voltaria em hora 
apropriada para ser melhor 
servido, já que seu desempe-
nho está ruim desde janeiro.

Guerrero chega indefinido

A reapresentação do 
Santa Cruz após a derrota 
para o Palmeiras, no último 
sábado (18), aconteceu na 
manhã da última segunda-
feira (20) no Arruda. Fa-
zendo o habitual mistério, 
o técnico coral Milton Men-
des não deu pistas de como 
a equipe irá a campo hoje, 
contra o Flamengo, pela 10ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro 2016.

Apesar de não po-
der contar com o zagueiro 
Néris e o volante Uillian 
Correia, suspensos, o trei-
nador tricolor manteve o 
time que iniciou o duelo 
com o Verdão, deixando em 
aberto quem seriam os res-
pectivos dos atletas. A op-
ção para a zaga é Alemão, 
recuperado de entorse no 
tornozelo e pode voltar a 
ficar entre os 11, ao lado de 
Danny Morais.

Na cabeça de área, no 
entanto, a interrogação 
gira em torno de seis op-
ções. Leandrinho, Welling-
ton Cézar, Marcílio, Lucas 
Gomes, daniel Costa e Alex 
Bolaño brigam pela vaga 
de Uillian, mas o escolhi-
do será confirmado só mo-
mentos antes da bola rolar. 
A tendência, porém, é de 
Leandrinho e Daniel Costa 
serem os principais con-
correntes, pois foram os 

únicos a terem bom rendi-
mento no setor.

Wellington ainda se 
recupera de artroscopia 
no joelho direito, segue 
na fase de transição e sem 
aparecer no gramado. Bo-
laño, que não é relaciona-
do já há dois jogos, foi li-
berado pela diretoria para 
resolver assuntos particu-
lares, segundo divulgação 
da assessoria de imprensa. 
Os jovens Marcílio e Lucas 
Gomes, formados nas cate-
gorias de base, não tiveram 
chances no Brasileirão e 
diminuem suas possibili-
dades.

Em situação irregular 
no certame nacional, o Mais 
Querido busca se afastar da 
zona de rebaixamento, pois 
está apenas três pontos aci-
ma do Sport, que está na 17ª 
colocação. Preocupado com 
os gols sofridos no início 
dos embates, Milton exige 
mais atenção do seu elen-
co: “Não podemos mais es-
perar estar perdendo para 
reagirmos. Isso é um ponto 
importante que temos que 
precisamos nos debruçar 
sobre ele e temos que estar 
equilibrados desde o come-
ço do jogo”, declarou.

Os prováveis 11 iniciais 
dos pernambucanos, diante 
do Rubro-Negro no José do 
Rêgo Maciel, deverão ser: 
Tiago Cardoso; Vitor, Ale-
mão, Danny Morais e Tiago 
Costa; João Paulo, Leandri-
nho (Daniel Costa) e Lelê; 
Arthur, Grafite e Keno.

Jogos de hoje

l Eurocopa
 
13h
Islândia X Áustria 
Hungria X Portugal
16h 
Itália X Irlanda 
Suécia X Bélgica

l Brasileirão
 
19h30
Ponte Preta X Cruzeiro 

Chapecoense X Atlético-PR
21h
Santa Cruz-PE X Flamengo 
Botafogo X Figueirense
21h45
Atlético-MG x Corinthians 
Fluminense x Santos

l Copa América 

21h
Colômbia X Chile

quarta-feira. Cássio foi substi-
tuído durante vitória sobre o 
Botafogo, nesse domingo, em 
consequência de uma crise de 
sinusite. Se ele não se recupe-
rar a tempo, o Corinthians terá 
Caíque França, quarto goleiro 
do elenco profissional, como 
responsável por defender sua 

meta no Mineirão. Reservas 
imediatas de Cássio, Walter e 
Matheus Vidotto estão vetados 
por problemas físicos. Já Rodri-
guinho deverá estar no meio-
campo, enquanto Romero ten-
de a ser a referência no ataque.

A entrada do atacante 
paraguaio entre os titulares 

é reflexo da ausência de An-
dré. Vendido ao clube paulis-
ta pelo Atlético, o centroa-
vante passou por cirurgia na 
virilha e ficará inativo por um 
mês. A escalação de Cristóvão 
Borges deverá ter outros dois 
ex-atleticanos. Giovanni Au-
gusto e Guilherme.

 No último confronto, em novembro de 2015, o Timão venceu o Galo por 3 a 0 no Estádio Independência

O Flamengo enfrenta o Santa Cruz em Recife depois de empate com São Paulo na última rodada

Treinador da “Cobra Coral”, 
Milton Mendes, faz
mistério na escalação
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Os organizadores da 1ª 
Copa Paladino de Kart da Pa-
raíba, prévia definitiva do 
Campeonato Brasileiro de Kart 
2016, abriu as inscrições para 
a competição, cujo encerra-
mento está programado para 
o próximo dia 7. As disputas, 
que reunirá pilotos de todo o 
País, acontece de 8 a 10 de ju-
lho no Circuito Internacional 
Paladino, localizado na cidade 
de Conde, Litoral Sul do Esta-
do, local onde será realizado a 
edição nacional no período de 
11 a 23 do mesmo mês.

A 1ª Copa Paladino de 
Kart da Paraíba é uma com-
petição aberta a pilotos de 
todo Brasil que já querem es-
quentar os motores às véspe-

ras do brasileiro. Os kartistas 
poderão disputar nas catego-
rias cadete mirim, júnior me-
nor, júnior, graduado, sênior, 
novatos, shift e F400. As ins-
crições são a partir de R$ 400 
por piloto.

A Copa Paladino é a pri-
meira competição nacional do 
circuito, que tem sido elogiado 
por pilotos de todo País que 
já o visitaram, como Gabriel 
Dias, Carlos Marcelino e Kiko 
Porto. Desde a estreia do Cam-
peonato Paraibano junto ao 
kartódromo, em maio, kartis-
tas e representantes da CBA 
destacam o ineditismo de uma 
estrutura como a do Paladino 
no Brasil.

O bicampeão brasileiro 

de kart, Gabriel Dias, visitou 
o Circuito Paladino e ficou 
impressionado com o que 
viu. Segundo ele, a pista é de 
muita qualidade e conhecer o 
kartódromo foi uma surpresa 
muito positiva.

Gabriel comenta no vídeo 
que o asfalto do Paladino é 
perfeito: “É [uma pista] mui-
to técnica, o que pra gente é 
bom”. Para ele, o desafio vai 
ser grande no Campeonato 
Brasileiro por conta da varia-
ção climática do Litoral nor-
destino. “Aqui, está seco com 
sol e de repente começa a cho-
ver. Então, com certeza, vamos 
ter corridas incríveis e eu mal 
posso esperar para começar o 
campeonato”, completou.

Copa Paladino de Kart com 
inscrições abertas até julho

NA PARAÍBA

Pilotos de kart da Paraíba e de outros estados têm comparecido ao autódromo no Conde-PB

Saulo Carvalho e Paulo 
Germano estão no topo 
do ranking brasileiro

Paraibanos defendem liderança
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Ranking CBSurf Master 2016

l Master
10 Saulo Carvalho PB 1000 
pontos
20 Danilo Costa RN 900 
30 Rogério Dantas CE 810
40 Rodrigo Jorge  RN 729

l Grand  Master
10 Paulo Germano PB 1000 
pontos
20 Otávio Lima PB 900
30 Fabio Silva CE 810
40 Joca Júnior RN 729

l Kahuna
10 Roni Ronaldo SC 1000 
pontos
20 Joca Júnior RN 900
30 Jojó de Olivença BA 810
40 Alex Miranda SP 729

l Grand  Kahuna
10 Cardoso Junior CE  1000 
pontos
20 Hermano Frota CE 900 
30 Cláudio Marroquim PE  810
40 Carlos Pereira AL 729

Saulo 
Carvalho tem 
1.000 pontos 

e ocupa o 
primeiro lugar 

na categoria 
Master

Os surfistas paraibanos Saulo Carvalho 
e Paulo Germano, que lideram com 1.000 
pontos o ranking brasileiro do Surf Master e 
Grand Master 2016, respecdtivamente, bus-
cam se manter na liderança desta modalidade 
esportiva  nos dias 20 e 21 de agosto, duran-
te mais uma etapa a ser realizada na Costa do 
Sauipe, no Litoral da Bahia. Outro paraibano, 
Otávio Lima, com 900 pontos, trava uma luta a 
parte com seu conterrâneo (Paulo Germano), 
pela liderança do Grand Master.

A competição promovida pela Confede-
ração Brasileira de Surf valerá 1.500 pontos 
no ranking e terá premiação de R$ 15 mil. 
As disputas serão nas categorias veteranas 
Master, Grand Master, Kahuna e Grand Kah-
una, as mesmas que possuem disputas no 
Mundial Master da International Surfing 
Association (ISA).

“Não faltam opções para o surfe no belo 
Litoral baiano, mas conjugado a um comple-
xo turístico e de lazer só mesmo o da Costa 
do Sauipe, palco da segunda etapa do CBSurf 
Master, o super prestigiado circuito da Confe-
deração Brasileira de Surf”, disse ontem Argo-
lo, presidente da Confederação. 

O CBSurf Master promete ser dos mais 
prestigiados na Costa do Sauipe. Uma sema-
na antes a sua realização, ocorrerá uma das 
etapas do Campeonato Baiano de Surf Mas-
ter, que é aguardada com muita expectativa 
por surfistas locais e de outros Estados, além 
de valer também como treinamento para 
atletas que estarão disputando a segunda 
etapa do CBSurf.

As idades de disputas do CBSurf, conforme 
a confederação serão a partir de trinta e cin-
co anos (Master)  até cinquenta anos (Grand 
Kahuna) completos na temporada passada 
(2015) ou em ano anterior. Master, para nas-
cidos antes ou em 1981, Grand Master, para 
nascidos até 1975 e assim com quarenta anos  
completos em 2015,  enquanto na  Kahuna  se 
exige nascidos em  1970 ou antes e na Grand 
Kahuna o  ano mínimo de nascimento é  1965 
ou antes, todos iguais aos exigidos pela Inter-
national Surfing Association (ISA 

FOTOS: Divulgação



Serviço

Tintin CineClube traz hoje mostra de filmes que debatem 
os direitos, políticas e liberdade LGBT no Cine Bangüê

Cinema e cidadania

Dando continuidade à temá-
tica ‘cinema e política’, a 
sessão do Tintin Cineclube 
reservou para o público 
hoje a mostra de obras 
cinematográficas “Direitos, 
Políticas e Liberdade LGBT”. 
Com sessão marcada para 

às 19h30, o apanhado de filme abordará a 
questão dos direitos LGBT, a partir de uma 
visão existencial sobre os dramas, comple-
xos e tensões que envolvem a escolha de 
não se enquadrar nos padrões heteronor-
mativos da sociedade contemporânea. A 
classificação dos filmes é livre e a entrada 
é gratuita ao público.  

“Temos diferenças, muitas, e isso é 
riqueza, ainda que tantas vezes possa 
causar estranhamento num primeiro 
momento. Temos diferenças, pronto. 
Vivamos! Essa discussão dentro de um 
panorama de “cinema e política” ganha 
ainda outros contornos, pois falamos 
de direitos, de atuação social, de con-
vivência segura. Nesse tempo em que 
há, como diz no texto de apresentação 
da sessão, uma “escalada conservado-
ra”, não apenas aqui no Brasil mas no 
mundo, é urgente pararmos pra pensar, 
e não só pensar, mas elaborar estraté-
gias de agir no mundo. Vamos ver como 
seremos na quarta, tem sido sempre 
muito rico o debate”, discorreu uma das 
curadores do Tintin Liuba de Medeiros.

Quem comparecer a atividade po-
derá ver que os cinco filmes apresentam 
histórias de vidas comuns, desvelando os 
sonhos, desejos, memórias, descobertas 
e realizações pessoais que são invisibili-
zadas pela construção de estereótipos e 
pela cegueira do preconceito e do mora-
lismo religioso.

Ainda em entrevista ao jornal A 
União Liuba de Medeiros disse que, este 
mês o Tintin Cineclube está exibindo 
filmes que tratam de política, em suas 
muitas diversas formas. “Trazer a ques-
tão do gênero, envolvendo a questão 
da diversidade sexual LGBT, estava nos 
nossos planos pela força que esse as-
sunto tem, muito especialmente nesse 
momento de conflito político e social que 
temos vivido - e não, não estamos falan-
do da atualidade relacionada apenas aos 
crimes bárbaros de agora há pouco, mas 
também, e muito mais, da maneira como 
a população LGBT (como também as 
mulheres, os negros e os indígenas) têm 
se postado nas lutas pelos seus direitos, 
veemente, atuante, de frente”, explicou 
Liuba sobre como foi feito o trabalho de 
escolha da mostra.

Desse modo, a sessão será aberta 
com o filme “Não gosto de meninos”, de 
André Matarazzo e Gustavo Ferri feito em 
2011. Inspirado no projeto “It Gets Bet-
ter”, o filme mostra diferentes histórias 
de brasileiros gays, bis, trans ou qualquer 
outra sigla que tenta definir o que não 
precisa definição.

O documentário traz durante sua exi-

bição depoimentos que visam minimizar 
o impacto da homossexualidade, tratan-
do de maneira extremamente realista a 
situação do que é crescer sendo gay e do 
constante processo de redescobrimento e 
desconstrução e construção de conceitos, 
ideias e identidade, para si e para a socie-
dade. Uma abordagem não só necessária, 
como urgente, de um tema que assusta 
e reprime muita gente até hoje, mas que 
não deveria nem ser assunto mais.

Logo após é da produção feita por 
Rodrigo Almeida “Casa Forte” que toma 
a telona do Tintin CineClube. A história 
que é contada em um bairro povoado 
por fantasmas de um relacionamento e 
de uma tradição, traz em seu elenco os 
atores Mário Jarbas e Thalles Oliveira. A 
ideia central do filme é mostrar a relação 
de poder e desejo que ainda há entre o 
branco e o negro.

