
A goleira Maysa Pessoa 
participa de amistoso neste 
fim de semana contra a 
Suíça.  PÁGINA 20

Do maior ao menor São 
João do Mundo, do profano 
ao religioso: cidades apostam 
na variedade.  PÁGINA 13

Rio 2016: Paraíba na 
disputa do handebol

São João para todos
os gostos no Estado

Medida vale por 
enquanto apenas para 
o feijão produzido na 
Argentina, no Paraguai e 
na Bolívia.  PÁGINA 15

Banda é uma das atra-
ções do Forró da Ladeira, 
que terá ainda apresen-
tação do grupo Fulô de 
Mussambê.  PÁGINA 21

Para reduzir o
preço, Brasil vai
importar feijão

Cabruêra toca 
hoje no Ateliê 
Multicultural
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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

altura
0.3m

Moeda

informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

altura

29o Máx.
21o  Mín.

33o  Máx.
20o Mín.

35o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,376  (compra) R$ 3,377  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,350  (compra) R$ 3,510  (venda)
EURO   R$ 3,824  (compra) R$ 3,829   (venda)

l MPF recorre de sentença que condena shopping a pagar R$ 10 mi. Página 4

l acusado de movimentar R$ 500 mil com agiotagem é preso. Página 6

l contas na suiça fazem cunha virar réu na Lava Jato pela 2a vez. Página 8

l coca, Pepsi e ambev vão parar de vender refrigerante em escola. Página 10

Nublado com 
chuvas ocasionais

coNteNção da baRReiRa do cabo bRaNco

O Ministério Público da Paraíba confirmou ontem que a Prefeitura de João Pessoa deixou de apresentar à 
Sudema documentos essenciais para o licenciamento da obra de contenção da falésia do Cabo Branco.  PÁGINA 5

MP cobra da Prefeitura 
conclusão dos estudos

PERigO nA PisTA Uma caminhonete capotou após motorista perder o controle e derrapar 
na pista molhada ontem, na BR-101; um homem e três mulheres saíram feridos.  PÁGINA 7

Foto: Evandro Pereira

Foto: Edson Matos

Foto: Augusto Pessoa

baixa

baixa

15h21

03h00

2.6m

2.5m

aLta

aLta

21h26

09h06

0.1m

0.1m
Sol e poucas 

nuvens
Sol e poucas 

nuvens

Chuva volta a 
alagar ruas em 
João Pessoa

Previsão é de 
que o tempo piore 
nos próximos dias de 
inverno. Em 24 horas, 
choveu 29,2 milíme-
tros na capital, o sufi-
ciente para dificultar o 
trânsito e deixar ruas 
alagadas.  PÁGINA 5

Esportes Tradição

Trechos do Centro de João Pessoa ficaram completamente inundados

Atleta é um 
dos destaques 
da seleção

Grupo fará turnê internacional

Paraíba

Foto: Divulgação Foto: Reprodução/Internet



Sempre que alguém se espanta com as 
cenas explícitas de incivilidade patrocina-
das por deputados ou senadores, é comum 
ouvir-se como explicação que o Congresso 
Nacional nada mais é do que um “retrato” 
da sociedade brasileira. Pera lá! Para além 
do fato de que esta hipotética “fotografia” 
não explica coisa alguma, é preciso também 
levar-se em conta que, ainda que assim fos-
se, uma coisa não justifica a outra. Isto é, o 
mau comportamento observado nas ruas 
não pode nem deve ser levado às casas par-
lamentares. Ao contrário, o correto é que 
todos se esforcem para que ele não ocorra 
em lugar algum.

Na terça-feira passada, a primeira turma 
do Supremo Tribunal Federal resolveu acei-
tar o pedido de abertura de processo contra 
o deputado Jair Bolsonaro, acusado de incitar 
o crime de estupro. O caso se deu assim: em 
dezembro de 2014, Bolsonaro subiu à tribu-
na da Câmara para protestar contra algumas 
conclusões da chamada Comissão da Verda-
de. Quando discursava, a deputada Maria do 
Rosário levantou-se para sair. E o deputado 
disparou: “Não saia, não, Maria do Rosário, 
fique aí! Há poucos dias, você me chamou de 
estuprador no Salão Verde, e eu falei que eu 
não estuprava você porque você não merece. 
Fique aqui para ouvir”.

Vale dizer: na opinião do deputado exis-
tem mulheres que merecem ser vítimas de 
estupro – e outras, não. É inacreditável que 
um parlamentar, ou qualquer pessoa, tenha 
este entendimento. Levando-se às últimas 
consequências, o que ele quis dizer (e disse) 
é que sofrer um estupro é um merecimento 

de quem exibe as devidas qualidades para 
tanto. Mais do que virar réu, este represen-
tante das trevas deveria perder o mandato. 
Se a incitação à violência contra a mulher é 
crime passível de ser julgado pelo Supremo, 
mais ainda se caracteriza como quebra de 
decoro parlamentar. Mas, sob o argumento 
da imunidade que ampara seus integrantes, 
a Câmara Federal nada fez a respeito.

Voltemos, então, à questão da “fotogra-
fia” citada acima. A não ser junto a bandos 
criminosos, a ideia de que mulheres podem 
ser estupradas, a depender do “merecimen-
to”, não é aceita (nem poderia) pela imensa 
maioria do povo brasileiro. Basta isto para 
confirmar a tese de que este deputado não 
representa nem muito menos “retrata” a 
composição da nossa sociedade. Não há país 
no mundo que não inclua criminosos no con-
junto de sua população. Com o Brasil não é 
diferente. Mas, daí a dizer que comportamen-
tos desta natureza – de incitamento ao estu-
pro – apenas reproduzem o que se passa na 
sociedade é não só um erro grosseiro como 
uma demonstração intolerável de cinismo. 

Não e à toa que movimentos sociais se 
unem hoje em torno do combate à cultura do 
estupro. O debate ganhou mais força nas úl-
timas semanas por causa do estupro coletivo 
de que foi vítima uma jovem no Rio de Janeiro. 
O deputado Jair Bolsonaro não estava presen-
te neste episódio e tão pouco se pode dizer 
que não tenha ficado indignado com o caso 
que, afinal, ganhou repercussão internacio-
nal. Mas é lamentável ter de admitir que a sua 
ideia de “estupro por merecimento” coman-
dou toda aquela cena de barbárie. 

Editorial

Incitamento ao estupro
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Artigo

São João de plástico

Pra que fui me queixar no ano passado 
sobre a apresentação de um padre no pal-
co do Maior São João do Mundo, em Campi-
na Grande? Pois este ano se apresentaram 
logo dois (um de cada vez, em datas dife-
rentes, graças a Deus!): o padre Reginaldo 
Manzotti e o indefectível Fábio de Melo, 
este, conhecido como “arroz de festa” do 
clero brasileiro. Nada contra padres se 
apresentarem em eventos festivos, ainda 
que me pareça de certa forma inapropria-
do (“lugar de padre é no altar ou no púlpi-
to”, diria o ortodoxo). Agora, como cantor 
e numa festa de São João, mesmo sob as 
bênçãos do projeto Fé & Cultura, que me 
perdoe Nosso Senhor Jesus Cristo!

Não sei se os dois já estiveram ou ain-
da estarão em outras cidades nordesti-
nas neste período, mas sacerdote pisar o 
mesmo palco em que pisa Wesley Safadão 
é quase pecaminoso, não é não? Vá lá que 
seja louvável a boa intenção de levar a pa-
lavra de Deus à multidão, mas vocês sabem 
muito bem qual lugar está cheio de boas 
intenções...  

Deixando os padres de lado, as festas 
de São João no Nordeste também continu-
am a contar com apresentações de artistas 
que não têm nada a ver com o chamado 
espírito da coisa. Já disse e repito: não sou 
purista, até gosto dos Magníficos e do Fala 
Mansa, por exemplo, mas daí a aceitar Bell 
Marques e Durval Lélis quando se olha pro 
céu e vê como ele está lindo, vai uma dis-
tância de balões no ar. De quebra, ainda se 
programam por aí afora Margareth Mene-
zes, Daniela Mercury, Cláudia Leite e tais. 
É verdade que a turma do axé pode até rei-
terar que bandas de forró (de plástico) so-
bem no trio elétrico, no carnaval de Salva-

dor, mas – voltando aos padres - quero ver 
um católico, apostólico, romano indicar 
um forrozeiro que tenha subido ao púlpito 
para cantar forró numa missa.

Nem Luiz Gonzaga ousou tanto, re-
lembro: “Tenho visto tanta coisa/ Nesse 
mundo de meu Deus/ Coisas que prum 
cearense/ Não existe explicação/ Qual-
quer pinguinho de chuva/ Fazer uma 
inundação/ Moça se vestir de cobra/ E 
dizer que é distração...” Imaginem se ele 
visse padre se vestir de cantor e se apre-
sentar no São João! Voltaria pra sua terra 
no primeiro caminhão. .

E o que diria Altamiro Carrilho, o 
maior flautista brasileiro de todos os tem-
pos, que gravou em 1976, com sua bandi-
nha, um Lp histórico – “Antologia da can-
ção junina” – cujas faixas são, todas elas, 
de tirar o fôlego?

  - A dança da moda (Luiz Gonzaga / Zé 
Dantas), São João do carneirinho (Guio de 
Morais / Luiz Gonzaga), Pedro, Antônio e 
João (Benedito Lacerda / Osvaldo Santia-
go), Noites brasileiras  (Luiz Gonzaga / Zé 
Dantas), Olha pro céu (Luiz Gonzaga / José 
Fernandes), Chegou a hora da fogueira (La-
martine Babo), Isto é lá com Santo Antônio 
(Lamartine Babo), Na fogueira (Domingui-
nhos / Anastácia), O sanfoneiro só tocava 
isso (Haroldo Lobo / Geraldo Medeiros), 
O passo da rancheira (Luiz Gonzaga / Zé 
Dantas), Santo Antônio, São Pedro e São 
João (Herivelto Martins / Alcebíades Bar-
celos), Noites de junho (João de Barro / 
Alberto Ribeiro), Sonho de papel (Alberto 
Ribeiro e Pula a fogueira (Getúlio Marinho 
/ João Bastos Filho).

Dá pra comparar com o repertório de 
Safadão?

Sacerdote pisar o mesmo palco em que pisa Wesley Safadão 
chega a ser quase pecaminoso, não é não?

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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QUEDA E COICE

ACORDO DE DILMA ERA MELhOR PARA O NE, DIz SECRETÁRIO

Não haverá recesso parla-
mentar, neste junho, até o 
fim dos trabalhos da comis-
são especial do impeach-
ment. A informação foi con-
firmada pelo presidente do 
colegiado, senador Raimundo 
Lira (PMDB). Disse que a co-
missão seguirá o calendário 
estabelecido até finalizar o 
processo, “para encerrar os 
trabalhos no início do mês de 
agosto”.

Além de queda, coice. Além 
de tornar Eduardo Cunha réu 
numa segunda ação penal, por 
11 votos a zero, o STF rejeitou 
recurso para retirar do juiz 
Sérgio Moro a competência 
para julgar a mulher e a filha 
dele. Neste segundo processo, 
Cunha responderá por crimes 
de corrupção, lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas 
– devido ao dinheiro não decla-
rado na Suíça.

Uma equipe de professores da 
UFPB realiza missão acadêmica 
na Guatemala para contribuir 
com o combate aos altos índices 
de analfabetismo neste país da 
América Central, a partir do dia 
27 e até o dia 1º de julho.  O 
projeto de extensão, desenvol-
vido pelo Centro de Educação da 
universidade desde 2015, fará 
capacitação pedagógica de ges-
tores, técnicos e educadores 
guatemaltecos.

MPPB ESCOLhE NOVO OUVIDOR QUARTA-FEIRA 
Na próxima quarta-feira, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) vai eleger seu novo ouvidor para o biênio 
2016/2017. Será a primeira eleição totalmente eletrônica da instituição. Ocorrerá online, por intermédio 
de um programa informatizado criado pela Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec). Quatro can-
didatos disputam a Ouvidoria: Francisco Sagres Macedo, Doriel Veloso Gouveia, Maria Lurdélia Diniz e 
Marcus Vilar Souto Maior, que é o atual ouvidor. 

“Não é por falta de dinheiro, falta é von-
tade de fazer”. Da professora Cida Ramos 
(PSB), pré-candidata a prefeita de João 
Pessoa, comparando o total de ruas pa-
vimentadas pelo então prefeito Ricardo 
Coutinho – 800 vias – com a atual ges-
tão, que teria feito igual intervenção em 
apenas 38 ruas. Em visita à comunidade 
Padre Ibiapina, ela enxergou descaso: 
“As ruas são todas esburacadas”.    

Piloto de avião, o senador José Maranhão (PMDB) 
será o relator do novo Código Brasileiro de Ae-
ronáutica. Ele vai relatar o projeto na Comissão 
Especial do Senado que analisará a reforma do 
Código, de 1986, cuja relatoria também havia sido 
dele. “De 86 para cá, tudo mudou muito rápido, a 
estrutura de transporte aéreo, o porte e velocida-
de das aeronaves, além do movimento dos aero-
portos”, avaliou.