Em seguida, o diretor Armando Pra-
ça traz a sua ficção chamada “O amor do 
palhaço”, uma história que parte literal-
mente do fim. Sua história retrocede no 
tempo, momentos da vida que desven-
dam a trajetória de Grete, personalidade 
da Praia de Canoa Quebrada, até o instan-
te em que é tomada a fatídica decisão de 
abandonar o Circo Máximo e aventurar-
se sozinho. O começo do fim.

Caminhando para o filme da sessão, 
o filme “O Olho e o Zarolho”, de René 
Guerra e Juliana Vicente é o próximo da 
lista de exibições da noite. A produção 
traz uma fábula sobre a família moder-
na, cujo Matheus tem duas mães. Sua 

mãe número 1 entra em crise ao ver os 
desenhos criados por ele, sem ter cer-
teza de que está executando muito bem 
o seu papel. 

O Olho e o Zarolho é uma tentativa de 
contemporizar a discussão sobre as novas 
formas de relacionamento, partindo de 
um princípio simples: as dúvidas e ques-
tionamentos são os mesmos para todos. 

E finalizando a sessão do Tintin 
CineClube, o filme “O sapato de Aristeu”, 
de René Guerra produzido em 2009 toma 
conta da sala de cinema com sua histó-
ria. O filme fala do corpo de uma tra-
vesti morta que é preparado por outras 
travestis para o velório. A família, após 
receber o corpo, decide enterrá-lo como 
homem. Uma procissão de travestis então 
se encaminha para o velório para dizer 
adeus. Os sapatos são calçados. A morte é 
apenas uma janela.

Fazendo parte do elenco estão os 
atores Berta Zemel, Dayane Callegare-
ga, Denise Weimberg, Denise Weinberg, 
Divina Núbia, Evelyn Ligorki, Greta Star, 
Paulette Pink, Phedra D. Córdoba e  Rena-
to Turnes.

Lucas Silva 
Especial para A União

Ancine divulga calendário 
de financiamento para o 
setor audiovisual
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CINEMA ArtES vISuAIS

Evaldo Gonçalves presta 
uma justa homenagem 
aos 45 anos do unipê

Página 22

Em cartaz a primeira 
mostra individual da 
artista Caroline Marinho 
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n Evento: Tintin CineClube
n Onde: Espaço Cultural – Cine Bangüê
n Quando: Hoje
n Horário: 19h30
n Entrada: Franca

Programação da mostra faz parte 
da temática Cinema e Política



É data para ser sempre lembra-
da por todas as gerações paraiba-
nas: quase meio século de extraor-
dinários serviços prestados, não só 
à Paraíba, mas a todo o Nordeste: o 
Centro Universitário de João Pessoa, 
o Unipê, celebra seu aniversário de 
fundação ocorrida em 1971.

O idealismo e a obstinação de 
seus fundadores, Afonso Pereira, 
Flávio Colaço, José Loureiro, José 
Trigueiro do Vale, Manoel Batista e 
Marcos Trindade, desafiando todas 
as dificuldades conjunturais, con-
tando apenas com as bênçãos de 
Deus e o apoio do então prefeito, 
Dorgival Terceiro Neto, plantaram 
uma semente que não só deu som-
bra e frutos benfazejos, mas promo-
veu a educação superior para várias 
gerações de educandos.  

São hoje perto de 15 mil alu-
nos, com um total de formandos 
de mais de 20 mil, oferecendo 20 
cursos superiores de graduação, 
e 15 de pós-graduação, sendo um 
deles em Direito, reconhecido pela 
CAPS, contando com mais de 400 
professores, a maioria com Dou-
torado e Mestrado nas diversas 

O Nordeste é a região que possui o maior número 
de festejos juninos e a Paraíba se destaca pelo Maior 
São João do Mundo de Campina Grande e os arraiás e as 
comemorações em quase todos os municípios.

Não é de hoje que todos concordam que as festas 
juninas movimentam a economia do Brasil. O que ainda 
falta é tornar o São João um produto turístico nacional.

Todos os anos Campina Grande ocupa 100% os ho-
téis e pousadas da cidade, mas poderia ter neste período 
junino voos fretados de diversas partes do Brasil.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, num ranking 
de 141 países, o Brasil com sua cultura popular figura na 
oitava colocação e os festejos juninos junto com o Carna-
val são disparados responsáveis por este honroso lugar. 

No Calendário Nacional de Eventos Turísticos do 
Ministério do Turismo do Brasil estão listadas 54 festas 
juninas em todas as regiões do país. Claro, que temos 
muito mais que isso, mas a maioria dos gestores sequer 
sabem que existe este calendário.

Este ano, o Ministério do Turismo destinou R$ 5 mi-
lhões (o que acho pouco), para a realização dos festejos 
juninos. E criou um portal com o cadastro de cantores, 
forrozeiros e sanfoneiros para dar mais transparência à 
contratação de artistas.

Mas não é só o Ministério do Turismo que concede 
ajuda para as festas juninas. Deputados federais e sena-
dores também podem através de emendas parlamenta-
res destinar recursos para apoiar o São João.

Este ano, além da seca a crise econômica tem atingi-
do em cheio as festas juninas, obrigando a vários muni-
cípios paraibanos a cancelarem os festejos. Em Soledade, 
o prefeito José Bento, além de demitir mais de 40 cargos 
comissionados cancelou o São João de rua deste ano.

Da mesma forma em Boa Vista, o prefeito Edvan 
Leite  alegou queda no recebimento do Fundo de Partici-
pação dos Municípios e a seca para a não realização das 
festas juninas.

Até em Santa Luzia, município onde o São João é 
considerado um dos melhores do Sertão, e já foi realiza-
do durante 30 dias, o prefeito Ademir Morais reduziu os 
festejos para apenas três dias: 23, 24 e 25 de junho.

Contudo, não foi somente na Paraíba que vários 
municípios cancelaram as festas de São João. O Ministé-
rio Público de Pernambuco (MPPE), ligado ao Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), também recomendou que 
municípios com a folha de pagamento em atraso não 
promovam festas de São João neste ano. A notificação 
foi enviada aos prefeitos de Xexéu, Eudo Magalhães, de 
Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes, de Água Preta, 
Armando Souto, e de Pesqueira, Evandro Chacon e ao de 
Bom Conselho de Papacaça.

O administrador municipal que não acatar a reco-
mendação pode responder por improbidade administra-
tiva e as contas dos gestores ainda podem ser julgadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado.

Mesmo com o cancelamento das festas juninas em 
alguns municípios, depois do Carnaval o São João ainda 
é o período onde há maior inclusão social e geração de 
emprego e renda. 

O Ministério do Turismo já encomendou uma pesqui-
sa que pretende revelar o impacto dos festejos juninos na 
economia local. Sabe-se que em muitas cidades, o São João 
é o período mais forte de vendas. Mas, não há nenhum 
estudo que mostre o poder econômico deste evento. De 
qualquer forma o São João do Brasil, modelo que veio de 
Portugal, ainda é o maior festejo junino do mundo. 

As festas juninas e o turismo

45 anos do Unipê

Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo

áreas, e convênios acadêmicos 
com universidades, no exterior, o 
que lhe confere status de entidade 
educacional sem fronteiras.

Tais vitórias justificam a visão 
profética do Pe. José Trigueiro do 
Vale, fundador do Centro Universi-
tário de João Pessoa, ao vaticinar: 
¨ As seculares pedras do Mosteiro 
de São Bento, onde o IPE nasceu, se 
transformaram em Pré-Moldados de 
Concreto, símbolo da Resistência, da 
Intrepidez, da Perenidade.¨

A imagem é perfeita, nos dois 
sentidos, primeiro, à materialida-

de:oatual gigantismo da construção 
física multiplicou as pedras secu-
lares do Mosteiro São Bento em 
mais de 30 hectares de base física; 
segundo a inteligência e as aptidões 
das inúmeras gerações de educan-
dos receberam e recebem edificante 
processo de aprendizado e evolução 
intelectual, capaz de promovê-las 
para sempre, dando-lhes à vida uma 
destinação superior e eterna.

Parabéns para todos os que 
participaram, e participam, hoje, de 
tão edificante e imorredoura cons-
trução humana!

A noite de São João
“O balão vai subindo, vem caindo a garoa
O céu é tão lindo e a noite é tão boa!
São João, São João, acenda a fogueira do meu coração” 
(Canção popular da época dos folguedos juninos) 

Uma das maestrias do método de composição 
shakespeariano consiste na habilidade do autor de mistu-
rar tradições populares, folclóricas e as clássicas (gregas e 
romanas) numa mesma peça, seja através da contraposi-
ção, seja pela justaposição. “Sonho de uma noite de verão”, 
uma comédia de 1595, é um dos melhores exemplos desta 
mistura; mundos totalmente diferentes se encontram 
numa mesma noite, formando um todo totalmente uno 
e orgânico. Temos os nobres Teseu e Hipólita, saídos da 
tradição literária clássica de Plutarco, passando pelos 
“Contos da Cantuária” (“O conto do cavaleiro”) de Geoffey-
Chaucer (1340 -1400), temos o folclore inglês da região 
de Warwickshire, de onde se origina o autor, representado 
pelas fadas (Oberon, Titania e seus respectivos séquitos, 
dos quais se destaca a figura do brincalhão Puck, uma 
espécie de Saci Pererê das florestas inglesas. Além destes 
temos a esfera dos namorados, que não poderiam faltar 
numa floresta, numa noite de verão. Jung afirma que os 
terrores da floresta, tão frequentes nos contos e lendas 
infantis, simbolizam o aspecto perigoso do inconsciente, 
sua natureza devoradora e ocultante da razão (CIRLOT, 
Dicionário de Símbolos, p257). Do mundo real temos os 
“rústicos” artesãos que se travestem de atores para agra-
dar e homenagear o soberano Teseu, na sua festa de casa-
mento com a rainha das Amazonas. Mas, também nesse 
mundo factual e literal dos artesãos também se intromete 
o mágico e o misterioso, quando o artesão dublê de ator, 
Nick Bottom é transformado num asno e mantém um idí-
lio grotesco com a rainha das fadas, Titânia. Todos esses 
elementos combinados conferem à peça uma atmosfera 
que une o realismo cotidiano ao fantástico.

A natureza particular da peça e o seu título nos 
remetem às práticas da noite do meio do verão, a noite 
antes do 24 de junho, que era a data dos festejos dedica-
dos a São João Batista, sempre associada a brincadeiras, 
superstições e costumes folclóricos, danças e outros 
folguedos. Mais que qualquer outra noite do ano a noite 
de Midsummer estava associada a encantamentos e bru-
xarias, o que Shakespeare incorporou muito bem na peça, 
quando incluiu as fadas no enredo. Também estava claro 
na mente do público contemporâneo e conterrâneo de 
Shakespeare, a crença na “loucura do meio do verão” que 
levava as pessoas a crer nas ilusões da imaginação que se 
acreditava tomarem posse das mentes das pessoas depois 
de dias de muito calor. 

Em Shakespeare não há referências à celebração da 
noite de São João, de origem inquestionavelmente cristã. 
Contudo, isso não é de se estranhar, pois tanto as celebra-
ções do calendário cristão, como os lugares destinados 
aos cultos de natureza cristã, foram implantados visando 
tão somente a coincidência de datas e locais, superpondo 
assim as tradições cristãs e as pagãs, ainda muito presen-
tes nas mentes do povo simples, com a clara intenção de 
apagá-las. Um bom exemplo disso está presente no uso de 
fogueiras, uma tradição usada pelos pagãos antigos nas 
festas da colheita (entre nós, a colheita do milho) e o uso 
de adivinhações. Nas nossas tradições, além de São João, 
a entidade máxima festejada na estação, (sempre criança, 
com o seu carneirinho) temos ainda Santo Antônio, santo 
oriundo de Portugal, que desde lá é o patrono dos namo-
rados. Temos também São Pedro, o apóstolo preferido 
de Jesus e alicerce da sua Igreja, que também é festejado 
no mês de junho. Juntos, formam uma tríade poderosa 
que, ao ser transplantada para o Brasil ganharam ho-
menagens festivas e amorosas nas tradições populares, 
principalmente, entre os nordestinos. No Brasil, o aspecto 
do encantamento e da magia foi preservado através das 
cerimônias de pular a fogueira e fazer adivinhações. Para 
quem quer saber melhor sobre as origens pagãs, sobre o 
culto da Deusa, recomendo a leitura do livro “As Brumas 
de Avalon” de Marion Zimmer Bradley, sucesso de vendas 
em todo o mundo desde a sua publicação.
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Cinema

Em cartaz

ÁRVORES

     Humor 

Val Fonseca

 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 - Futebol
22h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Li outro dia que as estrelas são formadas por nuvens de 
gás interestelar, poeira, hidrogênio. Normalmente este pro-
cesso é complexo e muito violento. Sua evolução depende da 
quantidade de matéria presente em suas origens. Um proces-
so poético, cabível a analogias. 

Assim com as estrelas, também com as grandes cantoras. 
Àquelas que resultam da poeira das estradas, do frio, do calor, 
de algumas dores da vida. São produtos da matéria com a 
qual moldaram seu dia a dia. De todo gás e energia dedicados 
à construção de seus sonhos. Foi assim que surgiu Marinês, a 
“Rainha do Xaxado” cuja memória precisa ser preservada para 
as próximas gerações. 

“Minha mãe foi forjada nas dificuldades, seu talento 
é resultado de sua força, das estradas que percorreu, das 
experiências e valores adquiridos por seus pais e transmitidos 
para nós” recordou o maestro Marcos Farias, filho de Marinês 
e afilhado de Luiz Gonzaga. 

Cada comentário do músico ia reforçando a analogia 
descrita anteriormente, bem como deixando claro que não 
haveria alguém, à altura de Marinês, para dar continuidade ao 
seu legado musical. 

Porém, em um bom “internetês” (#sqn, só que não!). De 
tanto pedir a benção da mãe para descobrir uma cantora que 
pudesse levar sua obra adiante, Marquinhos Farias esbarrou em 
uma pérola, que tal qual as estrelas, são também forjadas nas ba-
talhas que travam. Resultam de suas cicatrizes, de suas lutas, de 
algumas dores e da força que desempenham rumo à superação.

Isto ficou claro quando ela subiu ao palco. E não era só o 
olho puxado, não era só o mesmo tamanho, nem só a mesma 
alegria. Era algo mais. A mesma expressividade do olhar, o 
ponteio do triângulo conduzindo os pés, o xaxado na ponta da 
alma. Estava ali em carne viva a nova Marinês, repaginada. 

Anunciada por Marquinhos Farias como lançamento da 
versão 2016 e ostentando - como coroa - o chapéu de couro 
original da “Rainha do Xaxado”, a cantora maranhense Sabrina 
Vaz, surpreendeu a todos que assistiram ao show ocorrido na 
última sexta-feira, 10 de junho, no Parque do Povo durante o 
Maior São João do Mundo.

Mostrou naquele palco que canta, dança, toca e “ainda faz 
“triato” feito a “Karolina com K” de Gonzaga. Provou que está 
à altura da maior cantora brasileira do Nordeste.

“Minha mãe usava seu chapéu de couro por convicção, 
por pertencimento e com a grande responsabilidade de repre-
sentar todo um contexto histórico de sua cultura, sua gente”, 
argumentou o músico para explicar porque Sabrina Vaz mere-
ceu receber e conduzir a “coroa” deixada por sua mãe. 

Após a conquista do trono, Sabrina Vaz certamente terá 
uma carreira artística iluminada. Para isso, ela tem bênçãos de 
sobra. Filha de São José do Ribamar, seu talento foi aspergido 
pelas águas das Baías de São Marcos, São José, São Luís. Muitos 
santos juntos, todos de comum acordo com São Vicente Ferrer. 

Logo, com raízes firmes como as do babaçu Sabrina Vaz “che-
gou chegando”. Assumiu seu posto - legitimada pelo seu carisma 
e energia - e de quebra além da “coroa” conquistou o coração do 
maestro, ao lado de quem há de conquistar muitas outras plateias! 

Viva Sabrina! Viva Marinês! Viva São João!

Ancine divulgou o novo calendário de 
financiamento para o setor audiovisual Como se forma 

uma estrela...

Forró em destaque

Já está disponível no portal 
da Agência Nacional  do Cinema 
(Ancine) – www.ancine.gov.br – o 
Calendário de Financiamento  para 
o biênio 2015/2017, que traz as 
datas previstas para a abertura 
e divulgação de resultados das 
chamadas públicas do programa 
Brasil de Todas as Telas, o princi-
pal financiamento do setor audio-
visual no País. De acordo com nota 
divulgada pela Ancine, o calen-
dário também inclui os demais 
editais de fomento do setor geren-
ciados pela agência no País.

O principal destaque do novo 
calendário é o lançamento de 
uma nova linha de fluxo contí-
nuo, o Prodav 13, que contará 
com recursos de R$ 14 milhões 
para a realização de novos in-
vestimentos nos núcleos criati-
vos selecionados nas chamadas 
anteriores do Brasil de Todas 
as Telas. Também foram feitas 
inovações na linha Prodecine 03, 
que passa a ter três modalidades 
de investimento, de acordo com 
o número de salas em que os 
filmes serão lançados.

A modalidade A, voltada para 
empresas distribuidoras, disponi-
bilizará R$ 10 milhões para proje-
tos com lançamento superior a 100 

Trazendo 17 obras fotográficas acompanhadas de textos do músico 
Carlinhos Brown, acontece hoje, às 17h, a abertura da exposição “Águas” da 
fotógrafa Flávia K no Hall do Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina 
Grande. O público que for conferir a exposição verá que foram escolhidos 
pela curadora Griselda Klüppel, fotos sob o tema Águas, elemento vital da 
natureza que Flávia conseguiu captar agregando nas imagens texturas e 
cores especiais. A entrada é gratuita ao público. 

Evento

Exposição fotográfica hoje no 
Teatro Municipal Severino Cabral

Paulo Virgílio
Agência Brasil

Geneceuda Monteiro
Especial para a União

FOTO: Reprodução Internet

salas. Já nas modalidades B e C, 
destinadas a empresas produtoras, 
será disponibilizado um total de R$ 
5 milhões para projetos com lança-
mento em no mínimo dez salas.

A Ancine informou ainda que 
fez alguns ajustes no Calendá-
rio de Financiamento anterior, 
referente ao biênio 2015/2016, 
em função do número recorde de 
inscrições recebidas pelo pro-
grama Brasil de Todas as Telas 
em seu segundo ano. A linha 
Prodecine 01, que apoia a pro-
dução para cinema, recebeu 278 
inscrições, num acréscimo de 
120% em relação à edição ante-
rior, enquanto outra linha, a Pro-

decine 05, voltada para projetos 
cinematográficos de inovação e 
relevância artística, teve 328 ins-
crições, num aumento de 64%.

Segundo a Ancine, o pro-
grama Brasil de Todas as Telas, 
lançado em julho de 2014, em 
parceria com o Ministério da 
Cultura e com recursos do Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA), 
vem superando as metas esta-
belecidas. Até agora, as ações 
do programa renderam a estru-
turação de 69 núcleos criativos 
em todas as regiões do País e 
garantiram o desenvolvimento 
de 700 novos projetos de obras 
audiovisuais.

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

WARCRAFT - O PRIMEIRO ENCONTRO DE DOIS 

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

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO (EUA 2016). 
Gênero: Fantasia. Duração: 112 min. Classi-
ficação: Livre. Direção: James Bobin. Com Mia 
Wasikowska , Johnny Depp, Helena Bonham 
Carter. Sinopse: Alice retorna após uma longa 
viagem pelo mundo, e reencontra a mãe. No 
casarão de uma grande festa, ela percebe 
a presença de um espelho mágico. A jovem 
atravessa o objeto e retorna ao País das 
Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro 
Maluco corre risco de morte após fazer uma 
descoberta sobre seu passado. Para salvar o 

amigo, Alice deve conversar com o Tempo para 
voltar às vésperas de um evento traumático e 
mudar o destino do Chapeleiro. Nesta aventu-
ra, também descobre um trauma que separou 
as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha. 
CineEspaço2: 16h30 e 21h30 (LEG).  Manaíra1: 
14h e 16h45 (LEG). 
 
X-MEN APOCALIPSE (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 143 min. Classificação 12 anos. 
Direção: Bryan Singer. Com James McAvoy, 
Michael Fassbender e  Jennifer Lawrence. 
Sinopse: O ancestral dos mutantes, En Sa-
bah Nur, retorna com planos de mergulhar 
o mundo em um apocalipse para garantir a 
supremacia. Sequência de “X-Men: Dias de um 
Futuro Esquecido”. Manaíra1: 19h20 e 22h30 
(LEG). Tambiá3: 17h20 e 20h20 (DUB).  

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



Diversidade

FOTOS: Divulgação
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Imersão: Tréguas Submarinas é o título 
da primeira exposição que a artista mul-
tivisual paulista Caroline Marinho está 
realizando até 20 de julho, na Galeria da 
Ladeira do Ateliê Multicultural Elioenai 
Gomes, localizado no Centro Histórico 
de João Pessoa. A individual, que pode 

ser visitada gratuitamente pelo público de 
terça-feira a domingo, das 9h às 18h, reúne 26 
desenhos - a maioria em nanquim e aquarela 
- e três poesias. “É um marco histórico, um di-
visor de águas para mim”, confessou ela para o 
jornal A União, ao destacar que a abertura da 
mostra aconteceu ontem, mesmo dia em que 
comemorou seu 18º aniversário.

A propósito, por estar realizando a sua 
primeira individual, Caroline Marinho não se 
mostrou preocupada quanto à sua expectativa 
com relação à receptividade do público. “Fiz 
a exposição mais para mim, pois são obras sensí-
veis, que são mais sobre o mundo e a questão do 
subconsciente”, disse ela, que reside na cidade 
de João Pessoa há quase dois anos, para onde 
veio estudar no curso de Tecnologia em Design 
de Interiores no IFPB (Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia) da Paraíba. 

Realmente, a exposição, conforme o título já 
sugere, é integrada por uma série de desenhos 
que falam por si mesmos, revelando trajetórias 
que sugerem um grande mergulho no próprio 
universo criativo, irreverente e cosmopolita da 
artista multivisual, que deixou São Paulo aos 
quatro anos de idade, mudou-se para Goiás e 
ainda viveu em outros estados, a exemplo do 
Espírito Santo e Pernambuco. 

Caroline Marinho é uma artista autodidata, 
que pode encontrar um pouco de paz em meio 
ao caos. A partir dessa descoberta, ela resolveu 
gravá-la em folhas de papel. Esse refúgio em 
seus próprios rabiscos começou de forma pre-
matura, logo aos quatro anos de idade, colorin-
do as paredes de um pequeno apartamento na 
Zona Leste de São Paulo. Desde então, a garota 
não parou mais e ainda segue experimentando 
novos estilos, técnicas e materiais, alimentando 
a paixão pelo nanquim, aquarela, lápis de cor e 
minimalismo. “Gosto de brincar com essa mistu-
ra”, disse ela.

Direta ou indiretamente, a forma como 
Caroline Marinho se inspira e produz sua 

arte está sempre atrelada ao encanto pelas 
próprias sensações. Prova disso é que foi por 
meio do gozo de sua sensação considerada 
mais devastadora que surgiu a exposição 
intitulada Imersão: Tréguas Submarinas. Essa 
mostra é uma viagem ao profundo, delicado e 
lúdico submundo, no qual imerge a partir do 
momento em que trava contato com experiên-
cias distintas, capazes de fazer a artista mer-
gulhar em águas da sua própria consciência, 
mesmo quando a maré é alta, o fôlego insufi-
ciente e o peito demonstra estar inquieto.

“No seu aniversário, Caroline Marinho nos 
presenteia com essa oportunidade de expor 
seus trabalhos”, disse o artista Elioenai Gomes, 
idealizador do Ateliê Multicultural em cuja Ga-
leria da Ladeira permanece montada a mostra 
intitulada Imersão: Tréguas Submarinas. 

A artista Caroline Marinho se inspira no subconsciente para 
produzir os desenhos que integram sua primeira mostra individual

n Exposição:  Imersão: Tréguas Submarinas
n Artista: Caroline Marinho
n Período: Até 20 de julho
n Visitação: De terça a domingo, das 9h às 18h
n Local: Galeria da Ladeira - Ateliê Multicultural 
Elioenai Gomes
n Endereço: Ladeira da Borborema, no 101, Vara-
douro,  João Pessoa
n Entrada: Gratuita

Serviço

Sensações próprias

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

Evento integrante da 
terceira etapa projeto palco 
Giratório 2016 do Sesc (Ser-
viço Social do Comércio) na 
cidade de João pessoa, a ofi-
cina “Contar Histórias” - que 
será realizada no dia três de 
julho, no período das 8h às 
12h, na sede da própria insti-
tuição, localizada no Centro 
da capital - está com inscri-
ções gratuitas abertas para 
interessados, a exemplo de 
arte educadores e, evidente-
mente, contadores de histó-
rias. Quem a ministrará será 
a especialista Gisele Vascon-
celos, oriunda de São Luís, 
capital do Maranhão. A or-
ganização concederá certifi-
cado aos participantes.

“A noção do pertenci-
mento é um dos principais 
objetivos da oficina, aliada ao 
poder criativo do contador de 
histórias a partir da oralidade, 
musicalidade, verso e narrati-
va da prosa”, observou a mi-
nistrante Gisele Vasconcelos. 
“O forte é a aproximação que 

esse intercâmbio possibilita 
entre os brincantes de rua que 
cantam, dançam, e narram”, 
prosseguiu ela, ao destacar o 
momento em que houver essa 
troca de conhecimentos entre 
os contadores de história do 
Maranhão e da paraíba. A ofi-
cina vai trabalhar a memória 
e a tradição como alimentos 
para o material orgânico e 
narrativo do brincante.

A oficina “Contar Histó-
rias” integra a terceira etapa 
do projeto palco Giratório do 
Serviço Social do Comércio em 
João pessoa, cuja programa-
ção do evento ainda inclui os 
espetáculos intitulados A car-
roça é nossa, montagem do 
Grupo Xama Teatro, e Fuzuê, 
da Cia Encena, que serão apre-
sentados, respectivamente, 
nos dias dois e três de julho, 
a partir das 18h, na praça da 
paz, localizada no bairro dos 
Bancários, em João pessoa. 

Montagem do grupo ma-
ranhense Xama Teatro, fun-
dado em 2008, o espetáculo 

Sesc já inscreve para oficina “Contar Histórias”
PALcO girATóriO 2016

intitulado A carroça é nossa 
é dirigido por Lauande Aires, 
também responsável pela dra-
maturgia e a música. O enre-
do da peça - da qual Gisele 
Vasconcelos integra o elenco 

- mostra o sonho que pedoca 
teve: viu a si mesmo monta-
do em uma carroça mágica, 
onde cantava, tocava sanfona 
e se sentia feliz. No entanto, 
quando acordou, ainda viu 

que a carroça estava ali, mas 
não o burro para puxá-la. 
Diante disso, resolveu sair 
pelo mundo, à procura de um 
animal que pudesse puxá-la. 
Nessa busca, se deparou com 
Toinha, que sonhava com um 
amor verdadeiro, além de 
Joaninha, que buscava por 
proteção, e Cecé, que dese-
java encontrar sua família. 
Durante a jornada, os quatro 
- agora companheiros - perce-
bem que seus destinos não se 
cruzaram à toa. 