VAI PILOTAR
FALTA VONTADE

SEM SÃO JOÃO NA GUATEMALA

“Os estados maiores 
ficaram com o bônus 
e os menores com o 
ônus”. Do secretário de 
Planejamento, Gestão e 
Orçamento da Paraíba, 
Tárcio Pessoa (foto), 
em crítica ao acordo ce-
lebrado entre o Gover-
no Federal e os estados 
para renegociação de 
dívidas, na segunda-
-feira, dia 21. De acordo 
com ele, o acordo com o 
governo Dilma era mais 
benéfico para o Nor-
deste, porque possibilitava maior capacidade de acesso a financiamentos – de até R$ 1 bilhão. Ocorre 
que os estados com dívidas maiores, entre os quais São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, conseguiram travar essa possibilidade no Supremo Tribunal Federal (STF) – eles recorreram à 
Corte para corrigir juros das parcelas de suas dívidas. Assim, nesta renegociação celebrada com o gover-
no Temer, essa possibilidade fica extinta. “Para os estados nordestinos o impacto foi menor”, avaliou, 
informando que a Paraíba, porém, deixará de pagar ao Governo Federal R$ 7 milhões até dezembro e 
mais R$ 8 milhões ao BNDES. A dívida da Paraíba é de R$ 700 milhões, informou o secretário, valor bem 
inferior, por exemplo, aos quatro maiores devedores: São Paulo (R$ 205,4 bilhões), Minas Gerais (R$ 70,1 
bilhões), Rio de Janeiro (R$ 52, 4 milhões) e Rio Grande do Sul (R$ 48,6 bilhões). Pelo acordo firmado, 
a cobrança das dívidas dos estados está suspensa até o fim de 2016. Em 2017, os pagamentos serão 
retomados, a partir de 5,55% das parcelas - a cada mês, o percentual sobe 5,5 pontos até que, ao final 
dos 18 meses, chegue ao valor integral de cada parcela.
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Eleição de Ouvidor será a primeira 
totalmente eletrônica no MPPB
Membros aptos poderão 
votar usando um sistema 
disponibilizado via extranet

Duzentos e dezessete 
membros (procuradores e 
promotores de Justiça) do 
Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) estão aptos 
a votar, na próxima quarta-
feira (29), na eleição que 
apontará o novo ouvidor 
da instituição para o biênio 
2016/2017. A eleição on-li-
ne, que acontecerá das 8h 
às 16h, se dará por meio de 
um programa informatizado 
disponibilizado pela Direto-
ria de Tecnologia da Infor-
mação (Ditec) do MPPB.

“Os membros poderão 
votar utilizando o Sistema 
de Eleições a ser disponibi-
lizado no site da instituição, 
via extranet [conexão segura 
e exclusiva], sendo que cada 
um dos procuradores e pro-
motores de Justiça aptos ao 
voto terão acesso com a uti-
lização da respectiva senha 
e login pessoais. Os votos 
serão colhidos unicamen-
te pelo meio eletrônico, de 
forma secreta, unipessoal e 
uninominal”, explicou, mais 
uma vez, o promotor de Jus-
tiça Francisco Lianza Neto, 
presidente da Comissão de 
Acompanhamento das Elei-
ções para Ouvidor do MPPB.

Quatro candidatos dis-
putam a Ouvidoria do MPPB: 
os procuradores de Justiça 
Doriel Veloso Gouveia, Fran-
cisco Sagres Macedo Vieira, 
Marcus Vilar Souto Maior 
(atual ouvidor) e Maria Lur-
délia Diniz de Albuquerque 
Melo. O ‘Programa Eletrô-
nico de Escolha do Ouvidor’ 
(Sistema de Eleições), desen-
volvido pela Ditec, foi apre-
sentado e demonstrado aos 

candidatos na tarde da últi-
ma segunda-feira (20).

No dia das eleições a Di-
tec também facilitará o aces-
so à página de votação e fica-
rá à disposição dos membros 
para responder a dúvidas 
e orientar no processo do 
voto. “De forma inovadora, 
esta será a primeira eleição 
totalmente eletrônica para a 
escolha do ouvidor”, repete 
Francisco Lianza, ressaltan-
do que o processo de votação 
online proporciona mais se-
gurança, precisão e velocida-
de, além de economia para a 
instituição. Antes, o ouvidor 
era escolhido por votação 
apenas no âmbito do Colé-
gio de Procuradores de Jus-
tiça (CPJ). “E agora, todos os 
membros votam e nenhum 
deles terá que se deslocar, 
podendo votar eletronica-
mente de onde estiver”.

Os candidatos
Doriel Veloso Gouveia 

nasceu em João Pessoa, no 
bairro de Oitizeiro. Filho de 
comerciantes (Milton Velo-
so da Cruz Gouveia e Adeli-
ta Veloso Gouveia), sempre 
estudou em escola pública. 
Formou-se em Ciências Ju-
rídicas e Sociais na Facul-
dade de Direito da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) em 1975. É membro 
do MPPB desde 1977, des-
tacando-se, em sua atuação, 
passagem de 14 anos na Cor-
regedoria Geral, como pro-
motor corregedor. Foi sub-
procurador-geral de Justiça, 
ouvidor por dois mandatos 
e, atualmente, exerce as fun-
ções como 7º procurador de 
Justiça Cível junto à 3ª Câma-
ra Cível e à 2ª Seção Especia-
lizada do Egrégio Tribunal de 
Justiça. Casado com Mariste-
la Sobreira de Carvalho Gou-

São candidatos Doriel Veloso Gouveia, Francisco Sagres Macedo Vieira, Maria Lurdélia Dinis de Albuquerque Melo e Marcus Vilar Souto Maior 

veia, tem três filhos: Doriel 
Filho, Doriella e Diara.

Francisco Sagres Mace-
do Vieira possui graduação 
em Direito pelo Centro Uni-
versitário de João Pessoa 
(Unipê), em 1980). Tem ex-
periência na área de Direito 
Administrativo, onde exer-
ceu atividades no âmbito 
das administrações públicas 
do Estado e do Município de 
João Pessoa. No MPPB, foi 
coordenador do Grupo de 
Atuação Especial no Com-
bate ao Crime Organizado 
(Gaeco); e assessor técnico 
jurídico da Procuradoria Ge-
ral de Justiça (PGJ) – quando 

era promotor de Justiça. É 
ex-professor da Academia 
de Polícia do Estado da Pa-
raíba, lecionando a matéria 
Processo Penal. Já na Unipê, 
professor de Prática Jurídica 
Criminal II.

Marcus Vilar Souto 
Maior é o atual ouvidor da 
instituição, nasceu a 28 de 
maio de 1949, em João Pes-
soa. Formado em Direito, in-
gressou no serviço público 
trabalhando no Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), 
onde ficou por 15 anos, 
exercendo as atividades de 
tesoureiro auxiliar, no setor 
de empenhos, nas escriva-

nias cíveis e do Conselho 
Superior da Magistratura, 
sendo assessor de Câmara 
junto à 1ª Câmara Cível do 
TJ durante oito anos. Assu-
miu o cargo de promotor 
de Justiça em 13 de maio de 
1981 (35 anos de Ministério 
Público). Foi promotor Pú-
blico nas Comarcas de Mal-
ta, Esperança, Guarabira, 
Itaporanga, Campina Gran-
de e João Pessoa. Promovido 
a procurador de Justiça em 
29 de abril de 2005.

Maria Lurdélia Diniz de 
Albuquerque Melo ingres-
sou no Ministério Público 
da Paraíba como promoto-

ra substituta em Piancó, no 
interior paraibano, a 29 de 
agosto de 1977. Foi promo-
vida a promotora de Justiça 
de 1º entrância em Juazeiri-
nho, em 16 de abril de 1981. 
A 11 de março de 1983, en-
trou em exercício em Catolé 
do Rocha (de 2ª entrância), 
município paraibano locali-
zado na região do Alto Ser-
tão do Estado. Entrou em 
exercício na Promotoria de 
Justiça Criminal de Campina 
Grande (3ª entrância) em 
19 de novembro de 1985. 
Já em 2 de junho de 2000, é 
promovida a procuradora de 
Justiça do MPPB.

TCE firma protocolo de entendimento 
para auditar contratos feitos com o BIB

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

FOTO: Divulgação/MPPB

O Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e 
o Tribunal de Contas do Esta-
do da Paraíba (TCE-PB) assi-
naram nessa terça-feira (21), 
em Fortaleza, o protocolo de 
entendimento para a realiza-
ção de auditorias nos contra-
tos de empréstimos e convê-
nios de cooperação técnica,  
celebrados entre o BID e o 
respectivo estado ou entida-
de controlada por este.

A assinatura do protoco-
lo aconteceu durante o even-
to ‘Nordeste 2030- Desafios 
e caminhos para o desenvol-
vimento sustentável’, organi-
zado pelo Tribunal de Contas 
da União com apoio do Ban-
co do Nordeste e Governo do 
Estado do Ceará.

Para o representante do 
BID no Brasil, Hugo Flórez 
Timorán, a assinatura deste 
protocolo de entendimento 
é um marco importante na 
consolidação da parceria que 
o banco vem construindo 
junto aos Tribunais de Con-
ta no Brasil. “Esta parceria 
agrega valor ao processo de 
supervisão fiduciária dos 
nossos projetos, além de 
conduzir a uma utilização 

mais eficiente e eficaz dos 
recursos, assegurando a con-
tribuição para o desenvolvi-
mento social e econômico do 
país”, afirmou.

Com a assinatura, o tri-
bunal se compromete a se-
guir as normas de auditoria 
estabelecidas pela Organi-
zação Internacional de En-
tidades Fiscalizadoras Su-
periores (Intosai), além de 
manter profissionais capaci-
tados para o acompanhamen-
to dos projetos financiados 
por organismos multilaterais 

e colaboradores em geral. Na 
prática, o protocolo define o 
compromisso da instituição 
no sentido de fortalecer as 
atividades de auditoria rela-
cionadas aos padrões exigi-
dos pelo banco.

“É uma satisfação para 
nós fecharmos uma parceria 
com o BID, uma organização 
internacional, que confia no 
Tribunal de Contas do Esta-
do da Paraíba para auditar os 
seus projetos. Com certeza 
essa é uma grande oportu-
nidade para fortalecermos 

ainda mais as práticas de 
auditoria no Estado”, disse o 
presidente do TCE-PB, con-
selheiro Arthur Cunha Lima.

O BID se mostra empe-
nhado em fortalecer o uso 
de sistemas nacionais de 
controle externo, bem como 
está trabalhando e apoiando 
os Tribunais de Contas Esta-
duais e Municipais no Brasil 
em seu processo de aperfei-
çoamento quanto ao uso das 
normas e melhores práticas 
internacionais de auditoria. 
O auditor de Contas Públi-
cas do Tribunal de Contas da 
Paraíba, Evandro Queiroga, 
presente durante o protoco-
lo de entendimento, assinou 
como testemunha do projeto.

Protocolo foi assinado durante encontro Nordeste 2030

“Esta parceria 
agrega valor ao 
processo de 
supervisão 
fiduciária dos 
nossos projetos”, 
disse Hugo Flórez

Durante as férias de 
julho, o Centro Univer-
sitário de João Pessoa 
(Unipê) realizará um 
Curso de Curta Duração 
em Atualização do Pro-
cesso Civil à luz do novo 
Código de Processo Ci-
vil - CPC. Voltado para 
estudantes de Direito, 
bacharéis e advogados, 
o curso tem por intui-
to proporcionar uma 
abordagem completa 
do novo CPC e será mi-
nistrado pelo professor 
do Unipê e advogado, 
Filipe Vilarim.

O curso realizará 
uma abordagem com-
pleta do processo civil à 
luz do novo CPC. No con-
teúdo programático do 
curso estão os seguintes 
temas: Normas Funda-
mentais do Processo 
Civil; Competência; Su-
jeitos do Processo; Litis-
consórcio e Intervenção 
de terceiros; Atos pro-
cessuais; Prazos; Tutela 
Provisória; Formação, 
Suspensão e Extinção 
do Processo; Processo de 

Conhecimento; Teoria 
Geral dos Recursos; Re-
cursos em espécie; Cum-
primento de sentença; e 
Processo de execução.

São 50 vagas e as au-
las iniciarão no próximo 
dia 5 de julho. Ao todo, 
serão 12 encontros e 
cada aula terá duração 
de 3 horas. O curso pro-
porcionará certificação 
com 36h emitida pela 
Pró-Reitoria de Pós-Gra-
duação e Educação Con-
tinuada do Unipê.

As inscrições po-
dem ser realizadas no 
site unipe.br/curta-du-
racao e o investimento 
é de R$ 300 (à vista ou 
em parcelamento por 
meio de cartão de cré-
dito em até 6 vezes). As 
aulas serão ministradas 
no campus do Unipê.

Cursos de férias
A Curta Duração 

do Unipê também pla-
nejou cursos de férias 
para outras áreas do 
conhecimento, além do 
Direito. 