Já o espetáculo Fuzuê, da 
Cia Encena, criada em 1999, 
na cidade de João pessoa, cujo 
texto é assinado por Celly de 
Freitas e a direção de Ingrid 
Trigueiro, é do gênero teatro 
de rua. O tema enfoca alguns 
assuntos, mas sobretudo a co-
média e a saúde do homem, 
trazendo ao público persona-
gens naturalmente divertidos, 
os quais provocam, por meio 
de suas histórias, barulho e 
confusão, conforme deixa an-
tever o próprio título da peça.          

Os desenhos que revelam trajetórias e remetem a um profundo mergulho no universo criativo, irreverente e cosmopolita da artista multivisual

A maranhense Gisele 
Vasconcelos é a 
ministrante da 
oficina



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N053/2016
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 08/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de soro e água destilada, destinado aos Hospitais da Rede 
Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00494-4
João Pessoa, 21 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

Responsavel.: JACIDONE GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 008779914/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.525,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033345
Responsavel.: JESUALDO PEREIRA CRUZ
CPF/CNPJ: 034209693-17
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.341,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034790
Responsavel.: MARCELO SERGIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 015460204-38
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.051,86
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034747
Responsavel.: MARIA JOSE SILVEIRA
CPF/CNPJ: 507122504-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.555,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034598
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.442,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032534
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.772,10
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033274
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA-
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  907,28
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032370
Responsavel.: OLIVAL RODRIGUES DE MEIRELES
CPF/CNPJ: 297624647-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$50,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033216
Responsavel.: RICARDO DA SILVA MARACAJA
CPF/CNPJ: 038015624-50
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.422,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034775
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA 
EIRELI ME
CPF/CNPJ: 023852187/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  907,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033284
Responsavel.: SIDNEI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 250138478-42
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.459,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033839
Responsavel.: SILVIA SOARES RAMOS
CPF/CNPJ: 797199534-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  450,00
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 PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033300

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,  22/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALICERSE CONSTRUCAO E INCORPOR
CPF/CNPJ: 011220569/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.360,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033344
Responsavel.: ARNALDO TRAJANO DA SILVA
CPF/CNPJ: 281620214-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.414,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034534
Responsavel.: CAIO RAFAEL PEPPE
CPF/CNPJ: 279172168-10
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.963,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034005
Responsavel.: CLOTILDE CRISTINA DE SOUZA 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 039922214-66
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.023,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034235
Responsavel.: CONST BORGES E SANTOS LTDA
CPF/CNPJ: 003340010/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.474,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033256
Responsavel.: CYNARA GALLINDO CARRAZZONI 
FIRMO
CPF/CNPJ: 784651334-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.910,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034668
Responsavel.: DRX CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ: 013519638/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  340,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033236
Responsavel.: FERNANDO ANTONIO COELHO NEVES
CPF/CNPJ: 002212284-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.956,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034351
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS EURIQUES 
DE VASC
CPF/CNPJ: 206791494-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  158,81
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033389
Responsavel.: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 013782556/0001-29
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  139,82
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033388
Responsavel.: IRAN PALMEIRA DA NOBREGA 02458
CPF/CNPJ: 016672927/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  447,76
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033357
Responsavel.: ISMANIA MARIA DIAS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 161860954-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.804,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034457
Responsavel.: ITAMARA NEVES DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 070204644-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  155,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033226

TOSCANO DE BRITO
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CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034072
Responsavel.: JOSE FARBEN ITHAMAR
CPF/CNPJ: 021714334/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$508,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033733
Responsavel.: JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 632201134-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.230,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033877
Responsavel.: JOSE FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ: 014599164-41
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.453,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034243
Responsavel.: JOSE GUIMARAES DE LACERDA 
608162287
CPF/CNPJ: 021075313/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$387,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035338
Responsavel.: JOSE RAMOS CORREIA DE LIMA
CPF/CNPJ: 557679664-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.531,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034605
Responsavel.: KEDNA MARIA DA COSTA
CPF/CNPJ: 017947154-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.634,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034245
Responsavel.: KLEBER DO NASCIMENTO BARBOSA
CPF/CNPJ: 089740974-43
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.570,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034446
Responsavel.: LCL CONSTRUCOES E PINTURA LTDA
CPF/CNPJ: 022753464/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035280
Responsavel.: LEANDRO DOS SANTOS DINIZ
CPF/CNPJ: 054116484-83
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$329,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035672
Responsavel.: LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 013404367/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035397
Responsavel.: LUCIANO ROQUE DA SILVA
CPF/CNPJ: 569171474-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034836
Responsavel.: LUCENILDO SANTOS DE DEUS
CPF/CNPJ: 077221994-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.944,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034776
Responsavel.: LUCIANE MICHELE DAVET ARAG 
O DE OLI
CPF/CNPJ: 839065099-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$633,70
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035294
Responsavel.: LINDAILTON TRAJANO GONCALVES 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 609854534-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.911,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033980
Responsavel.: LUISA DE MARILAC GOMES MATIAS
CPF/CNPJ: 886228434-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.958,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034679
Responsavel.: LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 018207164-22
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.768,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034673
Responsavel.: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 007434557/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$138,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035680
Responsavel.: MARIA ZIZI PEREIRA
CPF/CNPJ: 012757682/0001-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$377,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035682
Responsavel.: MICHELINE MABELLE SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 053544054-59
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.299,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034352
Responsavel.: NEWTSON CLETO DA COSTA GUEDES
CPF/CNPJ: 008894144-24
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.570,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034595
Responsavel.: PATRICIA DE SANTANA COSTA
CPF/CNPJ: 019243254-03
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.008,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034761
Responsavel.: NIVALDO LUNA TRINDADE
CPF/CNPJ: 754194754-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.345,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034656
Responsavel.: RAVENA MACIEIRA COURA
CPF/CNPJ: 048321514-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.765,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034391
Responsavel.: ROMULO XAVIER DA GAMA E MELO
CPF/CNPJ: 467184864-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.847,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033885
Responsavel.: ROMULO XAVIER DA GAMA E MELO
CPF/CNPJ: 467184864-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.128,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034578
Responsavel.: SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME
CPF/CNPJ: 108729814-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.054,77
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033441
Responsavel.: TOQUE FINAL COM P DEC LTDA
CPF/CNPJ: 012596450/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$396,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032869
Responsavel.: VALDECI MANOEL DA SILVA
CPF/CNPJ: 013021207/0001-94
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$303,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035699
Responsavel.: WLSL NETTO ALIMENTOS DO BRASIL-
-EIRE
CPF/CNPJ: 016837550/0001-08
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$9.895,20
Apresentante: NORDIL NORDESTE DIST E LOGIS-
TICA LT
Protocolo: 2016 - 033269
Responsavel.: EDGAR BARBOSA
CPF/CNPJ: 953774254-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$375,57
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033430
Responsavel.: EVANDRO COSTA DE LIMA
CPF/CNPJ: 011417241/0001-57
Titulo: CED CRE BAN IND  R$  210.701,17
Apresentante: SBS CONS.EM GESTAO DE ATIV
 SAO PAULO SP
Protocolo: 2016 - 031904

 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,  22/06/2016
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.: ABMAEL JUNIOR DE MEDEIROS 
MORAIS
CPF/CNPJ: 013270334-37
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.031,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034719
Responsavel.: AGENOR FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 307930507-82
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.269,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033863
Responsavel.: ALISSON CLEITON CUNHA MONTEIRO
CPF/CNPJ: 009480544-09
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.287,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033978
Responsavel.: ANDRAS KAZAR COSTA MEIRA
CPF/CNPJ: 451458224-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.203,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033849
Responsavel.: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 048038324-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$577,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035341
Responsavel.: ANDERSON SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 050947384-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$320,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035166
Responsavel.: ANTONIO CARLOS SERGIO LOPES
CPF/CNPJ: 504505904-10
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.825,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033891
Responsavel.: ANTONIO CARLOS SERGIO LOPES
CPF/CNPJ: 504505904-10
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.484,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034262
Responsavel.: ANTONIO SOARES CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 311625177-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.758,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034487
Responsavel.: ARTHUR GALVAO
CPF/CNPJ: 617638023-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.594,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034249
Responsavel.: CESAR MANUEL ARTEAGA RUIZ
CPF/CNPJ: 007391934-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$20.139,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034712
Responsavel.: CIBELE COSTA MEIRA
CPF/CNPJ: 007911974-33
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.829,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034053
Responsavel.: CRISTIANO RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ: 008067674-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$275,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032877
Responsavel.: D E D COMERCIO DE ELETRODO-
MESTICOS
CPF/CNPJ: 020001058/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$298,11
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035012
Responsavel.: DANIELE NUNES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 011843654-66
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.300,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034271
Responsavel.: DANILLO DA NOBREGA FARIAS
CPF/CNPJ: 008247454-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.691,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034016
Responsavel.: EDNALDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 019775537/0001-51
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$330,90
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033365
Responsavel.: EDVALDO RODRIGUES MARTINS ME
CPF/CNPJ: 008226756/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$561,36
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035593
Responsavel.: ELIOMARA CORREIA ABRANTES
CPF/CNPJ: 590592812-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.820,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034582
Responsavel.: ELITON NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 365016544-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$129,37
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033372
Responsavel.: ESTERIANO TAVARES PESSOA
CPF/CNPJ: 691952854-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$139,82
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033379
Responsavel.: EVERALDO FERNANDES BARROCAS
CPF/CNPJ: 748946507-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$333,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035290
Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 018115408/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$125,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032579
Responsavel.: FABIO JUNIOR GALDINO DE LIMA
CPF/CNPJ: 085251954-05
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.203,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034288
Responsavel.: FABIO JUVENCIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 040611844-23
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.271,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034767
Responsavel.: FILIPE AUGUSTO FERREIRA DE 
CASTRO
CPF/CNPJ: 021326526/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$249,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035054
Responsavel.: FLAVIO SERGIO MELO DE PINHO
CPF/CNPJ: 069842234-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.434,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034765
Responsavel.: GASOLEO COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 011060932/0001-46
Titulo: DUP PRES SER IN  R$800,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035266
Responsavel.: GERFESON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 396784314-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.620,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034189
Responsavel.: ILZANET MEDEIROS DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ: 004397182/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$328,23
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035065
Responsavel.: IRACILDO BRITO BATISTA
CPF/CNPJ: 467115034-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.641,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034167
Responsavel.: ISABELLE SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 032649364-61
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.644,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 002/2016
Registro CGE Nº 16-00406-8

OBJETO:  Contratação de serviços de empresa especializada no fornecimento de VALE ALI-
MENTAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. De acordo com o Relatório Final do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio HOMOLOGO a 
presente licitação, ADJUDICADO em favor da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS 
E COMÉRCIO S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56, com Desconto na Taxa Administrativa de  -1,82% 
(menos um vírgula oitenta e dois por cento).

João Pessoa - PB, 21 de junho  de 2016.
Tatiana da Rocha Domiciano
Diretora Presidente da CINEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 020/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 020/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo 
para ME e EPP, objetivando a aquisição de móveis escolares, para as escolas de Ensino Infantil 
e Fundamental do Município de Mogeiro, no dia 12/07/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 07/07/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 21 de junho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 021/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 021/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objeti-
vando a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de diversas Secretarias 
do Município de Mogeiro, no dia 12/07/2016 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 07/07/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 21 de junho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo 
para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais de construção, para execução de serviços 
diversos da Secretaria de Infraestrutura, revisão de Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 
revisão de Postos de Saúde do Município de Mogeiro, no dia 12/07/2016 às 13:30 horas, na Sala 
de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 07/07/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 21 de junho de 2016.
ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016
A Câmara Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que 

realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de buffet, para os eventos promovidos pela 
Câmara Municipal de Ingá, no dia 11/07/2016 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada na Rua João Pessoa, nº 01 – Centro – Ingá - 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)  3394-1082, até 
o dia 06/07/2016.

Ingá(PB), 20 de junho de 2016.
MANOEL ALVES DA SILVA NETO

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.08.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.004/2016
AVISO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas 
do dia 17 de junho de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 2.08.004/2016, tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, tendo como OBJETO A IMPLAN-
TAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXTERNA NO COMPLEXO ALUÍSIO CAMPOS, NO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, foi declarada DESERTA.

A  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, comunica aos interessados que será realizada 
nova licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 2.08.005/2016, no dia 22 de julho de 2016, 
às 00:80 horas, com o mesmo objeto.

Campina Grande, 20 de junho de 2016.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.046/2016/CPL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME. OBJETO CONTRA-
TUAL: FORNECIMENTO DE EXTINTORES E ACESSORIOS DE SEGURANÇA E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS.  
PRAZO: ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 2.05.033/2016/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PRO-
GRAMÁTICA: 04 122 2001 2214 / 08 243 1018 2191 / 3390.30-3390.39 / 000 – 029. SIGNATÁRIOS: 
EVA GOUVEIA E LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS, VALOR GLOBAL:  R$ 7.800,00 
(SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) DATA DE ASSINATURA: 20 DE JUNHO  DE 2016. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência  Social

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LUMAR ENGENHARIA 

LTDA-ME
OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA SEDE DO MUNICÍPIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e 

alterações.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 03/06/2016 o prazo de execução das obras de 

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA SEDE DO MUNICÍPIO – que inicialmente era de 180 dias, 
conforme clausula Quarta, do contrato nº 00052/2014, referente a Tomada de Preços 00001/2014, 
Homologada em 01/07/2014, conforme preceitua o Art. 57 da lei 8.666/93, alterações , e este 
termo aditivo. Signatários: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E LUMAR 
ENGENHARIA LTDA-ME – Cubati/PB, 02 de Dezembro/2015.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016.
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA MATRIX CONSTRUTORA 

LTDA-EPP OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA 
DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, S/N, PARA FUNCIO-
NAMENTO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 
8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e alterações.PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado 
até 28/09/2016 o prazo de execução das obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
PÚBLICA DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, S/N, PARA 
FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE.  – que inicialmente era de 120 (cento 
e vinte) dias, conforme clausula Sétima, do contrato nº 00063/2015, referente a Tomada de Preços 
00002/2015, Homologada em 24/09/2015, conforme preceitua o Art. 57 da lei 8.666/93, alterações 
, e este termo aditivo. Signatários: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E 
MATRIX CONSTRUTURA LTDA-EPP – Cubati/PB, 27 de Maio/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em curso de 
Relações Interpessoais e de direção defensiva, em atendimento as demandas operacionais. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande: 04 122 2001 2154 Ações Administrativas da STTP. 15.451.1029.2153 
- Ações de Melhoria no Sistema de Transito. 04 122 2001 2154 Ações Administrativas da STTP 
3390 35 000 Serviços de Consultoria.3390.39 99 000 - Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.PARTES CONTRATANTES: Superintendência 
de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT Nº 00045/2016 - 01.06.16 - Ápice 
Consultoria - Hugo da Luz Brasil –EPP - R$ 5.600,00.

 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000025/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00025/2016 com o seu objeto aquisição de medica-
mentos controlados, injetáveis e outros destinados à Secretaria de Saúde do Município de Ibiara-
-PB. Com a licitante classificada em todas as fases deste certame, a empresa vencedora, MEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 08.348.650/0001/34, com o valor global de R$ 
89.860,50 (oitenta e nove mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

Ibiara - PB, 21 de junho de 2016
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000026/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00026/2016 com o seu objeto aquisição de material 
médico hospitalar destinado à Secretaria de Saúde do Município de Ibiara-PB. Com a licitante 
classificada em todas as fases deste certame, a empresa vencedora, MEGA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 08.348.650/0001/34, com o valor global de R$ 109.915,90 (cento e 
nove mil, novecentos  e quinze reais e noventa centavos).

Ibiara - PB, 21 de junho de 2016
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 2.05.033/2016/CPL/SEMAS/PMCG
A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social de Campina Grande, no uso das 

prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº029/05 considerando 
o incomensurável interesse público e respaldado no parecer da Assessoria Jurídica, autoriza e 
RATIFICA o Ato de Dispensa de Licitação nº 2.05.033/2016/CPL/SEMAS/PMCG, praticado por 
esta municipalidade, com vistas a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-
CIMENTO de Extintores de Incêndio, Placas de sinalização luminescentes e suporte para piso e 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de carga e recarga, Empresa contratada: LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA 
DE MEDEIROS-ME, embasada no art. 24, II, da lei nº 8666/93, alterada, em especial ao disposto 
no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$: 7.800,00 ( Sete mil  e oitocentos reais ).

Campina Grande/PB, 17 de junho  de 2016.
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE ARAÇAGI
AVISO DE CONVOCAÇÃO

À Empresa Poligonal Projetos e Construções, inscrito no CNPJ de nº 35.503.556/0001-85, por 
seu representante, Paula Virgínia Damásio Pereira.

O Município de Araçagi, por meio de seu representante legal, vem cumprimentá-la, e por meio 
deste comunicar a Vossa Senhoria que, por motivos de atrasos e paralisação da obra referente 
a Tomada de Preço n.° 016/2014 (construção de uma unidade escolar com quatro salas de aula) 
o contrato com a empresa ganhadora teve seu prazo de vigência terminado e não aditivado, por 
este motivo, solicitamos desta empresa que se haja interesse em assumir o contrato nos mesmos 
valores da primeira colocada, visto que foi a segunda colocada no referido processo, comunique 
urgentemente a esta edilidade através de ofício para que seja providenciado o contrato, como 
também providenciar um responsável técnico para visita in loco da obra.

Certos de sua pronta atenção, desde já agradecemos.
Atenciosamente,

Araçagi, 02 de Maio de 2016.
MARIA MAGNÓLIA NEVES

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 08 de julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medica-
mentos controlados e material médico hospitalar para as unidades básicas de saúde do Município 
de Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 21 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª Vara
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4040
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
(ID. 4058200.948818)

FINALIDADES: CITAÇÃO (art. 827 do CPC) do(s) executado(s) ESTRUTURAR COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ 11.941.913/0001-29), ERINALDO SOARES DE OLIVEIRA (CPF 
n.° 048.381.554-33) e CARLA GOMES DA SILVA (CPF n.° 551.777.432-68), para PAGAREM, no 
prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ 208.070,33 (duzentos e oito mil, setenta reais e trinta e três 
centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução - R$ 
4.161,40 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos), totalizando o valor de 
R$ 212.231,73 (duzentos e doze mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e três centavos)  e 
INTIMAÇÃO da parte  executada de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada 
aos autos deste mandado, para opor embargos à execução, independentemente da garantia do 
Juízo (artigos 914 e 915, caput do CPC), bem assim do bloqueio de veículo de propriedade da 
executada CARLA GOMES DA SILVA, por meio do RENAJUD (id. 4058200.808399), e, ainda, de 
que, havendo interesse, os executados poderão procurar qualquer agência da CAIXA para verificar 
a possibilidade de renegociação do débito. 

ADVERTÊNCIA - 1: Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, 
pela metade, do valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º do CPC.

ADVERTÊNCIA - 2: Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, nesta Capital, para patrocinar sua defesa (Rua Professor 
José Coelho, nº. 25- Centro. Fones: 3133-1400/3133-1406).

OBSERVAÇÃO 2: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação 
também terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os 
advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAd-
vogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente os executados ES-
TRUTURAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ 11.941.913/0001-29), ERINALDO SOARES 
DE OLIVEIRA (CPF n.° 048.381.554-33) e CARLA GOMES DA SILVA (CPF n.° 551.777.432-68), 
por se encontrar(em) em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do C.P.C), conforme consta dos 
autos, é expedido o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no 
Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze 
dias (art. 257, II, do CPC), mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, eu, Isabella Costa 
de Carvalho Lima, Técnica Judiciária, o digitei. 

CRISTINA MARIA COSTA GARCEZ
Juíza Federal Titular da 3ª Vara
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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

EDITAL – O Presidente do Sindicato dos Agentes de Investigação da Polícia Civil do Estado 
da Paraíba – SINAIEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias vigentes, e considerando 
previsto nos arts. 5º 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 23  do mês  de agosto do ano de 2016. 
Local de votação, em João Pessoa, na sede provisória do SINAIEP, Av. General Osório nº 90, sala 
03, 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 03, Centro, cidade de João Pessoa/
PB, no horário de 09 às 12 horas. João Pessoa, 20  de junho de 2016. Assina Francisco Camilo 
de Souza – Presidente do SINAIEP.

EDITAL- O presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado da Paraíba – SSPC/
PB, 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 28 de 
junho de 2016 as 08:00 hs, em primeira convocação e em segunda chamada uma hora após com 
a presença de qualquer número de  presentes, terá local a sede própria do  SSPC/PB,  na Avenida 
General Osório nº 90,  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 14 de junho de 2016, Antonio Erivaldo Henrique de 
Sousa presidente do SSPC/PB.

CARTORIO ÚNICO DE OFICIOS
FELICIANO DA SILVA

Severina Lucia Malheiros Feliciano Sá – Tabeliã Substituta
A tabeliã substituta do Registro Geral de imóveis e anexos desta Comarca de Sapé, Estado da 

Paraíba em virtude da Lei. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos termos do Art. 19 da lei n. 6.766 de 19 de dezembro de 1979, os Empreendedores 
Juraci Marques Ferreira, brasileiro, casado, advogado, RG-87.694-SSP-PB, CPF-016.322.484-68 
e Maria de Lourdes de Souza Ferreira, brasileira, casada, servidora pública, RG-453.652, CPF-
467.808.904-72, ambos residentes à Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 1842, cidade de 
Sapé, Estado da Paraíba, depositaram neste serviço registral situado à Av. Comendador Renato 
Ribeiro Coutinho, 1746, centro, Sapé-PB, CEP-58.340-000, o projeto e demais documentos rela-
tivos ao imóvel de sua propriedade, originada da escritura de venda e compra lavrada no Cartório 
Feliciano da Silva, Sapé/PB, no Livro de Notas n. 58, folhas 140/140, registro no livro n. 3-K, folhas 
131, sob n. 5.404, em data de 14.03.1963, tendo na época como adquirentes o casal Petronio Paulo 
de Souza e Severina Maria de Souza, já falecidos, assim como repassado aos atuais proprietá-
rios através de competente partilha de bens que se processou perante a Primeira Vara Civel do 
Poder Judiciário da Comarca de Sapé, Estado da Paraiba, nos autos da Ação de Inventário de n. 
035.1988.000.029-0, situado no perímetro urbano do Município de Sobrado, desta Comarca, loteado 
com a denominação “Loteamento Recanto da Paz”, compreendendo 42 lotes, com área de 10.300 
m2, com 05 quadras, 2.514,00m de área de sistema viário e 138 m2 de área institucional (área 
verde, praça e equipamentos comunitários). Limites – Ao Leste com a rodovia estadual PB 073, ao 
Sul com herdeiros de Petronio Paulo de Souza, ao Norte com terras do Conjunto João de Souza 
e a Oeste com fundos dos quintais de imóveis componentes da Rua Julio Guabiraba da cidade de 
Sobrado, conforme planta e alvará devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Sobrado, 
datado de 15 de janeiro de 2015. As exigências, dispensas, proibições e ressalvas, inclusive a 
indicação para cada lote contido no memorial, ficarão fazendo parte integrante do registro e serão 
lançadas no seu respectivo campo. Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas neste 
registro, durante o expediente, dentro do prazo de 15 dias, contados da terceira e ultima publicação 
deste no Diário Oficial e jornal de grande circulação: e não mais havendo, será feito de imediato o 
registro. Sapé em 17 de junho de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE 

EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAL DE FORMA PARCELADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: SECETARIA DE SAÚDE - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIO PESSOA 

JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00036/2016 - 12.05.16 - ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA - R$ 33.750,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BASICA DE FORMA PARCELADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00028/2016 - 09.05.16 - A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - R$ 158.113,00
CT Nº 00029/2016 - 09.05.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 68.715,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONROLADOS PARA O CAPS DE FORMA 

PARCELADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CNSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00030/2016 - 09.05.16 - A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - R$ 122.145,00
CT Nº 00031/2016 - 09.05.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 134.585,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS INJETAVEIS DE FORMA PARCELADA..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00032/2016 - 11.05.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 37.559,00
CT Nº 00033/2016 - 11.05.16 - ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICA-

MENTOS LTDA - R$ 42.494,00
CT Nº 00034/2016 - 11.05.16 - medfarmacy hospitalar ltda - R$ 22.154,00
CT Nº 00035/2016 - 11.05.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 38.250,50
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCINHOS-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 

PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 206
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00039/2016 - 30.05.16 - ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 135.534,40
CT Nº 00040/2016 - 30.05.16 - CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 770.279,20
CT Nº 00041/2016 - 30.05.16 - FLAUMIR BARBOSA LEITE - R$ 108.891,20
CT Nº 00042/2016 - 30.05.16 - JOSE WILSON SANTOS - R$ 98.265,20
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 

DO MUNICIPIO D POCINHOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-

CEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00060/2016 - 01.06.16 - CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 273.240,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 

DIVERSAS SECRETARIAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2016.
DOTAÇÃO: 3390-39
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00037/2016 - 20.05.16 - ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 128.936,00
CT Nº 00038/2016 - 20.05.16 - CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 404.272,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI-

CIPIO DE POCINHOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016.
DOTAÇÃO: Manutenção das Atividades de Sec. de Educação e Cultura Manutenção das Ativida-

des da Sec. de Saúde e Saneamento Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Ação ELE-
MENTO DE DESPESA: 33903000 (Material de Consumo) FONTE DE RECURSO: Recursos Proprios

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00049/2016 - 09.06.16 - MARIA SALOMÉ PEREIRA CHAVES - R$ 174.630,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAUDE - 3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS 

PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00043/2016 - 10.06.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 52.264,64
CT Nº 00044/2016 - 10.06.16 - CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 51.663,65
CT Nº 00045/2016 - 10.06.16 - LARMED DISTR. DE MEDICAENTOS E MAT. MEDICO HOSP. 

LTDA - R$ 31.648,63
CT Nº 00046/2016 - 10.06.16 - LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 53.962,40
CT Nº 00047/2016 - 10.06.16 - medfarmacy hospitalar ltda - R$ 17.985,04
CT Nº 00048/2016 - 10.06.16 - VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 48.059,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA FORROZÃO COCO SECO, DURANTE OS FES-

TEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA - 3390-39 – RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00056/2016 - 21.06.16 – CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 8.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SHOWS ARTÍSTICOS DO ARTISTA GERALDO DE POCINHOS, DURANTE OS 

FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA - 3390-39 – RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00059/2016 - 21.06.16 – CENTAURO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 6.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SHOWS ARTÍSTICO DA BANDA IMPACTO X, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 

DE SÃO JOÃO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA - 3390-39 – RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00055/2016 - 21.06.16 – FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

- ME - R$ 13.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA MAGIA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 

SÃO JOÃO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA - 3390-39 – RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00058/2016 - 21.06.16 – ERIKA MARQUES DE FRANÇA - ME - R$ 15.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA FORROZÃO SAIA JUSTA, DURANTE OS FESTE-

JOS JUNINOS DE SÃO JOÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA - 3390-39 – RECURSOS PROPRIOS
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e:
CT Nº 00057/2016 - 21.06.16 – FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-

-ME - R$ 10.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LEITURA DE LÂMINAS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS 
CÉRVICO-VAGINAL DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA - R$ 33.750,00.

Pocinhos - PB, 09 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ME-
DICAMENTOS DA FARMÁCIA BASICA DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA - R$ 158.113,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 68.715,00.

Pocinhos - PB, 05 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS CONROLADOS PARA O CAPS DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATAC. DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 122.145,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 134.585,00.

Pocinhos - PB, 05 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MED-
CAMENTOS INJETAVEIS DE FORMA PARCELADA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 37.559,00; ENDOMED COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 42.494,00; medfarmacy hospitalar ltda - R$ 
22.154,00; VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 38.250,50.