Unipê oferece curso 
sobre novo Código

PROCESSO CIVIL

FOTO: Divulgação/TCE-PB
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Políticas

MPF recorre de sentença que condena 
Shopping Manaíra a pagar R$ 10 mi

Quanto ao argumento 
mencionado pelo magistrado, 
no sentido de que existem ou-
tras ocupações nas margens do 
mesmo rio, por comunidade de 
baixa renda (Bairro São José), a 
apelação destaca que existem 
projetos governamentais em 
andamento para a realocação 
da comunidade, que mais cedo 
ou mais tarde será realizada. 
Assim, caso prevaleça a senten-
ça, é bem provável que no futu-
ro, o Manaíra Shopping seja o 
único privilegiado a ocupar irre-
gularmente as APPs do rio Ja-
guaribe e até mesmo o próprio 
leito do rio.

Para o Ministério Público, a 
comunidade de baixa renda me-
rece tratamento diverso do que 
seria devido ao shopping, cujos 
danos ambientais causados ao 
rio Jaguaribe decorreram de 
busca por ampliação de lucros 
empresariais. “Obviamente, o 
tratamento do direito à moradia 
de uma comunidade desvalida 
deve ser diferente daquele con-
ferido à ganância de uma gran-
de empresa infratora”, argu-
menta o órgão, mostrando que 
a questão da moradia de pessoas 

desamparadas recebe tratamen-
to diferenciado na legislação, 
que, inclusive, permite um recuo 
menor (da margem do rio) para 
casos de ocupações com perfil de 
baixa renda, “com a possibilida-
de de consolidação parcial pre-
vista no artigo 7º, §2º, do novo 
Código Florestal”.

Pedidos reforçados 
Além da declaração da nu-

lidade de todas as licenças am-
bientais concedidas pela Sude-
ma à empresa proprietária do 
shopping, o MPF requer a nuli-
dade de quaisquer inscrições de 
ocupação de terrenos de mari-
nha efetivadas pela União em 
favor da empresa. Também pede 
que o TrF5 determine à empresa 
que providencie a completa re-
moção de todas as construções 
indevidamente realizadas em 
APPs que estejam a 50 metros da 
margem do rio Jaguaribe.

Ponderou-se na apelação 
que, para agravar ainda mais a 
situação, a APPs em que está er-
guido o Manaíra Shopping não 
é área de propriedade privada, 
mas área pública de propriedade 
da União, sujeita à mera ocupa-

ção precária do particular. Logo, 
“não há que se falar sequer em 
restrição a direito de proprieda-
de de particular pela legislação 
ambiental”, como consta da sen-
tença recorrida, mas sim de “ob-
servância da Lei nº 9.636/98 que 
veda a inscrição de ocupação de 
áreas da União que “estejam 
concorrendo ou tenham concor-
rido para comprometer a inte-
gridade das áreas de uso comum 
do povo, de segurança nacional, 
de preservação ambiental ou ne-
cessárias à preservação dos ecos-
sistemas naturais”.

Pedidos alternativos
Caso o Tribunal negue os pe-

didos, o Ministério Público pede 
que seja determinada, pelo me-
nos, a manutenção de canal ao 
ar livre, com área verde preser-
vada nas margens do rio Jagua-
ribe e praça pública em seus ar-
redores, ou, em último caso, a 
colocação de área verde sobre a 
sua cobertura.

Caso o Tribunal não deter-
mine a remoção total ou parcial 
das edificações irregulares, pede-
se que seja determinado o perdi-
mento de todas as construções 

ilegais ou, mais especificamente, 
de toda a receita arrecadada em 
atividades econômicas do sho-
pping, na área degradada, em 
favor da União ou dos municí-
pios de João Pessoa e Cabedelo. 
Esta seria a consequência mais 
lógica e justa para a hipótese 
de manutenção das construções 
irregulares em cima de APP em 
violação à legislação, pois, dessa 
forma, o proveito econômico do 
ilícito seria destinado permanen-
temente à coletividade. Somen-
te assim, os empreendedores 
“pensariam duas vezes antes de 
agredir gravemente qualquer 
APP, pois estariam correndo o 
risco de perder investimentos na 
área proibida”, argumenta o MP.

Caso o TrF5 acolha os pedi-
dos alternativos, o MPF quer que 
o Tribunal também determine a 
destinação dos recursos para re-
cuperação ambiental do próprio 
rio Jaguaribe, ao longo de toda 
a sua extensão, bem como de 
ecossistemas a ele relacionados 
de modo mais imediato, bem 
como para outros projetos de 
recuperação ambiental nos mu-
nicípios de João Pessoa ou de Ca-
bedelo e no Estado da Paraíba.

Comunidade São José não justifica crime ambiental 
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Órgão considera que degradação ambiental causada pelo shopping resultou em um verdadeiro “prêmio judicial”, considerando pífio o valor total da multa

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) na Paraíba recor-
reu de sentença que condenou 
a empresa Portal Administra-
dora de Bens Ltda. a pagar R$ 
10 milhões de indenização, por 
danos ambientais causados 
com as obras de construção 
irregulares do Manaíra Shop-
ping, em área de preservação 
permanente (APP), em João 
Pessoa. A sentença, proferida 
em 19 de abril de 2016, pelo 
juízo da 1ª Vara da Justiça Fe-
deral na Paraíba, acolheu ape-
nas parcialmente os pedidos 
do Ministério Público.

Para o MPF, “a degrada-
ção ambiental praticada aca-
bou resultando num verdadei-
ro ‘prêmio judicial’ bastante 
conveniente ao empreende-
dor infrator, uma vez que, com 
o pagamento de indenização 
terá legitimidade para ocu-
par as cobiçadas APPs, cuja 
exploração a lei não permite 
aos particulares, ainda que 
mediante o pagamento de 
vultosas contraprestações”. O 
órgão destaca que “somente 
o notório movimento do esta-
cionamento pago, implantado 
na APP, já indica como foi pífio 
o valor de R$ 10 milhões” fixa-
do na sentença.

O Ministério Público tam-
bém entende que com a solu-
ção adotada na sentença re-
corrida “ocorre um verdadeiro 
estímulo ao ilícito, pois, a partir 
dela, passam os empreendedo-
res a saber que se desejarem 
‘comprar’ alguma APP, de ocu-
pação legalmente vedada, bas-
ta invadir e devastar, pois, no 
final das contas, apenas paga-
rão um módico valor em juízo”, 
como ocorreu com o empreen-
dedor condenado que “no final, 
conseguiu comprar a área que 
queria, após utilizá-la irregu-
larmente, por longos anos, 
contornando assim a proibição 
legal de exploração econômica 
de APP”, alerta.

Juntamente com a inde-
nização, a sentença recorrida 
determinou que a empresa 
condenada apresente e execu-
te Projeto de Recuperação de 
Área Degradada às margens 
do Rio Jaguaribe, no entorno 
do muro que cerca o prédio do 
Manaíra Shopping. O projeto 
deve incluir reflorestamento 
da margem do rio degradada 
pela construção ilegal de um 
muro do shopping, além do 
não lançamento de esgotos sa-
nitários e outros líquidos para 
dentro do curso d’água.

Licenciamento ilegal 
Na apelação, o Ministé-

rio Público pede a reforma da 
sentença para que sejam jul-
gados totalmente procedentes 
os pedidos negados pelo juízo 
de primeiro grau (e requeridos 
agora, novamente, ao Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5). Dentre os pedidos, está 
a declaração da nulidade de to-
das as licenças ambientais con-
cedidas pela Superintendência 
de Administração do Meio Am-
biente (Sudema) ao empreen-
dimento comercial.

Para o MPF, há flagrantes 
ilegalidades nas licenças con-
cedidas pela Sudema ao Ma-
naíra Shopping, por não have-
rem assumido validade formal, 
após a devida tramitação, sem 

Ministério Público Federal 
considera que sentença 
beneficia empresários

sequer terem sido homologa-
das pelo Conselho de Proteção 
Ambiental, e por não respeita-
rem as áreas definidas como 
sendo de preservação perma-
nente. Ademais, algumas cons-
truções sequer tiveram licença 
da Sudema.

No recurso, o órgão lem-
bra que, ainda na fase do in-
quérito civil, havia requisita-
do à Sudema os processos do 
licenciamento. Mas, segundo 
alegado pela Sudema, “todos 
os processos que interessam 
a esta demanda teriam desa-
parecido misteriosamente”. 
Desse modo, o suposto “exten-
so licenciamento ambiental” 
do Manaíra Shopping, alegado 
pela empresa, não foi sequer 
demonstrado documental-
mente nos autos.

Sucessão de equívocos 
Na sentença recorrida, 

o Ministério Público aponta 
uma sucessão de equívocos 
na análise de mérito, dentre 
eles, além da sanção “abso-
lutamente desproporcional à 
gravidade do ilícito ambiental 
(praticamente uma ‘venda ju-
dicial’ privilegiada de APP por 
módica quantia) ”, constata-se 
o subdimensionamento dos da-
nos decorrentes das obras de 
expansão do Manaíra Shopping 
sobre o leito original e o leito 
desviado do Rio Jaguaribe.

Isso porque medições do 
Ibama e levantamento fotográ-
fico, com dados de satélite, ates-
tam que na área do shopping, o 
Rio Jaguaribe apresenta largura 
superior a dez metros, e disso 
resulta que a APP em cada uma 

das margens do Rio Jaguaribe é 
de 50 metros, conforme deter-
mina o Código Florestal. Dessa 
forma, todas as estruturas que 
o Manaíra Shopping construiu 
sobre o leito original do rio es-
tão em situação ilegal, o que 
abrange parte considerável do 
edifício principal, inclusive a 
casa de show Domus Hall e os 
cilindros metálicos localizados 
do outro lado da Avenida Flávio 
Ribeiro Coutinho.

Da mesma forma, também 
são ilegais as construções que 
o shopping erigiu nas margens 
do leito desviado do Rio Jagua-
ribe, entre elas o edifício-ga-
ragem, um muro, as torres de 
refrigeração, a camada asfáltica 
e a subestação de energia elé-
trica, dentre outras interven-
ções. No entanto, o magistrado 

só menciona repetidamente a 
construção de um muro a me-
nos de 15 metros do leito des-
viado do Rio Jaguaribe, omitin-
do todas as outras construções, 
sem motivo aparente.

Em razão de intervenção 
humana realizada na década de 
1940, o Rio Jaguaribe passou a 
contar com uma bifurcação na 
área onde se localiza o Manaíra 
Shopping. A partir da bifurca-
ção, uma parte do seu fluxo foi 
desviada para o Rio Mandacaru 
e o Rio Jaguaribe prossegue no 
seu leito original, que se pro-
longa até o bairro do Bessa, 
tendo um trecho canalizado e 
encoberto pelo referido empre-
endimento.

Segundo o MPF, os danos 
ao meio ambiente, decorren-
tes das obras de instalação e de 

ampliação do shopping, “são 
tão evidentes e graves, mesmo 
a olho nu”, que o Ibama consta-
tou que “o estacionamento do 
Shopping Manaíra só não flutua 
nas águas do Rio Jaguaribe por-
que os alicerces da construção 
do aludido empreendimento 
estão escancaradamente encra-
vados nas margens do referido 
rio, ou seja, em área de preser-
vação permanente”.

Redução indevida 
Outra parte da sentença, 

rebatida com veemência pelo 
MPF, diz respeito a um prece-
dente judicial utilizado pelo 
magistrado para justificar o en-
tendimento de que as obras de 
ampliação do shopping invadi-
ram menor APP nas margens 
do Rio Jaguaribe. 



Homem acusado de 
movimentar R$ 500 mil 
em agiotagem é preso
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MPPB discute erosão da falésia
BARREIRA DO CABO BRANCO

Visando dar início às 
obras de contenção da ero-
são da falésia do Cabo Bran-
co, o Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) realizou 
em sua sede, na manhã de 
ontem, uma reunião entre 
a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa e o Governo 
do Estado para a delibera-
ção de medidas que visem 
resolver o impasse. A ata 
da reunião confirmou que 
é necessária uma série de 
documentos e estudos para 
que a  Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente da Paraíba (Sudema) 
emita a licença ambiental 
para início das obras. 

Entre as deliberações 
da reunião está o início ime-
diato de estudos ambien-
tais para licenciamento da 
intervenção do continente, 
incluindo a drenagem do 
bairro do Altiplano (como 
a Sudema havia solicitado 
anteriormente à Seplan-JP), 
com a revitalização do Rio 
do Cabelo e a recomposição 
da cobertura vegetal da fa-
lésia. Além disso, ficou de-
terminada a expedição do 
Termo de Referência para 
a contratação de Estudo de 
Impacto Ambiental para 
intervenção nas praias de 
Cabo Branco e Seixas. 

A Prefeitura de João 
Pessoa alega que a Sudema 
estaria demorando a emitir 
a licença ambiental neces-
sária para o início das obras 
do projeto elaborado pela 
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Ministério Público confirmou 
falta de documentos para a 
emissão da licença ambiental 

Secretaria de Planejamento 
de João Pessoa (Seplan-JP). 
Entretantro, a Superinten-
dência contesta e diz que 
faltam no projeto documen-
tos essenciais para análise e 
emissão das licenças. A PMJP 
ainda não encaminhou, por 
exemplo, o complemento do 
plano de drenagem urbana 
como também o de recupe-

ração e reflorestamento da 
área e o plano de obra de 
execução do projeto de terra 
da falésia.