Pocinhos - PB, 09 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICIPIO DE POCINHOS-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 135.534,40; CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 
770.279,20; FLAUMIR BARBOSA LEITE - R$ 108.891,20; JOSE WILSON SANTOS - R$ 98.265,20.

Pocinhos - PB, 26 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEICULOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO D POCINHOS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAIO CESAR AZEVEDO 
LUDGERIO - R$ 273.240,00.

Pocinhos - PB, 30 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DESTINADA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALUYLSON PESSOA DOS 
SANTOS - R$ 128.936,00; CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - R$ 404.272,00.

Pocinhos - PB, 20 de Maio de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PÃES 
E DERIVADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POCINHOS, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA SALOMÉ 
PEREIRA CHAVES - R$ 174.630,00.

Pocinhos - PB, 06 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 52.264,64; CIRURGICA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 51.663,65; LARMED DISTR. DE MEDICAENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA - R$ 
31.648,63; LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 53.962,40; medfarmacy hospitalar 
ltda - R$ 17.985,04; VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 48.059,00.

Pocinhos - PB, 06 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016, 
que objetiva: SHOWS ARTÍSTICO DA BANDA MAGIA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 
SÃO JOÃO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERIKA MARQUES DE FRANÇA - R$ 15.000,00.

Pocinhos - PB, 20 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA – Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2016, que objetiva: SHOWS ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO COCO SECO, 
DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016EM PRAÇA 
PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CENTAUROS 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 8.000,00.

Pocinhos - PB, 20 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA – Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2016, que objetiva: SHOWS ARTÍSTICO DO ARTSTA LOCAL GERALDO DE POCINHOS, 
DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016 DE SÃO JOÃO EM PRAÇA 
PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CENTAUROS 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 6.000,00.

Pocinhos - PB, 20 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA – Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2016, que objetiva: SHOWS ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO SAIA JUSTA, DURANTE 
OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA PRODUÇÕES 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 10.000,00.

Pocinhos - PB, 20 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA – Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016, 
que objetiva: SHOWS ARTÍSTICO DA BANDA IMPACTO X, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 
DE SÃO JOÃO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - R$ 13.000,00.

Pocinhos - PB, 20 de Junho de 2016
CLAUDIO CHAVES COSTA – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para formação inicial e continuada; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FOCO CONSULTORIA LTDA - R$ 76.976,00.

Serra da Raiz - PB, 17 de Junho de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Locação de estrutura, 
destinada as festividades de São João neste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EDUARDO SEVERO DA SILVA-ME - R$ 35.400,00.

Serra da Raiz - PB, 17 de Junho de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 01 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
para fornecimento de fardamentos para atender as necessidades das Secretarias do município de 
Joca Claudino - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 21 de Junho de 2016

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 01 - Centro - Joca Claudino - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma 
parcelada de Próteses Dentaria, visando ampliar o acesso às ações de reabilitações em saúde bucal 
para a secretaria de saúde do Município de Joca Claudino - PB. 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: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 21 de Junho de 2016

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016

CONTRATO Nº 146/2016 - Contratado(a): Global Comercial Eireli - ME. Objeto: Prestar o for-
necimento parcelado de caminha empilhável infantil. Valor Contratado: R$ 96.600,00.  Recursos: 
Próprios e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Eq. e Mat. Permanente. Vigência: 
06/06/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 06 de junho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço 
do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Municipal de SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 06 de julho de 2016 as 10h00min. Objetivo: Aquisição 
de ataúdes funerais e serviços de traslados funerários destinados a doação as pessoas carentes 
deste município Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de 
Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 
13h00min Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086.

São José dos Ramos, 21 de junho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 02.2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações vigentes, fará realizar no dia 11.07.2016, às 08h30min, no seu 
Auditório Central, localizado à Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro, Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS de n.º 02.2016, destinada a contratação de empresa do ramo pertinente, devidamente 
cadastrada no ORC, para a Construção do PARQUE DE FEIRAS E EVENTOS no Conjunto Clócio 
Beltrão. Valor estimado da Obra: R$ 609.445,33 Seiscentos e Nove Mil Quatrocentos e Quarenta e 
Cinco Reais e Trinta e Três Centavos. Regime de execução empreitada por preço unitário tipo menor 
preço global. Recursos FPM / ICMS e CONTA MOVIMENTO – “Crédito Especial - Lei 438/2016”.  
Secretaria de Infraestrutura: 02.06 - 15.451.1016.1058 / 4.4.90.51-00-001 – Obras e Instalações. 
Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação poderão ser obtidos no endereço retro 
mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min dos dias úteis. 

Alagoinha/PB, 20 de Junho de 2016.
MARIA JOSÉ BARBOSA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 01.2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 11.07.2016, às 14h00min, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, à Rua João 
Pessoa, 182 - Centro – Mulungu – PB, Sala da CPL, Licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS de n.º 01.2016, cujo objetivo é a contratação de empresa do ramo pertinente, devidamente 
cadastrada no ORC, para execução da Cobertura da Quadra do Grupo Escolar Manoel Gomes de 
Souza sediado na Comunidade da Utinga, Zona Rural do Município, de conformidade ao Termo de 
Convênio nº 433/2015, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e a PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. Valor estimado da execução: R$ 97.667,18 – Noventa e 
Sete Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Dezoito Centavos. Recurso Financeiro: Convênio 
supracitado. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação poderão ser obtidos no endereço 
retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min. 

Mulungu/PB, 20 de Junho de 2016.
ADAILTON JULIÃO DA CUNHA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 02.2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU 

– CNPJ 18.767.963/0001-80, através de sua Comissão Permanente de Licitação comunica a quem 
possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 
14.07.2016, às 14h00min, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, à Rua João Pessoa, 182 - Cen-
tro – Mulungu – PB, Sala da CPL, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS de n.º 02.2016, 
cujo objetivo é a contratação de empresa do ramo pertinente, devidamente cadastrada no ORC, 
para EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO CAPS instalado na ROD PB 063, saída para 
Alagoinha/PB. Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. Valor 
estimado da execução: R$ 90.154,78 – Noventa Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e 
Oito Centavos. Recursos Financeiros: FUS / MAC. Dotação: 06.00 – 10.301.2005.1028 – 4.4.90.51.01 
– Obras e Instalações. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação poderão ser obtidos 
no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min. 

Mulungu/PB, 20 de Junho de 2016.
ADAILTON JULIÃO DA CUNHA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de 
combustíveis diversos e lubrificantes, destinados  às diversas secretarias da administração. Data: 
05/07/2016. Horário: 09:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 
1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: 
Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 21 de junho de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-

lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de gasolina, destinados  à Secretaria Municipal de Saúde. Data: 05/07/2016. Horário: 
10:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/
PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 21 de junho de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2016
O Fundo Municipal de Saúde através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação 

na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de Empresa 
para prestação de serviço de Fornecimento de Refeições (Café, Almoço e Janta) tipo “Self Service”, 
destinados aos servidores da Unidade de Ponto Atendimento UPA. Data: 06/07/2016. Horário: 14:00. 
Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 21 de junho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016

CONTRATO Nº 148/2016 - Contratado(a): Drogafonte Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de medicamentos diversos de uso hospitalar. Valor Contratado: R$ 26.335,00.  Recur-
sos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Material de Consumo. Vigência: 
10/06/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 150/2016 - Contratado(a): Maceió Med Distribuidora de Produtos Hospitalar 
Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos diversos de uso hospitalar. Valor 
Contratado: R$ 188.973,40.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde 
-  Material de Consumo. Vigência: 10/06/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 151/2016 - Contratado(a): MM Comercial de Medicamentos Ltda ME. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos diversos de uso hospitalar. Valor Contratado: 
R$ 146.084,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Material de 
Consumo. Vigência: 10/06/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 152/2016 - Contratado(a): RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de medicamentos diversos de uso hospitalar. Valor Contratado: 
R$ 131.132,90.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Material de 
Consumo. Vigência: 10/06/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 10 de junho de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016

CONTRATO Nº 147/2016 - Contratado(a): White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. 
Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de gases medicinais para atender as necessidades do 
Hospital Materno Infantil João Marsicano e Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Valor Contratado: 
R$ 383.562,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Material de 
Consumo. Vigência: 06/06/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 06 de junho de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado e diário de peças e serviços destinado a manutenção dos veí-

culos pertencentes as diversas Secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde Município de Triunfo- PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2016.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO DOS 

SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANE-
JAMENTO 02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 02.030 
- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-
MENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / 
MDE 02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA Recursos Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00069/2016 - 21.06.16 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 232.300,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES 

DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2016.
DOTAÇÃO: Emenda Parlamentar 27130016 Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00070/2016 - 21.06.16 - LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA - R$ 

29.380,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o Fornecimento de medicamentos e material odontológico, de 
acordo com a Tomada de Preçosnº  00023/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO 

HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, e material odontológico, destinados aos Centros de Saúde 

onde atuam as equipes do Programa de Saúde da Família – PSF, atendendo solicitação da Secretaria 
de Saúde e Meio Ambiente, neste município, a medida de suas necessidades. 

VALOR GLOBAL R$: 123.022,97 (cento e vinte e três mil, vinte e dois reais e noventa e sete 
centavos).

PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 21 de junho de 2016

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa na Área de Organização de Eventos, Sonorização e For-

necimento de Infraestrutura para realização de Festividades Juninas no período de 25 a 29 de 
Junho/2016 neste município de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de 
Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro de Preços nº 010/2016, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Presencial nº 010/2016, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COXI-
XOLA. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: 1313 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E 
TURISMO. 23.695.1014.2054 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA. FONTE DE RECURSOS: 
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00165/2016 - 14.06.16 - DENISE 
MOURA DO NASCIMENTO - ME - R$ 71.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para formação inicial e continuada. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Serra da Raiz: RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS DO FNDE) Dotação Orçamentária: 02050 – 
12.361.0013.2030 - 3390.39.9900. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00033/2016 - 20.06.15 – FOCO 
CONSULTORIA LTDA. - R$ 76.976,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de estruturas, destinada as festividades de São João neste município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Serra da Raiz: RECURSOS PRÓPRIOS (FPM/ICMS) Dotação Orçamentária: 02090 
- 13.392.0002.2045 - 3390.39.9900. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00034/2016 - 20.06.15 – EDUARDO SEVERO DA 
SILVA-ME - R$ 35.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Lagoa Seca – PB, em atendimento as 

disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhe-
cimento dos interessados, que às 09h00min do dia 22/07/2016, no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Lagoa Seca, situado na Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, Lagoa Seca – PB, fará 
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Melhor Técnica e Preço, que tem por 
objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA – PB. 
Maiores informações através do Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992.

Lagoa Seca - PB, 21 de junho de 2016.
 

TOMADA DE PREÇO N º. 00005/2016
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Manaíra, Estado da Paraíba, torna público 

para conhecimento dos interessados que a sessão de abertura do envelope contendo a Proposta 
Técnica (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 30 de junho de 2016 às 
15h00 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB. 
Publique-se e registre-se.

Manaíra/PB, 21 de junho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2016, cujo objeto é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS 
NA ÁREA DE SAÚDE / EXAMES LABORATORIAIS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP), para 
o dia 28 de Junho de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av. Duque de 
Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 21 de Junho de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO-SRP Nº 002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO torna público que fará realizar licitação na modalidade Tomada de preço do tipo Técnica 
e preço nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, e demais normas inerentes à espécie, em reunião prevista para o dia 25 de 
julho de 2016 as 10h00min, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA 
CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. A 
reunião ocorrerá na sala da CPL, na praça Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas. (83) 98168-8199. 

Mamanguape-PB, 20 de junho de 2016.
Huan Carlos Salvino da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33013/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.509/2015, datada de 08 de julho de 2015, torna público que realizara a 
licitação na modalidade Concorrência Nº 33013/2015, em regime de execução de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprios, a ser 
realizada no dia 26/07/2016, às 09:00 horas, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (Santos Dumont, Almirante Barroso, Agostinho Fonseca 
Neto e João Monteiro da Franca). A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, 
João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h, podendo ser adquirida 
mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará disponível no sítio da 
PMJP no endereço:  http://www.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Qualquer informação será prestada 
no local e horário acima citado.

João Pessoa, 21 de junho de 2016.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Julho de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Veículos para transportes de 
pessoas doentes para a realização de tratamento médico fora e no município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 21 de Junho de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE APRECIAÇÃO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 23 

- Centro - Duas Estradas - PB,que o RECURSO apresentado pela empresa   WR PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA, sob o CNPJ nº 20.863.528/0001-46, após APRECIAÇÃO do Setor Competente 
foi INDEFERIDO, por este motivo o prazo previsto para HOMOLOGAÇÃO continua inalterado. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 21 de junho de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2016, que objetiva: Contratação de empresa na Área de Organização de Eventos, Sono-
rização e Fornecimento de Infraestrutura para realização de Festividades Juninas no período de 25 
a 29 de Junho/2016 neste município de Esperança/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME - R$ 71.250,00.