Na reunião de ontem, 
o Ministério Público cons-
tatou a ausência dos docu-
mentos e acertou com as 
partes envolvidas que os 
estudos precisam ser con-
cluídos. Segundo o superin-

tendente da Sudema, João 
Vicente, uma nova reunião 
está programada para a 
próxima terça-feira e, na 
ocasião, deve ser definido 
um prazo para a entrega da 
documentação.

João Vicente criticou 
a postura da Prefeitura ao 
tentar responsabilizar a Su-
dema pela demora da obra, 

O Governo do Estado, através 
da Secretaria de Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca (Se-
dap), firmou um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) com os 
abatedouros Procarne e Honorato 
& Araújo Ltda - Abatedouro Dois 
Irmãos. O TAC tem o objetivo de 
disciplinar o funcionamento e for-
necimento de carnes de qualidade 
para a região metropolitana de 
João Pessoa e, consequentemente, 
para todo o Estado. O documento 
foi assinado na quarta-feira (21), 
por iniciativa do secretário da Se-
dap, Rômulo Montenegro.

O TAC visa principalmente a 
inspeção sanitária prévia quanto 
aos produtos de origem animal, 
que também é competência dos 
estados nos termos da Constituição 
Federal, de forma a proteger a saú-
de da população. 

Entre outras demandas, ficou 
definido que os estabelecimentos 
devem cumprir no prazo de 90 dias 
as exigências nos moldes do TAC fir-
mado. Além disso, os proprietários 
deverão adequar os abatedouros a 
todas as normas do Ministério da 
Agricultura e da defesa agropecuá-
ria estadual. 

Os estabelecimentos também 
deverão padronizar as áreas dos 
abatedouros de acordo com as 
exigências dos órgãos sanitários, 
ficando esses obrigados a prestar 
informações à Sedap sobre todas 
as ações adotadas. A defesa agrope-
cuária deverá fazer visitas periódicas 
aos locais.

O secretário Rômulo Montene-

gro destacou a importância que o 
Estado vem alcançando na questão 
sanitária. “Antes, quando viajáva-
mos a Brasília, nas discussões com o 
Mapa os nossos índices eram todos 
negativos, agora a gente vai para as 
discussões com a cabeça erguida. O 
Estado direcionou uma política para 
a questão sanitária e ambiental. 
Nosso papel é de parceria”, disse.   

Para Mússio Ribeiro, diretor 
presidente da Procarne, a renova-
ção do Serviço de Inspeção Estadual 
(SIE) junto aos abatedouros é de 
grande importância. “Nosso produ-
to já é de primeira qualidade. Ago-
ra nós vamos apenas nos ajustar ao 
laudo técnico para que a sociedade 
não tenha dúvidas do que está con-
sumindo. A assinatura do TAC só 
agrega valor aos nossos produtos 
em decorrência da garantia da qua-
lidade regulamentar e, por serem 
entregues ao consumo, além de 
promover o recolhimento de impos-
tos e incentivo ao emprego formal 
com qualificação de mão de obra”.

Obras emergenciais em Sapé
Também na quarta-feira, a Pre-

feitura de Sapé firmou um acordo 
extrajudicial com a promotoria de 
Justiça de Defesa do Consumidor 
local comprometendo-se a provi-
denciar, no prazo de 60 dias, obras 
emergenciais no matadouro público 
da cidade, que desde abril de 2016 
está interditado pela Justiça. 

De acordo com laudo de inspe-
ção emitido pela Secretaria Estadual 
de Defesa Agropecuária (Sedap-PB), 
as medidas emergenciais que de-

vem ser providenciadas pelo Poder 
Executivo Municipal para que o 
matadouro volte a funcionar são: a 
aquisição de pistola pneumática, a 
elevação das talhas, a construção de 
plataforma de inspeção no próprio 
curral (para que o veterinário reali-
ze a inspeção antes do abate) e da 
sala de vísceras (mesa de inox para 
depósito de couro e vísceras). O des-
carte do material não utilizado no 
matadouro também deve ser feito 
de forma imediata para que não se 
acumule na área externa, devendo 
ser retirado diariamente.

O matadouro público de Sapé 
foi interditado judicialmente em ra-
zão de irregularidades denunciadas 
em ação civil pública ajuizada em 
outubro de 2015 pela promotoria 
de Justiça. Na ação, o Ministério Pú-
blico estadual requereu que o mu-
nicípio fosse obrigado a adotar me-
didas urgentes como a reforma do 
prédio onde funciona o abatedou-
ro e a aquisição de equipamentos 
indispensáveis a essa atividade, em 
observância ao laudo técnico emiti-
do pela Sedap-PB.

Na petição inicial do Ministério 
Público também requereu liminar-
mente que o matadouro fosse inter-
ditado judicialmente até que as me-
lhorias necessárias apontadas pela 
secretaria fossem realizadas.

Na audiência de ontem ficou 
acordado também que o matadou-
ro continuará fechado até que as 
cinco medidas emergenciais sejam 
concluídas e atestadas pela Sedap
-PB, que deve encaminhar laudo de 
vistoria à promotoria local. 

Sedap firma TAC com abatedouros
DISCIPLINAMENTO

Reunião discutiu a elaboração 
de projeto para conter o 
impacto do mar sobre 
a barreira 

O mês de junho é marca-
do pelas festas juninas, mas 
também pelo início do inver-
no. A Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) prevê que o inverno 
terá chuvas no setor leste do 
Estado dentro da média clima-
tológica dos últimos 30 anos.

Segundo a Aesa, nas úl-
timas 24h choveu em 23 mu-
nicípios do Estado, a maioria 
do Litoral e do Brejo. A ci-
dade com maior volume de 
chuva foi Cabedelo onde foi 
registrado 43,3 mm. Em João 
Pessoa choveu 29,2 mm.

Na capital, a chuva pro-
voca alagamentos, ocasiona 
acidentes de trânsito devi-
do ao asfalto escorregadio e 
também danos na pavimen-
tação de estradas e ruas, o 
que dificulta o trânsito de 
veículos e a circulação da 
população.

No trecho em frente à 
Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), no 
bairro do Varadouro, já é co-
mum alagar depois de algum 
tempo chovendo. A altura da 
água chega a dificultar quem 
precisa ficar na parada de 
ônibus ou entrar na estação.

Erivaldo Joaquin de Sou-
sa mora em João Pessoa e 
utiliza o trem como meio de 

transporte e já presenciou 
diversas vezes aquela área fi-
car alagada em dias de chuva. 
“É um verdadeiro mar. Chega 
até a fazer ondas quando os 
carros passam, então temos 
que buscar abrigo em luga-
res acima do nível da água. 
Desde que vim morar em 
João Pessoa que esse proble-
ma existe aqui”.

De acordo com o me-
teorologista da Aesa, Fla-
viano Fernandes, o período 
compreendido entre junho 
e agosto será de chuvas para 
o setor leste do Estado. “Du-
rante esse período, a previ-
são é que o Litoral receba a 
maior precipitação pluvio-
métrica, com 700mm, se-
guido do Brejo, com 500, e 
Agreste, com 400mm. Isto é, 
as chuvas nessa parte do Es-
tado ficarão dentro da média 
climatológica dos últimos 30 
anos”, afirmou.

Como o período chuvoso 
do Semiárido – Cariri-Curi-
mataú, Alto Sertão e Sertão – 
vai até maio, não há previsão 
de chuvas significativas para 
este setor da Paraíba. “Como 
estamos no inverno, eviden-
temente que podem ocorrer 
precipitações nessas regiões. 
No entanto, de forma muito 
tímida, já que este não é o 
período chuvoso da região 
do Semiárido”, pontuou Fla-
viano Fernandes.

Cidade de Cabedelo teve 
maior volume de chuva

INÍCIO DO INVERNO

Davison Eliziario
Especial para A União

acusando a Superintendên-
cia de atrasar a liberação 
do licenciamento e travar o 
processo. “Como vamos li-
berar algo se o processo não 
está completo? Se faltam 
documentos?”, questionou.

Engenheiro confirma
Em entrevista ao site 

Paraíba Já, o engenheiro em 
recursos hídricos Pedro An-
tônio Molinas, da empresa 
Acquatool Consultoria, que 
realizou o projeto da obra 
de contenção da barreira 
do Cabo Branco, confirmou 
que a PMJP ainda não entre-
gou os estudos ambientais 
necessários ao processo de 
liberação da licença.

Segundo ele, na audiên-
cia pública realizada no mês 
de novembro do ano passa-
do na Assembleia Legislati-
va da Paraíba ficou acertado 
que a PMJP teria que fazer 
mais dois estudos ambien-
tais para complementação 
do projeto. Ele afirmou 
também que a PMJP ainda 
não pagou a última parcela 
à empresa, licitada desde 
2014, no valor de R$ 83 mil.

“Eles sabiam que não ia 
ter o dinheiro e resolveram 
enrolar. A verdade é que 
eles não tocaram o projeto 
pra frente. Tanto é assim 
que a última parcela do meu 
contrato foi paga”, declarou 
ao site Paraíba Já.

“A prefeitura não botou 
para frente os estudos am-
bientais. Não porque não 
quisesse fazer, mas porque 
eles avaliaram que o proje-
to era extremamente caro, 
se fala em uma centena de 
milhão. É a mesma situação 

desde a audiência pública, 
desde novembro do ano 
passado. A Prefeitura não 
fez absolutamente nada, a 
não ser interditar um par de 
ruas”, disse.

Reunião no MPPB
Ficou estabelecido ain-

da que serão realizadas 
reuniões periódicas com a 
participação de técnicos da 
Seplan-JP, Sudema e da 1ª 
Promotoria de Justiça de 
Defesa do Meio Ambiente 
para “condução das medi-
das administrativas neces-
sárias ao licenciamento das 
atividades de contenção da 
Falésia do Cabo Branco” e 
da participação da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), através do Labora-
tório de Estudos Ambien-
tais, do Programa Regional 
de Desenvolvimento e Meio 
Ambiente (Prodema) e da 
Comissão de Gestão Am-
biental, para a elaboração 
de projeto de pesquisa e 
extensão para a apreciação 
de tecnologias de contenção 
do impacto do mar sobre a 
barreira e para que possam 
minimizar os impactos da 
intervenção humana sobre 
a fauna e a flora marinha do 
local.

A reunião entre a 1ª 
Promotoria de Justiça de 
Defesa do Meio Ambien-
te, a Sudema e a Seplan-JP, 
contou com a participação 
do promotor de Justiça 
José Farias de Souza Filho, 
o superintendente João Vi-
cente representando o ór-
gão estadual e, a secretária 
Daniella Bandeira, a pasta 
municipal. 
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Homem acusado de movimentar 
R$ 500 mil em agiotagem é preso 

A Polícia Civil do Estado, 
por meio de um trabalho in-
vestigativo da 18ª Delegacia 
Seccional, com sede em Cato-
lé do Rocha, realizou na noite 
de terça-feira (21) o cumpri-
mento de mandado de busca 
apreensão na residência do 
Evanildo Caetano de Lima, 
suspeito da prática de agio-
tagem na cidade de Jericó, 
Sertão da Paraíba.   

Durante ação policial, 
coordenada pelo delegado El-
cenho Engel, além da prisão 
de Evanildo, foram encontra-
dos na casa dele mais de 40 
cheques em nome de tercei-
ros, cerca de 30 cartões de 
créditos e do programa Bolsa 
Família, de diferentes titula-
res, além de peças em ouro 
e notas promissórias. Ainda 
foram localizados e apreen-
didos dois revólveres calibre 
38 municiados, 12 munições 
intactas, uma pistola, e uma 
espingarda de pressão e vá-
rios objetos caracterizadores 
da prática de agiotagem.

De acordo com o dele-
gado seccional de Catolé do 
Rocha, Antonio Neto, diante 
de todo material apreendido 
não resta dúvida que o preso 
emprestava dinheiro a juros 
de modo ilegal a outras pes-
soas e como garantia empe-
nhava joias em ouro ou fazia 
a retenção de seus cartões de 
crédito e até mesmo do car-
tão do Bolsa Família. As au-
toridades policiais disseram 
que Evanildo movimentava 
cerca de R$ 500 mil. 

A Polícia Civil realizou a 
lavratura do auto de prisão 
em flagrante do suspeito, 
que foi autuado nos crimes 
contra economia popular, 
crime de usura, posse ir-
regular de arma de fogo de 
uso permitido, crime contra 
o estatuto do idoso, crime 
contra o sistema financeiro, 
cuja soma das penas é de 15 
anos, incabível assim con-
cessão de fiança pela autori-
dade policial. 

Após o término do pro-
cedimento, o suspeito foi en-
caminhado para o Presídio 
Padrão de Catolé do Rocha, 
onde aguardará audiência de 
custódia.   

FOTO: Secom-PB

Armas, munições, joias em ouro, cartões de crédito e do bolsa família foram apreendidos na residência de Evanildo Caetano de Lima

Ação policial aconteceu na 
cidade de Jericó, Sertão da 
PB, na última terça-feira

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio do Grupo Tático 
Especial (GTE) da 19ª Dele-
gacia Seccional, com sede em 
Sousa, prendeu na noite des-
sa terça-feira (21) Lucineldo 
Pereira do Nascimento, 21 
anos, suspeito do crime de 
tráfico de drogas e formação 
de quadrilha. O trabalho faz 
parte do reforço de ações da 
instituição no enfrentamen-
to da violência durante o pe-
ríodo dos festejos juninos. 

Contra o suspeito havia 
dois mandados de prisão de-

cretados pela 6ª Comarca de 
Sousa, um no qual Lucineldo 
é acusado de crime de tráfico 
de drogas, e o outro expedido 
pelo Poder Judiciário em Natal 
(RN), por tentativa de latrocí-
nio e formação de quadrilha.     

De acordo com o dele-
gado titular do GTE, Carlos 
Seabra, após constantes tra-
balhos de investigação do 
setor de inteligência, a pri-
são  de Lucineldo aconteceu 
em sua residência, localizada 
no Conjunto Habitacional I. 
“O preso ainda está sendo 

investigado por participação 
de outros crimes na cidade 
de Sousa, como roubos a es-
tabelecimentos comerciais 
com o agravante do uso de 
arma de fogo”, acrescentou.   

No momento da abor-
dagem, o preso não esboçou 
nenhuma reação, sendo en-
caminhado à Delegacia de 
Polícia Civil, onde foram fei-
tos os procedimentos neces-
sários ao caso. Em seguida, 
ele foi conduzido à Colônia 
Penal Agrícola, onde perma-
nece à disposição da Justiça.

Uma série de ações de-
sencadeadas pela Polícia 
Militar durante a terça-feira 
(21) em todo o Estado resul-
tou na apreensão de 15 ar-
mas de fogo. A intensificação 
das ações faz parte do plane-
jamento especial de policia-
mento para o período junino.

No Brejo, uma opera-
ção deflagrada no início da 
noite por policias militares 
do 8º Batalhão levou a PM a 
encontrar oito espingardas 
em poder de um suspeito 
na cidade de Gurinhém. O 
homem de 36 anos estaria 
comercializando o material. 
Além das armas de fogo, os 
policiais também apreende-
ram no local vários cartu-
chos e pólvora.

Em outras ações tam-
bém realizadas na região do 
Brejo, desta vez na cidade de 
Mogeiro, policiais do 8ª Bata-
lhão prenderam um homem 
de 44 anos portando um re-
vólver calibre 38. O suspeito 
teria efetuado disparos con-
tra outro homem, que não 

chegou a ser atingido.  Já no 
município de Juarez Távora, 
PMs apreenderam um revól-
ver calibre 32 com mais duas 
munições em poder de um 
homem.

Na Grande João Pessoa 
foram três apreensões. No 
bairro do Cabo Branco, na 
capital, policiais militares 
da Companhia Especializada 
em Apoio ao Turista (Cea-
tur) fizeram a apreensão de 
dois adolescentes, de 16 e 
17 anos, que haviam acaba-
do de assaltar uma mulher 
na orla. Com os adolescen-
tes os PMs encontraram um 
revólver calibre 22 e o pro-
duto do roubo. Ambos foram 
encaminhados à Central de 
Flagrantes.

Em Bayeux, um adoles-
cente de 16 anos foi apreen-
dido com uma espingarda 
no bairro Mário Andreazza.  
Na região de Santa Rita, no 
distrito de Bebelândia, um 
homem de 28 anos foi detido 
com uma espingarda calibre 
765. Em ambos os casos os 

suspeitos e as armas foram 
encaminhados para as dele-
gacias das cidades.

No Sertão as ações re-
sultaram na apreensão de 
duas armas de fogo nos 
municípios de Sousa e Vis-
ta Serrana. Em Sousa, uma 
guarnição realizava rondas 
e abordagens no bairro Alto 
do Cruzeiro em busca de sus-
peitos que tinham praticado 
roubo de celulares. Durante 
as diligências, os PMs se de-
pararam com dois homens 
em atitude suspeita em uma 
carroça de areia. Ao realizar 
a abordagem, foi encontrado 
com um dos suspeitos um re-
vólver calibre 32 com quatro 
munições. O suspeito foi le-
vado para Delegacia de Sou-
sa juntamente com a arma 
apreendida.

Na cidade de Vista Ser-
rana, um homem de 54 anos 
foi conduzido à Delegacia 
por posse ilegal de arma de 
fogo. Na residência do sus-
peito foi apreendido um re-
vólver calibre 38.

PM apreende 15 armas de 
fogo em menos de 24 horas

Polícia prende suspeito de 
tráfico e tentativa de latrocínio

Acidente na BR-101 deixa 
quatro pessoas feridas em JP

EM TODO O ESTADO

A Polícia Civil da Paraíba, por meio 
da Delegacia de Crimes Contra Pessoa 
(Homicídios) da capital, realizou na 
madrugada de ontem uma operação 
com o objetivo de cumprir mandados 
de prisão em desfavor de pessoas sus-
peitas da autoria de assassinatos ocor-
ridos na cidade. 

O trabalho faz parte das ações dos 
órgãos operativos da Secretaria de Se-
gurança e Defesa Social para enfren-
tamento à violência no período juni-
no, em todo o Estado, e resultou na 
prisão de três pessoas. 

Foram cumpridos dois mandados 
de prisão em desfavor de Rizone-
te Maria da Silva e Gilvan Sales da 
Silva, sendo o primeiro no bairro de 
Mangabeira e o segundo no Cristo. 

De acordo com as investigações, Ri-
zonete é suspeita da autoria de um 
homicídio acontecido em 2007 e Gil-
van de outro assassinato que acon-
teceu em 2003. Outro mandado de 
prisão foi cumprido na Penitenciá-
ria Desembargador Silvio Porto, em 
Mangabeira. 

De acordo com o titular da De-
legacia de Homicídios, Reinaldo Nó-
brega, o trabalho ainda faz parte do 
monitoramento de homicidas que 
estão em débito com o Judiciário, 
que é realizado pela unidade policial 
especializada.

Os presos foram encaminhados 
para a Central de Polícia, onde per-
manecem à disposição do Poder Ju-
diciário.

PC cumpre mandados de prisão

Na manhã de ontem acon-
teceu um acidente envolven-
do uma Hilux, na BR-101, em 
João Pessoa.  O veículo seguia 
no sentido Recife/João Pessoa 
quando o motorista perdeu o 
controle do carro e derrapou. 
O motorista socorrista do  Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), Anderson de 
Melo Pereira, informou que foi 
feito um chamado de quatro 
vítimas, sendo três mulheres 
e um homem. Ele disse ainda 

que quem estava conduzindo 
a Hilux era uma das mulheres 
e que ela ficou presa nas fer-
rugens, mas foi socorrida ime-
diatamente.  

O socorrista do Samu 
afirmou que nessa época de 
chuvas intensas é muito co-
mum a ocorrência de aciden-
tes como esse e que as chuvas 
de ontem podem ter sido um 
dos fatores que influenciaram 
a derrapagem do veículo. De 
acordo com Anderson Perei-
ra, o estado da motorista era 
regular, mas que ela estava 
consciente e orientada, assim 

como os outros passageiros. 
As vítimas foram levadas para 
o Hospital de Emergência e 
Trauma de João Pessoa. 

Também na manhã de 
ontem, no bairro de Tambauzi-
nho, em João Pessoa, um carro 
capotou depois de ser atingido 
por outro veículo que seguia na 
contramão e que após a colisão 
fugiu, deixando o para-choque 
com a placa no cruzamento das 
ruas Vandick Pinto Filgueiras 
e Deputado Geraldo Mariz. O 
caso foi registrado na Delega-
cia da Epitácio Pessoa e nenhu-
ma vítima ficou ferida.

O veículo seguia no sentido Recife/João Pessoa quando perdeu o controle e terminou capotando

FOTO: Evandro Pereira

Ana Rachel Almeida
Especial para A União
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Movimento no Terminal Rodoviário 
da capital deve ter aumento de 25% 

O Terminal Rodoviário 
de João Pessoa prevê uma 
movimentação intensa com 
20 mil embarques e 18 mil 
desembarques para hoje, 
véspera de São João.  O ge-
rente do Núcleo de Termi-
nais de João Pessoa e Cam-
pina Grande, Reinaldo Brasil, 
afirmou que a movimentação 
aumenta aproximadamente 
25% em comparação a pe-
ríodos normais, mas apesar 
disso não será necessário 
disponibilizar ônibus extras 
para suprir essa demanda. 

Os destinos mais pro-
curados dentro da Paraíba 
são Campina Grande, Patos, 
Sousa e Cajazeiras.  Enquan-
to que fora do Estado as pes-
soas estão optando pelas 
cidades de Caruaru, Recife 
e Natal. O gerente explicou 
que a cada meia hora sai um 
ônibus da empresa Real Bus 
para Campina Grande e que 
são fornecidos aproximada-
mente 20 ônibus diários só 
para a cidade. Para os outros 
destinos também não será 

Previsão para hoje é de 
20 mil embarques e 18 mil 
desembarques na cidade

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Destinos mais procurados na Paraíba são Campina Grande, Patos, Sousa e Cajazeiras e fora do Estado, Caruaru, Recife e Natal

necessário ônibus extra. “Se 
houver a necessidade de ôni-
bus extra nós colocamos, mas 
até então não será necessá-
rio”, afirmou.

Passagens
A legislação da Agên-

cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) prevê 
gratuidade para idosos com 
idade igual ou superior a 60 
anos e renda igual ou infe-

rior a dois salários mínimos 
e crianças com até seis anos 
incompletos. Para pessoas 
com deficiência a gratuidade 
só é válida para viagens em 
serviço convencional e não 
pode haver cobrança de taxa 
de embarque e pedágio. 

As empresas devem re-
servar dois lugares para os 
idosos e estudantes. Caso os 
lugares estejam preenchidos, 
podem ser adquiridos bilhe-

tes para os demais assentos 
com desconto mínimo de 
50% para os idosos, sem res-
trição de prazo para a aquisi-
ção, conforme determinação 
judicial. 

Reinaldo recomendou 
que os passageiros compras-
sem suas passagens de ida 
e de volta com antecedên-
cia, devido ao grande fluxo 
de pessoas que terá hoje 
no Terminal Rodoviário. O 

ideal é chegar com uma hora 
de antecedência e fazer a 
identificação das bagagens. 
“Existe um fluxo bom de ôni-
bus tanto para ir quanto para 
vir, mas a demanda aumenta 
muito no dia, então quanto 
antes comprar melhor. Es-
tamos falando de quase 20 
mil pessoas transitando na 
Rodoviária, então o cuidado 
e as precauções devem ser 
dobradas”, destacou.

FOTOS: Ortilo Antônio

Chuverinho, traque, peão co-
lorido. Soltar fogos de artifício é 
uma das brincadeiras preferidas das 
crianças no São João. Entretanto, 
é necessária uma atenção dobrada 
durante essa brincadeira, pois ela 
pode causar queimaduras graves 
nas crianças. Por esse motivo, o Go-
verno do Estado, através do Corpo 
de Bombeiros, fornece a cada dois 
anos um curso técnico de capaci-
tação, com dois dias de aulas, aos 
fogueteiros, para orientá-los sobre 
quais são os fogos permitidos para 
as crianças, para que assim eles pos-
sam orientar os pais sobre os cuida-
dos necessários com as crianças du-
rante o uso dos fogos.

A presidente da Associação dos 
Barraqueiros de Fogos de Artifício 
do Estado, Edileuza Muniz, expli-
cou que as aulas são ministradas 
pelos próprios bombeiros, além de 
um engenheiro bioquímico do Rio 
Grande do Sul. As aulas são efetua-
das no auditório do Corpo de Bom-
beiros, onde são dadas orientações 
e técnicas tanto para a venda dos 
fogos quanto para a realização 
dos shows pirotécnicos (queimas 
de fogos de artifício). “Às vezes os 

pais querem comprar algo diferen-
te, nós já orientamos eles para não 
comprar, porque se a gente permi-
te pode prejudicar tanto a criança 
quanto os pais. Porque isso não é só 
uma responsabilidade dos pais, mas 
é da gente também”, disse.

A comerciante Creusa Tole-
do afirmou que a expectativa de 
venda começou a melhorar nesta 
semana do São João, pois a maio-
ria das pessoas deixa para comprar 
em cima da hora ou geralmente 
comemora os festejos juninos em 
outras cidades do Estado. A ven-
dedora recomendou alguns fogos 
que são permitidos para o uso das 
crianças, que são: a bomba chilena, 
cobrinha, chuverinho, estrelinha 
de ouro e traque. E alguns dos não 
recomendados são: bomba cordão, 
bujão, TNT 6, vulcão, apito gaiato 
e tizu. Ela mencionou que até os 
fogos que são recomendados para 
as crianças, precisam ter a presen-
ça dos pais durante a soltura. “As 
crianças tem que soltar com a ob-
servação dos pais para evitar que 
elas se queimem”, alertou.

O fogueteiro José Gomes infor-
mou que são 14 barracas no “Sho-

pping dos fogos” e que é necessário 
que elas tenham o alvará permitin-
do que efetuem suas vendas, além 
do certificado de aprovação forne-
cido pelo Corpo de Bombeiro e a 
carteirinha disponibilizada pela Se-
cretaria de Segurança Pública. “Tan-
to para a venda dos fogos quanto 
para os shows pirotécnicos precisa-
mos estar habilitados e com as de-
vidas orientações, porque muitas 
vezes o cliente não tem o conheci-
mento de manuseio dos fogos e nós 
temos que orientá-los”, afirmou.