Esperança - PB, 14 de Junho de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECOSNTRUÇÕES DE 

MURO DE CONTORNO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, RECONSTRUÇÃO DE 
MURO E REFORMA GERAL EM CAMPO DE FUTEBOL E RECONSTRUÇÃO DE MURO E PIN-
TURA DE CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura - 06.000 - Secretaria de Educação 

e Cultura - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VIGÊNCIA: Até o final do exercício financeiro.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: M.L.S - CONSTRUÇÃO CIVIL 

LTDA - ME - R$ 147.874,30.
Manaíra - PB, 16 de Junho de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

M.L.S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
JOSÉ VITORIANO PESSOA

CPF: 181.118.154-68

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Palco, Som e Baú Palco, para atendimento em diversas festividades 

neste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00028/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00028/2016, 
realizado pelo Prefeitura Municipal de Itapororoca.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 0214 - Secretaria da Cultura; 13 392 
0247 2.045 - Manut. do Programa de Desenvolvimento Cultural; 3.3.90.39.00 - Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e:
CT Nº 00014/2016 - 04.02.16 - Jordão Souza de Oliveira - ME - R$ 85.100,00
 - Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba - 08.02.16
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO/CLINICA ESPECIALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE 

EXAMENS CARDIOLIGICOS E LAUDOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60024/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60047/2016 - 21.06.16 - PROCARDIO CLINICA CARD. DR.JOAB DE SOUSA SALES 

LTDA - R$ 403.750,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER NECES-

SIDADES ESPECÍFICAS DO SAMÚ.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60025/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 10.302.1015.2061 - MAN. DA MÉD. E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 44.90.52 
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003 - FUS 008 - SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60048/2016 - 21.06.16 - CRALAB PRODUTOS LABORATORIAIS JOSE INACIO DE 

OLIVEIRA FILHO - R$ 29.015,60
CT Nº 60049/2016 - 21.06.16 - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - R$ 39.160,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Gerador, destinado as festividades neste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00003/2016 - Ata de Registro de Pre-

ços nº 00028/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00028/2016, 
realizado pelo Prefeitura Municipal de Itapororoca.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 0214 - Secretaria da Cultura; 13 392 
0247 2.045 - Manut. do Programa de Desenvolvimento Cultural; 3.3.90.39.00 - Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e:
CT Nº 00015/2016 - 04.02.16 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 18.000,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 60021/2016.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS NÃO MÉDICOS NECESSÁRIOS AO ATEN-
DIMENTO EM CARÁTER DE INTERNAÇÃO TRANSITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS - PB.

ABERTURA: 02/06/2016 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 21/06/2016. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para Pavimentação 

em Paralelepípedo.
LICITANTE CLASSIFICAÇÃO: não houve empresa classificada. LICITANTES DESCLASSIFICA-

DAS: CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA- EPP; CONSTRUTORA ANTENAS 
EIRELI – ME; CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA- ME; CONSTRUTORA EDFICAR 
LTDA – ME; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA; HOT GAS CORM E SERV DE INSTALAÇÃO 
E MON EM GERAL LTDA- ME; JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME; LRM 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME; VN CONSTRUÇÕES E INCORAÇÕES 
EIRELI – ME.  

Conforme o art. 48. § 3º da lei federal 8.666/93, o Presidente fixou aos licitantes prazo de (08) 
oito dias úteis para apresentação de outras propostas de preços. Dos atos decorrentes do proce-
dimento 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 Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3625.1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 24 de maio de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEF BREAK E LANCHES, AFIM DE ATENDER 
TODA DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALMERINDA LACERDA DE MENEZES 
ME - R$ 81.840,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Junho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SERRALHERIA DESTINADO A SUPRIR A DEMANADA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: E. ALVES PEQUENO - R$ 75.510,00; SOSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI ME - R$ 73.000,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Junho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentações em praça pública 
- Festejos Juninos.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.007 - Secretaria de Turísmo, Meio 

Ambiente e Esportes. 23.695.1031.2901 - Realização de Eventos no Município. 3390.39.00 - Outros 
serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00038/2016 - 16.06.16 - SISTEMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME - R$ 585.000,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00009/2016.
OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentações em praça pública 

- Festejos Juninos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Esportes.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 16/06/2016.

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2016, que objetiva: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentações em 
praça pública - Festejos Juninos; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: SISTEMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME - R$ 585.000,00.

Conde - PB, 16 de Junho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
0 KM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2016/2016. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 36341146.
Casserengue - PB, 21 de Junho de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 10002/2016
Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba - registro de preços para: AQUISIÇÃO 

PARCELADA DE ITENS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE 
TODAS AS SEFCRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.

Parâmetro legal; Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 
009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
bem como as demais normas legais aplicáveis.

Fornecedor:
- AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP.
Item(s): 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 25 - 28 - 33 - 34.
Valor: R$ 102.848,00.
- INFOSERV TECNOLOGIA EIRELI - ME.
Item(s): 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41.
Valor: R$ 2.086.700,00.
- JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP.
Item(s): 14 - 35.
Valor: R$ 697.499,00.
Integram a Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 10002/2016 e seus anexos, e as seguintes 

propostas. 
- A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
O inteiro teor da Ata encontra-se disponível no endereço, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 

253 - Centro - Cajazeiras – PB.
Cajazeiras - PB, 21 de junho de 2016.

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEF BREAK E 

LANCHES, AFIM DE ATENDER TODA DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE CAJAZEIRAS..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2016.
DOTAÇÃO: De acordo com Contrato. CT Nº 00052/2016 - 20.06.16.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00052/2016 - 20.06.16 - ALMERINDA LACERDA DE MENEZES ME - R$ 81.840,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para poda de árvores em ruas e avenidas, 

desmatamento em perímetro urbano e distrito de Pelo Sinal, limpeza da lagoa, Roço de Estradas 
Vicinais e Recuperação de Estradas Municipais no Município de Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Manaíra: 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura 

- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 3 (três) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CRV CONSTRUÇÕES E SER-

VIÇOS LTDA - R$ 237.336,35.
Manaíra - PB, 16 de Junho de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA

CPF: 051.840.624-59

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SERRALHERIA DESTINADO A 

SUPRIR A DEMANADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2016.
DOTAÇÃO: De acordo com Contrato. CT Nº 00053/2016 - 20.06.16, 
CT Nº 00054/2016 - 20.06.16
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00053/2016 - 20.06.16 - E. ALVES PEQUENO - R$ 75.510,00
CT Nº 00054/2016 - 20.06.16 - SOSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - R$ 73.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
O Prefeito do Município de QUEIMADAS, no uso de suas atribuições legais faz saber que, fará 

Concurso Público de Provas para todos os cargos, de provimento efetivo. O Edital contendo todas 
as informações encontra-se a disposição dos interessados no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Queimadas e no site www.conpass.com.br. Queimadas, 20 de Junho de 2016 – Jacó 
Moreira Maciel – Prefeito Municipal.    

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de equipamentos de sonorização, iluminação e gerador para futuros eventos 

abertos ao público.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.39.00 - 04.129.0021.2006, 

27.812.0247.2048, 17.813.0221.2050
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00038/2016 - 22.06.16 - ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP - R$ 38.250,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2016, que objetiva: Fornecimento parcelado 
e diário de peças e serviços destinado a manutenção dos veículos pertencentes as diversas Secre-
tarias e ao Fundo Municipal de Saúde Município de Triunfo- PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 232.300,00.

Triunfo - PB, 21 de Junho de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE TRIUNFO PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LOJAO DE 
ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA - R$ 29.380,00.

Triunfo - PB, 21 de Junho de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL Nº 0018 /2016
OBJETIVO Aquisição parcelada de material de construção diversos, elétricos  hidráulicos, 

destinados as atividades das secretarias do município de Matureia conforme termo de referência  
em anexo ao edital

ABERTURA: 11 de julho de 2016 as  09:00
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB 21 de junho de 2016

José Daniel Dantas Felinto Aquino
Pregoeiro Oficial/PMM

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016
OBJETIVO Contratação de Serviços de locação de veículos tipo utilitário/passeio Devendo 

atender a normas do CTB e CONTRAN, com motorista, destinado as atividades da Secretaria 
de Educação do município de Matureia, e demais secretarias  discriminados e quantificados nos 
ANEXOS deste edital.

ABERTURA: 11 de julho de 2016 as13:00 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o 
Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. 
Informações pelo fone: (83) 3474-1000

Matureia, PB 21 de junho de 2016
Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
RETIFICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR 

AS NECESSECIDADES DESTE MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO:  02060.12 .361 .1001 .2023-MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUN-

DAMENTAL 02060.12.361.1001.2042-MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FN-
DE-PNAE 02060.12.361.1001.2077-MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ES-
COLAR 02060.12.365.1001.2019-MANUT.DAS ATIV.DA EDUC.INFANTIL-REC.MDE 
0 2 0 9 0 . 1 0 . 3 0 1 . 1 0 0 2 . 2 0 4 9 - M A N U T. D A S  AT I V. D A S E C . D E  S A U D E - R E C . F U S 
02090.10 .301.1002.2056-MANUT.  DAS ATIVIDADES DO FMS-REC OUTROS 
02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS ATIV.DO FMAS-REC FMAS 3390.30.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00025/2016 - 10.05.16 - BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE - R$ 18.900,00
CT Nº 00026/2016 - 10.05.16 - CLEONE GONÇALVES CAMILO - R$ 71.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
RETIFICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CARNES E DERIVADOS DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DESTE 
MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BERNADETE 
MANOELITA DE ANDRADE - R$ 18.900,00; CLEONE GONÇALVES CAMILO - R$ 71.800,00.

Santo André - PB, 09 de Maio de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Locação de equipamentos 
de sonorização, iluminação e gerador para futuros eventos abertos ao público; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP - R$ 38.250,00.

Duas Estradas - PB, 22 de Junho de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura do Pregão Presencial nº 00021/2016, para 

o dia 05 de Julho de 2016 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 21 de Junho de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 046/2016

Pregão Presencial SRP Nº 015/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Antônio 
de Araújo de Amorim-EIRELI-EPP, CNPJ Nº 02.445.490/0001-65. Objeto: Prestar o fornecimento dos 
materiais elétricos, para manutenção preventiva e corretiva da rede dos prédios públicos e da rede de 
iluminação publica da cidade de Desterro/PB.Valor Contratado: R$ 148.647,12. Dotação: QDD/2016. 
Recursos: Recursos próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 15/06/2016. Partes ass.: Rosângela 
de F. Leite e o Sr. Antônio de A. de Amorim.

Desterro/PB, 15 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016

Firmada entre a Prefeitura Municipal de Desterro/PB e a empresa: Antônio de A. de Amorim-
-EIRELI-EPP, CNPJ Nº 02.445.490/0001-65. Pregão Presencial SRP nº 015/2016. Valor contratado: 
R$ 148.647,12. Registro de preços para eventual objeto: Prestar o fornecimento dos materiais elétricos, 
para manutenção preventiva e corretiva da rede dos prédios públicos e da rede de iluminação publica 
da cidade de Desterro/PB. Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02. Dotação: QDD/2016. 
Fonte de recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da Ass.: 15/06/2016. Partes ass.: Rosângela 
de F. Leite e o Sr. Antônio de A. de Amorim.

Desterro/PB, 15 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPLA DE CUBATI
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: Segundo termo aditivo ao contrato nº: 00001/2015 que entre si celebram a Pre-
feitura Municipal de Cubati-Pb e Rafael Vasconcelos da Silva Germano-ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Execução de obras de construção de uma academia da saúde. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da 
Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e alterações. PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado 
até 02/12/2016 o prazo de execução das obras de EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
UMA ACADEMIA DA SAÚDE – que inicialmente era 06 (seis) meses, conforme Clausula Sétima, do 
contrato nº 00001/2015, referente à Tomada Preços n° 0004/2014, Homologada em 06/01/2015, Art. 
57 da Lei 8.666/93, alterações Art. I,- Lei n° 8.666/93, e alterações. Signatário EDUARDO RONIELLE 
GUIMARÃES MARTINS DANTAS E RAFAEL VASCONCELOS DA SILVA GERMANO-ME – CubatÍ-
-PB, 03 de Junho de 2016. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60021/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60021/2016, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS 
NÃO MÉDICOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO EM CARÁTER DE INTERNAÇÃO TRANSITÓ-
RIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS - PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 21 de Junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016, 
que objetiva: Locação de Palco, Som e Baú Palco, para atendimento em diversas festividades neste 
município; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: Jordão Souza de Oliveira - ME - 
R$ 85.100,00.

Mataraca - PB, 04 de Fevereiro de 2016
OLÍMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
instalação e manutenção preventiva corretiva em equipamentos de ar condicionado diversos neste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 21 de Junho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RESPOSTA AO RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA VITAL E SOARES LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016
Nos termos do parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município de Cajazeiras,  DECIDO 

pelo provimento parcial do recurso interposto pela empresa VITAL E SOARES LTDA-ME, inabilitando 
a empresa MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME e mantendo habilitada a empresa CONCRETUS 
CONSTRUÇÕES E INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI – ME, acolhendo no todo as recomen-
dações sugeridas pela Procuradoria Geral Município de Cajazeiras. 

Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço Avenida Coronel 
Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: pregão@cajazeiras.pb.gov.br

Cajazeiras - PB, 21 de junho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA

Pregoeiro 
 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Concurso Público de Provas E Títulos - Edital 001/2016
RESUMO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel torna pública a realização de Concurso Público 
de Provas e Títulos, destinado a selecionar candidatos para o preenchimento de cargos públicos no 
quadro permanente de pessoal, com oferta total de 60 (sessenta) vagas. O Concurso será realizado 
levando em consideração às disposições legais referentes ao assunto e, ainda, com as condições 
estabelecidas em Edital.

O Concurso será executado pela Empresa EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA, site: 
www.educapb.com.br.  As vagas oferecidas são para os cargos de: Agente de Saúde, Digitador, Auxiliar 
de Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo, Assistente Social, Coveiro, Dentista, Eletricista, Gari de 
Varrição, Merendeira, Enfermeiro, Médico PSF, Nutricionista, Técnico em Enfermagem, Instrutor de 
Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Motorista D, Monitor de Creche, Operador de Máqui-
nas (Tratorista), Professor A2, Professor de Matemática, Professor de Inglês, Professor de Espanhol, 
Professor de Educação Física e Professor de Sala de Recursos Multifuncionais AEE. 

As inscrições serão realizadas pela internet, por meio do endereço; www.educapb.com.br, no perí-
odo de 04 a 29 de julho de 2016. As inscrições custam R$ 50,00 para Nível Fundamental Incompleto 
R$ 60,00 para Nível Médio/Profissional e R$ 90,00 para nível Superior. As Provas Objetivas serão 
realizadas no dia 11 de setembro de 2016, na cidade de Barra de São Miguel. O Regulamento do 
Concurso está previsto no Edital 001/2016.