A assessoria do Corpo de Bom-
beiros (CB) afirmou que os fogue-
teiros precisam do certificado de 
aprovação e que o controle dos 
cadastros é feito através da dire-
toria de atividade técnica, que faz 
uma vistoria no local para saber se 
eles seguem as normas e os pré-re-
quisitos necessários para a venda 
desses fogos. O capitão Marcone, 
do CB, afirmou que só neste mês 
foram apreendidos aproximada-
mente 1.300 fogos vendidos ile-
galmente, e que nessa segunda-
feira foram feitas três grandes 
apreensões nos bairros do Rangel 
e Centro (Mercado Central). (AR)

Barraqueiros recebem orientações
VENDA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO

Na hora da compra, os pais são informados sobre os cuidados necessários com as crianças durante o uso dos fogos de artifício

CB reforça ações 
no São João de JP

O Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba empregará 21 homens 
e mulheres durante o “São João Pra 
Valer 2016”, que tem shows abertos 
ao público hoje e amanhã, no Ponto de 
Cem Réis, em João Pessoa. A corpo-
ração também disponibilizará para o 
ponto base no evento quatro viaturas, 
incluindo uma moto resgate. 

Conforme o chefe do setor de 
Planejamento e Estatísticas do CBMPB, 
tenente-coronel Nazareno de Oliveira, 
o esquema de prevenção dos festejos 
também contará com a instalação de 
dois Postos de Observação (POs), es-
truturas mais elevadas que facilitam a 
visão de todo o perímetro da festa.  Nos 
POs, trios de bombeiros estarão equi-
pados com kits de primeiros socorros. 

Também será colocado, no Pon-
to de Cem Réis, um Posto de Comando 
para suporte aos militares emprega-
dos no evento, bem como para aten-
dimento da população. O posto estará 
próximo ao palco e terá também ma-
terial de primeiros socorros. 

Fiscalização – As equipes 
da Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) do Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba farão, na manhã de hoje, 
a vistoria dos palcos e palanques 
montados para a festa.

As unidades de saúde 
do Estado montaram es-
quema especial de funcio-
namento para o período de 
São João. Alguns hospitais e 
centros de saúde reforçaram 
as equipes, outros funcio-
nam em horários especiais 
ou trabalham normalmente.

O Hospital de Emergência 
e Trauma de João Pessoa se-
gue as atividades normalmen-
te com sua equipe assistencial 
hoje e amanhã. A Unidade de 
Tratamento de Queimados 
funciona, inclusive, com dois 
cirurgiões plásticos em regime 
de plantão. No Complexo de 
Pediatria Arlinda Marques, no 
bairro de Jaguaribe, o setor de 
Urgência e Emergência funcio-
nará normalmente, durante 24 
horas, sem interrupção. 

No Complexo Clementi-
no Fraga o atendimento hos-
pitalar segue normalmente, 
durante 24 horas. O ambu-
latório fecha amanhã e volta 
às atividades na segunda-fei-
ra (27). No Hospital General 
Edson Ramalho, o funciona-
mento também será normal 
no atendimento de urgência 
e emergência, maternidade, 
laboratórios, raio-X e vários 
outros setores. “Apenas a parte 
de atendimento ambulatorial 
e consultas é que vai seguir a 
portaria da Secretaria de Ad-
ministração, fechando na sex-
ta-feira e retornando às ativi-
dades na segunda”, informou 
o diretor administrativo da 
unidade, major Pontes.

O Hemocentro de João 
Pessoa funcionará amanhã em 
regime de plantão, 24 horas, 
somente para a equipe que 
trabalha com a liberação das 
bolsas de sangue. O esquema 
de doações volta a funcionar 
no sábado (25), das 7h às 17h.

O Banco de Leite Anita 

Cabral estará fechado de ama-
nhã a domingo. “Os Postos de 
Coleta nos hospitais estarão 
funcionando em regime de 
plantão durante todo o feriado 
para atendimento das mães 
com dificuldades na amamen-
tação ou intercorrências ma-
márias”, explicou Thaíse Ribei-
ro, diretora do Banco de Leite.

No Hospital de Trauma 
em Campina Grande, a escala 
da equipe de plantão perma-
nece a mesma. As doações 
de sangue e atendimento aos 
pacientes no Hemocentro de 
Campina Grande param ape-
nas amanhã. A entrega de bol-
sas de sangue para as unidades 
que solicitarem segue durante 
24 horas, sem interrupção.

O Hospital Regional de 
Guarabira funciona durante 
o feriado de São João normal-
mente, com escalas de 24 ho-
ras em todas as especialida-
des. “O Regional de Guarabira 
é referência para vários muni-
cípios do Brejo. Estamos pron-
tos para continuar oferecendo 
atendimento de qualidade à 
população”, disse o diretor da 
unidade, Cleonaldo Freire.

O hospital de Itabaiana, 
referência em atendimento de 
urgência e emergência, obste-
trícia e pediatria, manterá a es-
cala para atender as eventuais 
demandas. A unidade funcio-
nará durante 24h.

O hospital de Sousa se-
gue com escala completa du-
rante 24 horas. O hospital é 
referência em atendimento de 
urgência e emergência e, nes-
te período, observa-se um au-
mento de casos de acidentes 
de carros e motos. Em Patos, o 
atendimento será normal, tan-
to no Hospital Regional quan-
to na maternidade. Ambos 
estão abertos 24 horas para 
casos de urgência. 

Saúde monta esquema 
especial para feriado

FESTA JUNINA



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de junho de 2016

Últimas
8
Eduardo Cunha vira réu no STF 
por contas secretas na Suíça
Ele é acusado de receber 
R$ 5 milhões de propina 
em contas não declaradas

A maioria dos ministros 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu ontem 
abrir ação penal contra o 
presidente afastado da Câ-
mara dos Deputados, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), pelo 
recebimento de R$ 5 mi-
lhões de propina em contas 
não declaradas na Suíça.

Com a decisão, Cunha 
vai responder pelos crimes 
de corrupção, lavagem de di-
nheiro e evasão de divisas e 
passará à condição de réu em 
duas ações penais que tra-
mitam na Corte, oriundas da 
Operação Lava Jato.

Os ministros acompanha-
ram o voto do relator, Teori Za-
vascki, e também entenderam 
que Cunha é beneficiário e o 
verdadeiro controlador das 

contas na Suíça. Para o relator, 
as provas apresentadas pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) comprovam que 
Cunha recebeu R$ 5 milhões 
de propina nas contas de seu 
truste, com o objetivo de ocul-
tar a origem dos valores.

O voto de Teori foi se-
guido pelos ministros Marco 
Aurélio, Dias Toffoli, Edson 
Fachin, Rosa Weber e Cármen 
Lúcia. O julgamento prosse-
guiu com os votos dos demais 
ministros.

Janot
Durante sua manifesta-

ção, o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
reafirmou que Cunha é o ti-
tular das contas na Suíça. “A 
conta Órion, documental-
mente comprovada na Suíça, 
é de propriedade do senhor 
Eduardo Cunha. Dela consta 
o seu endereço no Brasil, có-
pia de passaporte, visto ame-
ricano, informações pessoais 
e profissionais, data de nasci-
mento e assinatura.”

A denúncia foi apresenta-
da por Janot ao STF em março. 
Em outubro do ano passado, o 
Ministério Público da Suíça 
enviou ao Brasil documen-
tos que mostram a origem 
de aproximadamente R$ 9 
milhões encontrados nas con-
tas atribuídas a Cunha e seus 
familiares. De acordo com os 
investigadores da Lava Jato, 
os valores são fruto do recebi-
mento de propina em um con-
trato da Petrobras na compra 
de um campo de petróleo no 
Benin, avaliado em mais de 
US$ 34 milhões.

Defesa
No início do julgamento, a 

defesa de Cunha afirmou que o 
Banco Central (BC) nunca re-
gulamentou a obrigatoriedade 
de declarar propriedade de 
um truste no exterior. A advo-
gada Fernanda Tórtima, repre-
sentante do deputado, acres-
centou que, na Suíça, onde as 
contas atribuídas a Cunha fo-
ram encontradas, não há obri-
gação em declará-las.

André Richter
Da Agência Brasil

Cunha responderá por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas

FOTOS: Reprodução/Internet

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) rejeitou ontem 
recurso para retirar do juiz 
federal Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal em Curitiba, a 
competência para julgar a 
mulher e a filha do presiden-
te afastado da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). O julgamento 
ocorreu durante a sessão 
que julga abertura de ação 
penal contra o parlamentar.

A defesa dos parentes de 
Cunha alegou que, apesar de 
não terem foro por prerroga-
tiva de função no STF, Cláu-
dia Cruz e Danielle Cunha, 

mulher e filha do deputado, 
respectivamente, devem res-
ponder às acusações na Cor-
te, devido à ligação dos fatos.

A questão está vincu-
lada com a denúncia contra 
Cunha julgada pela Corte. De 
acordo com a denúncia, Cláu-
dia Cruz e Danielle Cunha 
são citadas como beneficiá-

rias das contas atribuídas ao 
deputado na Suíça.

Desmembramento
No dia 15 de março, 

o ministro Teori Zavascki 
atendeu a um pedido da Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) e desmembrou a 
investigação, deixando so-

mente à parte do inquérito 
referente ao presidente da 
Câmara no Supremo.

No dia 9 de junho, Moro 
recebeu denúncia apresen-
tada pela força-tarefa de 
procuradores da Operação 
Lava Jato contra Cláudia 
Cruz e outros investigados 
que viraram réus.

Negativa de recurso contra mulher e filha
Da Agência Brasil

Um total de 41.381 
paraibanos já se inscre-
veu no Programa de 
Habilitação Social (PHS), 
lançado pelo Governo do 
Estado no dia 1º. As ins-
crições se estenderão até 
o dia 10 do próximo mês 
e só podem ser realiza-
das através do site www.
habilitacaosocial.pb.gov.
br . Na edição atual, mais 
1.500 pessoas de baixa 
renda terão acesso à Car-
teira Nacional de Habili-
tação de graça. 

Criado em maio de 
2012, o programa tem a 
finalidade de possibilitar 
o acesso das pessoas de 
baixo poder aquisitivo, 
gratuitamente, à obten-
ção de Autorização para 
Condução de Ciclomoto-
res (ACC) e da primeira 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) nas cate-
gorias A ou B, na hipóte-
se de adição de categoria 
A ou B, bem como na 
mudança de categorias 
para C, D ou E.

O PHS reserva 50% 
das vagas para inscritos 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais do 
Governo Federal, bene-
ficiários ou com perfil 
para o Bolsa Família. As 
demais vagas são distri-
buídas da seguinte for-
ma: 20% para alunos 
matriculados ou que 
tenham concluído os 

programas Projovem e 
Brasil Alfabetizado; 15% 
para pessoas com renda 
familiar igual ou inferior 
a um salário mínimo ou 
que estejam desempre-
gadas; 10% para pessoas 
egressas e liberadas do 
sistema penitenciário, 
bem como aqueles que 
tenham cumprido medi-
da socioeducativa de in-
ternação, nos termos do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, completa-
do ainda 18 anos de vida, 
e 5% para beneficiários 
do Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA).

De acordo com a Le-
gislação que rege a ação, 
o PHS é um programa so-
cial de formação, qualifi-
cação e habilitação pro-
fissional de condutores 
de veículos automotores, 
que visa contribuir com o 
desenvolvimento social a 
partir de uma perspecti-
va de inclusão no merca-
do de trabalho, além de 
proporcionar a regula-
mentação daqueles que 
andam irregularmente 
pelas vias de trânsito.

É vinculado à Se-
cretaria de Segurança 
e Defesa Social, através 
do Detran-PB, e tem 
como parceiras as Se-
cretarias de Desenvol-
vimento Humano; da 
Administração Peniten-
ciária e de Educação.

Programa já tem mais 
de 41 mil inscritos

HabiliTaçãO SOcial 
Pagamento do 
IPVA para placa 
final 8 encerra no 
próximo dia 30

Os donos de veículos com 
placa terminada em 8 deverão 
efetuar o pagamento do Im-
posto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
até o dia 30 de junho. Os con-
tribuintes têm duas opções: 
o pagamento em cota única à 
vista com desconto de 10%; 
ou parcelamento do tributo 
em até três vezes, mas sem 
desconto, sendo a primeira 
devendo ser paga também até 
o último dia útil deste mês. 

Caso o boleto não tenha 
chegado à residência, o con-
tribuinte poderá solicitar em 
qualquer posto de atendimen-
to do Detran-PB ou imprimi-lo 
pessoalmente no site do órgão. 
Basta informar os números 
completos da placa dos veí-
culos e do Renavam no link 
http://www.detran.pb.gov.br/
index.php/ipva.html

Parcelamento
Termina também no pró-

ximo dia 30 o prazo para pa-
gamento da segunda parcela 
do total de três da placa final 7, 
enquanto os proprietários da 
placa terminada em 6 deverão 
efetuar a terceira e última par-
cela do tributo.

Isenção
A legislação do IPVA em 

vigor assegura isenção do im-
posto para proprietários de 
veículos com 16 anos com-
pletos do ano de fabricação, 
sendo assim, veículos com ano 
de fabricação abaixo de 2000 
ficarão isentos de pagamento 
do IPVA em 2016.

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Roubos e Fur-
tos (DRF) de Campina Gran-
de, divulgou ontem a imagem 
de Aluska Ferreira de Araújo, 
32 anos, procurada pela prá-
tica de vários furtos e roubos 
em estabelecimentos comer-
ciais naquela cidade.

Contra ela existe man-
dado de prisão expedido 
pela Comarca de Campina 
Grande. Aluska Ferreira de 
Araújo, que também costu-
ma usar o nome Aluska Fer-
reira Silva, é investigada pela 
3ª Delegacia Distrital e Dele-
gacia de Roubos e Furtos. De 
acordo com as investigações, 
a suspeita costuma praticar 
os crimes em clínicas, hospi-
tais, escolas e academias.

As principais vítimas da 
investigada são pessoas ido-
sas que ela consegue enganar 

Divulgada foto de mulher 
suspeita de praticar roubos

em campina Grande

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de um trabalho 
integrado com policiais civis 
do Distrito Federal, localizou 
e prendeu, ontem, em Brasília, 
o empresário Luiz da Silva Ju-
nior, 44 anos, natural da cidade 
de Malta, no Sertão paraibano. 
Luiz Junior é procurado pela 
Justiça por assassinato.

O crime aconteceu no ano 
de 1998 na cidade São Bento, 

também no Sertão da Paraíba. 
Luiz Junior teria assassinado 
Geraldo Oliveira de Freitas com 
um tiro que atingiu o peito da 
vítima. As investigações reali-
zadas na época mostraram a 
ligação dele com o homicídio. 
Várias buscas foram realizadas 
em toda a Paraíba, mas o sus-
peito conseguiu fugir do Esta-
do. Um trabalho investigativo 
mostrou que Luiz Junior podia 

estar morando em Brasília. A 
partir daí, a Polícia Civil da Pa-
raíba solicitou o apoio dos po-
liciais do Distrito Federal para 
que fosse realizado um levan-
tamento e checar se o suspei-
to ainda estava morando na 
capital federal. As buscas rea-
lizadas mostram que o suspei-
to estava vivendo na cidade e  
trabalhando no ramo da cons-
trução civil, tendo sido preso.

Empresário preso no DF suspeito 
de praticar homicídio no Sertão

conquistando a confiança. 
Várias denúncias já foram re-
gistradas contra Aluska. Foi 
por meio dessas informações 
repassadas pelas vítimas que 
a polícia conseguiu identifi-
car a suspeita, que age de for-

ma rápida e tranquila e em 
alguns casos usa uma arma 
para praticar os crimes.

Os levantamentos reali-
zados mostraram que a sus-
peita mora no bairro Belo 
Monte, em Campina Grande. 

expediente normal 
hoje nas repartições

As repartições públicas es-
taduais funcionam normalmente 
hoje. De acordo com portaria pu-
blicada na última sexta-feira (17), 
no Diário Oficial do Estado (DOE), o 
expediente no período junino será 
facultativo amanhã.

A portaria informa que, em 
virtude das festividades juninas, a 
Sead resolve facultar o expediente 
do dia 24 de junho de 2016, nas 
repartições estaduais da Adminis-
tração Direta e Indireta do Poder 
Executivo, devendo ser preserva-
do o funcionamento dos serviços 
essenciais. 

O documento determina ain-
da que os veículos oficiais, inclusive 
os de representação da Adminis-
tração Direta e Indireta do Poder 
Executivo, sejam recolhidos às suas 
repartições de origem ou ao Centro 
Administrativo, após o término do 
expediente de hoje e liberados uma 
hora antes do início do expediente 
do dia 27, e ainda, que qualquer li-
beração excepcional seja precedida 
de autorização do Gabinete Militar 
do Governador, excetuando-se 
ambulâncias, veículos de fiscali-
zação da Secretaria de Estado da 
Receita, da Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciária, da 
Secretaria de Estado da Segurança 
e Defesa Social, das Polícias Civil e 
Militar e da Casa Militar ou que es-
tejam a serviço desta.



Colômbia e Farc anunciam
acordo para cessar-fogo
histórico e definitivo
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Votação do impeachment em agosto

A Comissão Processante 
do Impeachment aprovou on-
tem um novo cronograma de 
trabalhos em razão dos atrasos 
no cronograma original, causa-
dos pela oitiva de testemunhas. 
Pela nova previsão, o relatório 
do senador Antonio Anastasia 
deverá ser votado no plená-
rio do Senado – fase chamada 
de votação da pronúncia – no 
dia 9 de agosto. Depois disso, 
o presidente da Casa, senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
terá até dez dias para marcar o 
julgamento final da presidenta 
Dilma Rousseff, no plenário do 
Senado.

O cronograma de Antonio 
Anastasia prevê que, no próxi-
mo dia 5 de julho, será realiza-
da a audiência com os peritos 
e os assistentes de acusação e 
defesa, que fizeram a perícia 
nos documentos que embasam 
a denúncia e o processo de im-
peachment. No dia seguinte, 
a presidente afastada deverá 
comparecer à comissão para 
ser ouvida pelos senadores e 
se defender.

A partir daí, começará a 
contar o prazo para as alega-
ções finais da acusação. Um 
acordo entre os advogados de 
acusação, Janaína Paschoal, e 
de defesa, José Eduardo Car-
dozo, estabeleceu que a advo-
gada entregará suas alegações 
finais em cinco dias – embora 
ela tenha prazo de até 15 dias. 
Com isso, no dia 13 de julho co-
meçará a contar o prazo de 15 

dias para as alegações finais da 
defesa.

O senador Antonio Anas-
tasia terá prazo de até quatro 
dias para fazer seu relatório 
final, que deve ser lido ao ple-
nário da comissão no dia 2 de 
agosto – uma semana mais 
tarde que a previsão original. 
No mesmo dia será concedida 
vista coletiva, com discussão 
do parecer, marcada para o 
dia 3 e votação para o dia 4 de 
agosto.

No dia seguinte, o relató-
rio de Anastasia já poderá ser 
lido no plenário do Senado. 
Como o dia 5 de agosto cai na 
sexta-feira, a previsão é de 
que a votação da pronúncia 
ocorra no dia 9. A votação será 
conduzida pelo presidente do 
processo, ministro presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
Ricardo Lewandowski.

Não há ainda data mar-
cada para a votação do julga-
mento final de Dilma, mas o 
presidente do Senado já disse, 
anteriormente, que pretende 
usar todo o prazo de dez dias 
para marcar a votação.

Oitivas
A Comissão do Impea-

chment cumpriu hoje mais 
uma rodada de oitivas das 
40 testemunhas arroladas 
pela defesa de Dilma. Foram 
ouvidos o analista de Plane-
jamento e Orçamento e Coor-
denador Geral de Tecnologia 
e Informação da SOF, Robson 
Azevedo Rung; o secretário 
de Organização Institucional 
do Ministério da Defesa, Luiz 
Antonio de Souza Cordeiro; e 
o representante da Justiça do 
Trabalho, Luciano Carlos de 
Almeida. Com isso, falta ainda 
ouvir 12 testemunhas.

Novo cronograma prevê que 
o relatório será votado no 
dia 9, segundo a comissão

aFastamento de dilma

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil 

Depois de mais de quatro horas 
de debates sobre o Projeto de Lei 
(PL) 4.850/16), que reúne 10 medi-
das contra a corrupção sugeridas 
pelo Ministério Público, o procu-
rador da República, Deltan Dallag-
nol, coordenador da força-tarefa 
da Operação Lava Jato em Curitiba, 
criticou ontem algumas propostas 
apresentadas no Congresso para al-
terar as leis relativas à delação pre-
miada e aos acordos de leniência.

 Segundo Dallagnol, a suges-
tão de proibir a delação de pessoas 
que já estão presas só tem sentido 
se o objetivo é tentar frear as in-
vestigações. “Foram exatamente 
esses institutos [acordos de delação 
premiada e de leniência] que nos 
permitiram chegar aonde chega-
mos: uma expansão exponencial 
da investigação, descobrindo no-

vos fatos relacionados à corrupção, 
processando outras pessoas, recu-
perando R$ 3 bilhões aos cofres 
públicos. É possível melhorar es-
ses instrumentos de trabalho, mas 
foram úteis do modo como estão 
previstos hoje”, afirmou.

 Dallagnol admitiu que autori-
dades envolvidas na Lava Jato têm 
receio de que o atual momento de 
“stress e tensão política” provocado 
pelas investigações abra a possibi-
lidade para propostas que provo-
quem retrocesso ou tentem barrar 
as investigações.

Durante toda a sessão marca-
da para discutir as medidas anticor-
rupção, especialistas e parlamenta-
res se revezaram para defender a 
matéria. A última manifestação 
foi do deputado Heráclito Fortes 
(PSB-PI), citado na delação premia-
da do ex-presidente da Transpetro 
Sérgio Machado como um dos 20 
políticos a quem teria pago propi-

na. Fortes tentou se defender da 
acusação de que teria recebido di-
nheiro ilegal de Machado e pediu 
para ser ouvido pelo Ministério 
Público, mas Dallagnol explicou 
que o processo está com o Supre-
mo Tribunal Federal.

Perguntado sobre um possível 
constrangimento por estar diante 
de um Parlamento com tantos no-
mes envolvidos em escândalos, o 
procurador mostrou-se otimista e 
disse que o que estava vendo era 
um Congresso se movimentando 
pela aprovação de medidas anti-
corrupção. “Isso renova nossas es-
peranças de que tenhamos um mo-
vimento como o [que gerou a Lei 
da] Ficha Limpa em que pessoas do 
Parlamento se movimentam para 
atender o anseio popular. O Parla-
mento é instituição que está acima 
de cada um de seus indivíduos. O 
todo é maior, muitas vezes, que a 
soma das partes”, afirmou.

Procurador critica propostas 
para mudar delação premiada

deBate no ConGResso

Julia lindner
Agência Estado

O Senado recebeu ontem 
o décimo pedido de impeach-
ment do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot. O 
autor da denúncia é Gustavo 
Haddad Francisco e Sampaio 
Braga, de 21 anos, da cidade 
de São José dos Campos (SP). 
O jovem alega que Janot vio-
lou a Constituição Federal ao 
“requerer pedidos de prisões 
flagrantemente ilegais” do 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), e de se-
nadores. A intenção de Janot, 
segundo o autor da denúncia, 
seria “intimidar” e “prostar” o 
Legislativo.

Braga chegou a fazer uma 
comparação com o período da 
ditadura militar, caso os pedi-
dos de prisão feitos pelo PGR 
fossem acatados pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 
“Que autonomia se pode espe-
rar do Senado Federal, quando 
seus membros se encontram 
em contate risco de prisão, ao 
saber das preferências e ca-
prichos de uma só pessoa?”, 
questionou.

Braga também acusa o 
procurador-geral de “trocar in-
formações” com governos es-
trangeiros, especialmente dos 
Estados Unidos, para instruir 
suas denúncias. No entendi-

mento do estudante, o conteú-
do negociado compromete o 
interesse nacional, pois pode-
ria gerar um prejuízo bilioná-
rio ao erário, já que episódios 
de corrupção ou fraude pode-
riam culminar em indeniza-
ções bilionárias para empresas 
brasileiras públicas e privadas.

De acordo com o estudan-
te, Janot estaria reiteradamen-
te tentando “usurpar” atribui-
ções dos outros poderes, não 
respeitando, por exemplo, as 
competências atribuídas ao 
Ministério da Justiça como au-
toridade central na troca de 
informações externas - assim 
como teria feito com o Legis-
lativo e o Executivo ao pedir a 
prisão de parlamentares.

Ao finalizar o documento, 
o jovem pede que Renan con-
dene Janot à perde do cargo 
e inabilitação por oito anos. 
Como presidente da Casa, con-
tudo, Renan pode apenas acei-
tar a denúncia, já decisão sobre 
a continuidade do processo 
cabe aos senadores.  No currí-
culo de Braga, o jovem cita que 
já venceu mais de 50 medalhas 
em olimpíadas nacionais e sete 
medalhas em olimpíadas inter-
nacionais de Matemática, Físi-
ca, Química, Biologia e Astro-
nomia. Atualmente, ele estuda 
Física e Engenharia Elétrica no 
Instituto de Tecnologia de Mas-
sachusetts (MIT), nos EUA. 

Pedido de impeachment 
de Janot é protocolado

déCimo Caso

Odebrecht mantinha sistema de 
informática de propina na Suíça

oPeRação lava Jato

Deltan Dallagnol disse que proibir a delação de pessoas presas só tem sentido se o objetivo é tentar frear as investigações

Foto: Vladimir Platonow/Agência Brasil

da agência estado

Um dos responsáveis 
pelo sistema de informática 
do “departamento da pro-
pina” da Odebrecht, Camilo 
Gornati, afirmou ontem ao 
juiz federal Sérgio Moro, que 
a empreiteira mantinha seu 
servidor na Suíça “por ques-
tão de segurança”. O interro-
gado foi alvo da 26ª fase da 
Operação Lava Jato, batizada 
de Xepa. O servidor teria sido 
bloqueado pelas autoridades 
suíças.