Luzinectt Teixeira Lopes
Prefeita

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 1355/2016 – con-
forme  Proc. 2016-001783/TEC/LO-1809, do Conjunto Habitacional Popular com 20 (vinte) unidades 
habitacionais, no município de PILÕES - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 1344/2016 – con-
forme  Proc. 2016-001870/TEC/LO-1849, do Conjunto Habitacional Popular com 30 (trinta) unidades 
habitacionais, no município de SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que  a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 1343/2016 – con-
forme  Proc. 2016-001793/TEC/LO-1811, do Conjunto Habitacional Popular com 30 (trinta) unidades 
habitacionais, no município de NAZAREZINHO - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
– através do Proc. 2016-003805/TEC/LO-2404, do Conjunto Habitacional Popular com 100 (cem) 
unidades habitacionais, no município de BAYEUX- PB.
 
• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
– através do Proc. 2016-003741/TEC/LO-2380, do Conjunto Habitacional Popular com 35 (trinta e 
cinco) unidades habitacionais, no município de BOA VISTA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
– através do Proc. 2016-003743/TEC/LI-4898, do Conjunto Habitacional Popular com 50 (cinquenta) 
unidades habitacionais, no município de BREJO DO CRUZ- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
– através do Proc. 2016-003784/TEC/LO-2391, do Conjunto Habitacional Popular com 20 (vinte) 
unidades habitacionais, no município de POÇO JOSÉ DE MOURA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
– através do Proc. 2016-003786/TEC/LO-2393, do Conjunto Habitacional Popular com 40 (quarenta) 
unidades habitacionais, no município de JOÃO PESSOA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
– através do Proc. 2016-003787/TEC/LO-2394, do Conjunto Habitacional Popular com 24 (vinte e 
quatro) unidades habitacionais, no município de CATURITÉ- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
– através do Proc. 2016-003792/TEC/LI-4904, do Conjunto Habitacional Popular com 217 (duzentas 
e dezessete) unidades habitacionais, no município de JOÃO PESSOA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
– através do Proc. 2016-003793/TEC/LO-2398, do Conjunto Habitacional Popular com 40 (quarenta) 
unidades habitacionais, no município de CACIMBA DE DENTRO- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a  LICENÇA DE OPERAÇÃO  – através do Proc. 
2016-003794/TEC/LO-2399, do Conjunto Habitacional Popular com 10 (dez) unidades habitacionais, 
no município de AROEIRAS- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
– através do Proc. 2016-003795/TEC/LO-2400, do Conjunto Habitacional Popular com 66 (sessenta e 
seis) unidades habitacionais, no município de CAJAZEIRAS- PB. 

 • A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a  LICENÇA DE OPERAÇÃO  – através do Proc. 
2016-003801/TEC/LO-2403, do Conjunto Habitacional Popular com 30 (trinta) unidades habitacionais, 
no município de ITAPORANGA- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que solicitou a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente,  a  LICENÇA DE OPERAÇÃO  – através do Proc. 
2016-003858/TEC/LO-2420, do Conjunto Habitacional Popular com 10 (dez) unidades habitacionais, 
no município de SANTA HELENA- PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°1357/2016, em João Pessoa, 10 de junho de 2016 – 
Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água composto 
por captação, adução de água bruta e água tratada, estação elevatória de água tratada-EEAT, 
reservatórios, rede de distribuição, ligações domiciliares e estação de tratamento de água-ETA 
tipo convencional com vazão de 71m³/h. Na(o): EM TODA CIDADE - Município: RIACHO DOS 
CAVALOS - UF: PB: Processo: 2016-003421/TEC/LI-4881.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°1383/2016, em João Pessoa, 15 de junho de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água composto 
por captação, adução de água bruta, estação elevatória de água tratada-EEAT, reservatórios, rede 
de distribuição, ligações domiciliares e estação de tratamento de água-ETA tipo convencional com 
vazão de 126,0m³/h. Na(o): EM TODA CIDADE - Município: PRINCESA ISABEL - UF: PB: Processo: 
2016-003425/TEC/LI-4882.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°1418/2016, em João Pessoa, 17 de junho de 2016 – 
Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água composto 
por captação, adução de água bruta e água tratada, estação elevatória de água tratada-EEAT, 
reservatórios, rede de distribuição, ligações domiciliares e estação de tratamento de água-ETA tipo 
convencional com vazão de 72m³/h. Na(o): EM TODA CIDADE - Município: TRIUNFO - UF: PB: 
Processo: 2016-003369/TEC/LI-4874.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°1389/2016 em João Pessoa, 16 de Junho de 2016 – 
Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação na captação do açude Epitácio Pessoa, com vistas 
a melhorias no tratamento e distribuição de água desse manancial, comtemplando a instalação de 
Estação Elevatória Flutuante com 03 (três) conjuntos motor-bombas, adutora interligando o flutuante 
à estação elevatória de água bruta e torre de equilíbrio. Na(o) EM TODA CIDADE – Município: 
BOQUEIRÃO UF: PB: Processo: 2015-003419/TEC/LO-2295.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°1417/2016 em João Pessoa, 17 de Junho de 2016 
– Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Abastecimento de Água do lote-
amento Cidade Recreio/João Pessoa, comtemplando reservatório elevado; ampliação da estação 
elevatória, rede de distribuição com diâmetro variando entre 50 e 200mm. Na(o) LOTEAMENTO 
CIDADE RECREIO – Município: JOÃO PESSOA UF: PB: Processo: 2015-003357/TEC/LO-2276.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação  do Sistema de Esgotamento Sanitário da comunidade 
Jardim Ester/Alto do Céu = IT: 2.069.628,16 = AC:100m²  = NE: 06 =L/AT: JARDIM ESTER – Mu-
nicípio: ALTO DO CÉU - UF: PB - Processo: 2016-003933/TEC/LO-2444.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1676/2015 - PROC. Nº 15-4341 – Im-
plantação de Adutora de Água Bruta por gravidade = IT: 9.871.879,76 = AC: 36m²  = NE: 10 =L/AT: 
ITAPORANGA, NOVA OLINDA E PEDRA BRANCA - UF: PB - Processo: 2016-003935/TEC/LI-4914.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1678/2015 - PROC. Nº 15-4517 – 
Reforço do Sistema de Abastecimento de Água = IT: 2.207.921,25 = AC: 80m² = NE: 10 =L/AT: 
JARDIM ESTER – Município: SERRA REDONDA - UF: PB - Processo: 2016-003936/TEC/LI-4915.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1680/2015 - PROC. Nº 15-4529 – Reforço 
do Sistema de Abastecimento de Água = IT: 908.103,59 = AC: TAU e Adutora = NE: 10– Município: 
SANTANA DE MANGUEIRA - UF: PB - Processo: 2016-003938/TEC/LI-4916.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1679/2015 - PROC. Nº 15-4528 – Capta-
ção no açude Carneiro e implantação de adutora de água bruta = IT: 1.895.925,37 = AC: Adutora = 
NE: 08 – Municípios: JERICÓ E MATO GROSSO - UF: PB - Processo: 2016-003941/TEC/LI-4917.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1683/2015 - PROC. Nº 15-4588 – 
Implantação de Adutora de Água Bruta por recalque= IT: 2.394.718,95 = AC: Adutora = NE: 10 
– Municípios: MÃE D’ÁGUA, SANTA MARIA GORETH E VILA CAPOEIRA - UF: PB - Processo: 
2016-003943/TEC/LI-4918.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1682/2015 - PROC. Nº 15-4532 – 
Implantação de Adutora de Água Bruta de montagem rápida= IT: 1.149.303,12 = AC: Adutora = NE: 
10 – Município: EMAS - UF: PB - Processo: 2016-003944/TEC/LI-4919.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1684/2015 - PROC. Nº 15-4589 – 
Reforço no SAA e Adutora = IT: 1.477.434,87 = AC: Adutora = NE: 10 – Município: PILÕES - UF: 
PB - Processo: 2016-003947/TEC/LI-4920.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1677/2015 - PROC. Nº 15-4342 – 
Implantação de Adutora de Água Bruta de montagem rápida = IT: 5.335.742,61 = AC: 36m² = NE: 
10 – Municípios: DIAMANTE E BOA VENTURA - UF: PB - Processo: 2016-003950/TEC/LI-4921.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1724/2015 - PROC. Nº 15-4533 – 
Implantação de Adutora de Água Tratada = IT: 3.011.908,42 = AC: Adutora = NE: 10 – Município: 
CARRAPATEIRA - UF: PB - Processo: 2016-003951/TEC/LI-4922.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1681/2015 - PROC. Nº 15-4530 – Reforço 
no Sistema de Abastecimento de Água = IT: 3.639.394,44 = AC: Adutora = NE: 10 – Município: 
CONCEIÇÃO - UF: PB - Processo: 2016-003952/TEC/LI-4923.

CONDOMINIO RESIDENCIAL CHARLES MILLER – CNPJ/CPF Nº 13.749.673/0001-90. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1411/2016 em João Pessoa, 16 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL COM 104 UNDS Na(o) -  RUA AGENOR LACET Nº 
250 – JOÃO AGRIPINO  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000882/TEC/LO-1624.

A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – CNPJ Nº 00.779.059/0001-20, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
1384/2016 em João Pessoa, 16 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de CANTEI-
RO DE OBRAS PARA SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DA RODOVIA PB-386 no município de 
CONCEIÇÃO-PB, no SÍTIO CAPOEIRA, ZONA RURAL – MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO/PB. Processo: 
2016-002693/TEC/AA-3747.

GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 20.926.659/0001-80, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 1359/2016 em João Pessoa, 10 de Junho de 2016 - Prazo: 700 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar COM 16 UNIDADES HABITACIONAIS, NUMA ÁREA DE 759,45 M². Na(o) 
- RUA PEDRO M. DE OLIVEIRA, QD-158, LT- 100, GRAMAME, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2016-003574/TEC/LO-2335.

JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO - CNPJ/CPF Nº 075.175.644-04. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1347/2016 em João Pessoa, 09 de junho de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: CRIAÇÃO 
DE FRANGOS PARA CORTE: 05 galpões localizados na Fazenda Encosta Verde, município de 
Alhandra/PB. Na (o) FAZENDA ENCOSTA VERDE. Município: ALHANDRA - UF: PB. Processo: 
2016-002881/TEC/LI-2710.

HD BIONE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 20.738.823/0001-26. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1246/2016 em João Pessoa, 30 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: HABITAÇÃO 
MULTIFAMILIAR – DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TANQUE SÉPTICO 
E SUMISOURO.  Na(o) -  RUA PROJETADA, QD-26, LT-593, LOT. PLANO VIDA – Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2015-007147/TEC/LO-1039.

DIMEX – DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, 
CNPJ Nº 00.431.274/0001-35, torna público que recebeu da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LI - Licença de Instalação Nº 160/2016 para construção de 
Galpões Comerciais, situados à Avenida – 02, Lote – 02B4, Quadra – 04, do Loteamento Jardim 
Alfa - Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

SUZANE ALICE MEIRELES ASSUNÇÃO, CPF Nº 853.662.504-04, torna público que recebeu da 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LP – Licença Prévia 
Nº 211/2016 para construção de uma Edificação Multifamiliar (R2), situada à Rua Antônia Fernan-
des de Oliveira, Lote - 05, Quadra – H, do Loteamento Jardim Jericó II – Cabedelo/PB. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELGO – CPF Nº 953.320.064-20, torna público 
que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação nº 070/2016, para 
Construção Multifamiliar, situado à Rua João Jorge de Lima – esquina com Lúcia Novais – QD. 247, 
LT. 203, Loteamento Novo Milênio – Gramame – João Pessoa – PB.

MR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF 12.455.772/0001-05. Torna público 
que a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 071/2016 em 
João Pessoa, 20 de junho de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de:  CONSTRUÇÃO RESI-
DENCIAL MULTIFAMILIAR- 04 UNIDADES HABITACIONAIS. Na(o) – RUA IVONETE MONTEIRO 
DOS SANTOS, S/N, QUADRA 066, LOTE.  264 GRAMAME - Município: João Pessoa - UF: PB. 
Processo: 2016/302483.

MR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF 12.455.772/0001-05. Torna público 
que a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 072/2016 em 
João Pessoa, 20 de junho de 2016 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de:  CONSTRUÇÃO RESI-
DENCIAL MULTIFAMILIAR- 04 UNIDADES HABITACIONAIS. Na(o) – RUA IVONETE MONTEIRO 
DOS SANTOS, S/N, QUADRA 066, LOTE.  254 GRAMAME - Município: João Pessoa - UF: PB. 
Processo: 2016/302486.

IMIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES  - CNPJ: 20.118.174/0001-60, Torna público que a  
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1377/2016 em João Pessoa, 15 de junho de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICA-
ÇÃO  MULTIFAMILIAR COM 08 UNIDADES HABITACIONAIS, dotada de sistema de esgotamento 
sanitário, composto de fossa séptica e sumidouro.  Na(o) –  R. CARDIVANDO DOS SANTOS SÁ, 
CONDOMINIO GRAM VILLE II – CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, Município: JOÃO PESSOA– UF: 
PB. Processo: 2016-001480/TEC/L0-1748.

 A empresa WMMM Administração e Participações S/A torna público que recebeuda SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia nº 079/2016, para atividade de fim Religioso (Igreja) 
situado à Rua Herberto Pereira de Lucena s/n, Lote sob nº 241, no Bairro Jardim Oceania, na 
cidade de João Pessoa-PB.

R. FERNANDES & CIA LTDA – ENGENHO SÃO PAULO - CNPJ/CPF Nº 09.168.055/0001-80. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1348/2016 em João Pessoa, 09 de junho de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: ENGENHO DE FABRICAÇÃO DE CACHAÇA. Na (o) ENGENHO SÃO PAULO, S/N Município: 
CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - UF: PB. Processo: 2016-002927/TEC/LO-2128.
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