“O que me falaram é que 
era mais seguro deixar na 
Suíça”, afirmou Gornati, ou-
vido na ação penal contra o 
marqueteiro do PT João San-

tana, o presidente afastado 
da Odebrecht, Marcelo Bahia 
Odebrecht, e outros executi-
vos do grupo. “Uma vez que 
perguntei, seria por seguran-
ça”, afirmou ele ao ser ques-
tionado pela procuradora da 
República Laura Tessler, da 
força-tarefa da Lava Jato.

 Gornati foi alvo de con-
dução coercitiva na Opera-
ção Xepa, apontado como 
um dos responsáveis pela 
operação e manutenção do 
sistema Drousys, que era 
usado pelos executivos da 
Odebrecht para controle do 
“departamento da propina”, 
chamado oficialmente de De-
partamentos de Operações 
Estruturadas.

 O Ministério Público Fe-
deral (MPF) descobriu que a 
Odebrecht montou um setor 
específico dentro da empre-
sa para gerenciar e controlar 
os pagamentos de propina 
da empresa. Por esse siste-
ma, eram controlado os re-
passes feitos para políticos 
e agentes públicos, por meio 
de operadores e contas em 
nome de offshores.

Gornati trabalha na em-
presa JR Graco Assessoria e 
Consultoria Financeira Ltda. 
O nome dele constava na 
agenda da secretária Maria 
Lúcia Tavares do “departa-
mento da propina” da Ode-
brecht. Maria Lúcia confes-
sou em delação premiada 

com a Lava Jato a existência 
do setor no grupo.

 A JR Graco pertence a Olí-
vio Rodrigues Júnior, que foi 
responsável pela abertura de 
contas da Odebrecht, em Antí-
gua, por onde chegaram a cir-
cular mais de US$ 2,6 bilhões 
da empreiteira, segundo o de-
lator Vinicius Borin, que traba-
lhava nas instituições financei-
ras. A força-tarefa da Lava Jato 
apura se parte desses valores 
ou se totalidade deles são refe-
rentes a propinas e caixa 2.

Questionado pelo juiz 
Sérgio Moro, Gornati afirmou 
que o servidor utilizado pela 
Odebrecht “ainda está na Suí-
ça, bloqueado pelo Ministério 
Público daquele País”.
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 O futuro da democracia
A história do Direito Internacional moderno marca o 

abandono progressivo da guerra como o meio de solução 
de conflitos mais legítimo e imediato; e eleva o indivíduo, 
através do reconhecimento de sua personalidade, ao 
patamar de um sujeito do direito internacional. O Estado 
deixa, sobretudo no século. XX, de ser o único protagonista 
da sociedade internacional. No curso do século. XX ela, 
sociedade internacional, torna-se mais diversificada e 
cresce a noção do direito internacional como meio de 
racionalização do convívio entre estes protagonistas.

É possível se pensar a paz internacional, a nomia 
(direito) como metodologia de gestão de seus conflitos, 
sem que haja a sua democratização? A democracia como 
sendo a técnica política mais condizente com a experiência, 
clama pela democratização de todas as esferas políticas, 
não apenas a esfera interna do Estado. Admitir uma 
sociedade internacional que se estruture em parâmetros 
não democráticos, ainda que todos os Estados fossem 
democráticos, é uma ameaça inclusive para a manutenção 
da democracia interna. O quadro fático atual da sociedade 
internacional nos revela um impasse, pois temos sua 
organização regida por potências que mantém essa 
sociedade em um equilíbrio estável, mas ao mesmo tempo 
desde o fim da Segunda Guerra Mundial emergiu uma 
consciência internacional baseada no reconhecimento 
do indivíduo e dos direitos humanos. Uma sociedade 
internacional regida por potências hegemônicas e ao mesmo 
tempo que reconhece a dignidade do homem e de seus 
direitos para além do Estado, ou tende a uma ordenação 
democrática da sociedade internacional e, com isso, supera o 
modelo do equilíbrio delicado entre potências hegemônicas; 
ou o discurso dos direitos humanos e do reconhecimento 
do indivíduo como sujeito internacional se tornam 
inconsistentes. O maior obstáculo para a democratização 
da sociedade internacional é a existência de assimetrias 
econômicas e militares profundas entre seus agentes. A 
tecnologia termonuclear monopolizada por alguns agentes 
é o maior inimigo da democracia e seu maior obstáculo 
rumo à criação de uma ordem democrática internacional. 
Ordem democrática internacional sem a qual as democracias 
internas dos Estados se veem ameaçadas. O mais expressivo 
exemplo desse impasse entre um quadro fático de sociedade 
internacional de equilíbrio induzido por potências 
hegemônicas e de outro lado a multiplicação de tratados 
e convenções multilateriais sobre direitos humanos, é 
simbolizado pela ONU (Organização das Nações Unidas) que 
se tem na Carta da ONU de 1945 e na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948, o reconhecimento do 
indivíduo como titular de direitos, por outro lado o Conselho 
de Segurança da ONU, seu órgão mais decisivo em matéria 
de  conflito internacional se organiza como uma pentarquia. 
Se a ONU, ao suceder a Liga das Nações, teve o mérito de ter 
na opção pelos direitos humanos seu valor fundante, por sua 
vez muito do seu descrédito crescente reside na mensagem 
contraditória que ela transmite a essa mesma sociedade 
internacional ao se organizar de forma não democrática na 
formação de sua opinião política em matéria de segurança 
internacional. A internacionalização dos direitos humanos 
pressupõe a democratização da sociedade internacional. 
Reconhecer o indivíduo como sujeito de direitos para além 
do Estado (Internacionalização dos Direitos Humanos) 
exige, ao mesmo tempo, que a sociedade internacional 
permita a participação de um número cada vez maior de 
agentes, dentre eles os indivíduos. A democracia pressupõe, 
antes de tudo, para ser efetiva que o maior número possível 
de pessoas participe das instâncias de decisão. 

A cidadania, nestes termos, não pode se restringir 
à esfera doméstica do Estado. A cidadania universal ou 
supraestatal é um instrumento imprescindível para a 
democratização da sociedade internacional. Democratização 
sem a qual a nomia do Direito Internacional se torna 
mitigada, abrindo espaço para a volta da guerra de agressão 
como forma atávida de solução generalizada de conflitos, 
ou ainda, a volta da descartabilidade do indivíduo, nos 
moldes de Auschwitz em uma reedição do paroxismo 
totalitário.

A necessidade de superação do terror de uma guerra 
nuclear e da coerção imposta por potências hegemônicas, 
pelo consenso racional entre Estados democráticos 
que participem de esferas de tomada de decisões livres 
de coerções ou intimidações. A substituição da força 
do medo, pela força de consensos reais, racionalmente 
fundamentados. O projeto de superação dessa sociedade 
regida por potências hegemônicas, clama por uma 
confederação internacional de repúblicas democráticas 
que tenham nos direitos humanos uma garantia efetiva 
de reconhecimento do indivíduo como sujeito universal. 
Em outros termos uma sociedade internacional 
democraticamente ordenada. Ordenamento internacional 
democrático que promova a internacionalização dos 
direitos humanos através da construção de uma cidadania 
supraestatal, portanto: universal. 

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Coca, Pepsi e Ambev vão parar 
de vender refrigerante em escola
No Estado da Paraíba, já 
existe lei local proibindo 
a venda do produto

A Coca-Cola Brasil, a Am-
bev e a PepsiCo Brasil deixa-
rão de vender refrigerantes 
às escolas com alunos de até 
12 anos ou que tenha a maio-
ria dos alunos nessa faixa de 
idade. As fabricantes se com-
prometeram a comercializar 
nesses locais apenas água 
mineral, suco com 100% de 
fruta, água de coco e bebidas 
lácteas que atendam a crité-
rios nutricionais específicos, 
mantendo o foco na hidrata-
ção e na nutrição

A decisão foi divulga-
da ontem pelas empresas 
e valerá a partir de agosto. 

Em nota, as produtoras in-
formam que consideram a 
obesidade um “problema 
complexo” e que reconhe-
cem seu papel de ser parte 
da solução.

Segundo a nota, “o novo 
portfólio tem como referên-
cia diretrizes de associações 
internacionais de bebidas. 
Novos produtos lançados pe-
las empresas poderão ser in-
cluídos, no futuro, seguindo 
essas referências”.

Cantinas
Para o ajuste de portfó-

lio, as empresas levaram em 
conta que nessa faixa etária 
as crianças não têm maturi-
dade suficiente para tomar 
decisões de consumo e que, 
por isso, as fabricantes de-
vem auxiliar a moldar um 
ambiente que facilite esco-
lhas adequadas.

A política valerá para as 
cantinas que compram di-
retamente das fabricantes e 
de seus distribuidores. Em 
relação àquelas que se abas-
tecem em outros pontos de 
venda (supermercados, re-
des de atacados e adegas, por 
exemplo) haverá uma ação 
de sensibilização desses co-
merciantes, por meio da qual 
todos serão convidados a se-
guir a medida.

De acordo com a presi-
dente da Associação de Nu-
tricionistas do Distrito Fede-
ral, Simone Rocha, a decisão 
das fabricantes é positiva e 
segue articulações nacionais 
que apontam para a proibi-
ção de venda de refrigerantes 
em escolas públicas e priva-
das. Em alguns estados, como 
na Paraíba, já existe uma lei 
local proibindo a venda do 
produto em escolas públicas 

e privadas. Além disso, várias 
escolas do País já adotam a 
medida em suas cantinas.

Conforme Simone Rocha, 
o refrigerante é uma “caloria 
vazia”, sem nutrientes e, além 
disso, tem conservantes, co-
rantes e outros componentes 
que não fazem bem à saúde. 
“O consumo diário de refrige-
rante pode levar à obesidade, 
diminuir a absorção de cálcio 
e levar ao comprometimento 
da saúde óssea”, detalhou.

Simone acrescentou que 
não ter o produto disponível 
diariamente durante a infân-
cia influencia na formação 
dos hábitos alimentares do 
adulto. “Se ela não tem aces-
so, não vai ter aquilo como 
comum. Vai adotar como algo 
de momentos festivos. Já se 
tiver disponível todos os dias, 
vai tornar natural e pensar 
que é inofensivo”, concluiu.

Aline Leal
Da Agência Brasil

O Ministério da Saúde 
confirmou o diagnóstico de 
microcefalia e outras altera-
ções no sistema nervoso em 35 
bebês na última semana, todos 
sugestivos de terem sido cau-
sados por infecção congênita. 
Ao todo, agora são 1.616 casos 
registrados de outubro do ano 
passado até o dia 18 deste mês.

Segundo a pasta, há 3.007 
bebês com suspeita de malfor-
mações que  ainda não tiveram 
os exames concluídos para 
diagnóstico preciso. São 40 ca-
sos a menos sem diagnóstico 
conclusivo, considerando os 
dados do boletim anterior.

Dos casos confirmados, 
233 tiveram exames labora-
toriais comprovando que fo-
ram causados pelo vírus zika. 
Entretanto, para o Ministério 

da Saúde, esse número não 
reflete a realidade. Para a 
pasta, a maior parte dos casos 
confirmados foi causada pelo 
zika, mas, por dificuldades 
de diagnosticar a doença, a 
situação não foi comprovada 
em laboratório.

O novo boletim descartou 
3.416 casos que eram conside-
rado suspeitos, porque os exa-
mes não revelaram anorma-
lidade, porque malformações 
foram confirmadas por caussa 
não infecciosas ou não se en-
quadraram na definição de 
caso. Entre o boletim anterior 
e o divulgado ontem, 108 casos 
foram descartados.

No total, houve de mi-
crocefalia em 8.039 bebês, 
dos quais 1.616 foram con-
firmados, 3.416, descartados 
e 3.007 continuam sendo in-
vestigados. Todos os estados 

e o Distrito Federal têm casos 
confirmados, a maior parte 
(1.410) registrada no Nor-
deste. A região Sudeste tem 
98 confirmações, cinco a mais 
do que na última semana.

Zika
Transmitido pelo mos-

quito Aedes aegypti, o vírus 
zika começou a circular no 
Brasil entre 2013 e 2014, mas 
os primeiros registros foram 
feitos pelo Ministério da Saú-
de em maio de 2015. O que 
se sabia sobre a doença, até 
o segundo semestre do ano 
passado, era que sua evolu-
ção costumava ser benigna e 
que os sintomas, geralmente 
manchas vermelhas no corpo, 
fadiga, dores nas articulações 
e conjuntivite, além de febre 
baixa, eram mais leves do 
que os da dengue e da febre 

chikungunya, também trans-
mitidas pelo Aedes aegipty.

Porém, em outubro de 
2015, pesquisadores identi-
ficaram a presença do vírus 
no líquido amniótico de um 
bebê com microcefalia. Em 28 
de novembro, o Ministério da 
Saúde confirmou que, quando 
gestantes são infectadas pelo 
vírus, podem gerar crianças 
com microcefalia, uma malfor-
mação irreversível do cérebro 
que pode vir associada a danos 
mentais, visuais e auditivos. 
Pesquisadores confirmaram 
que a Síndrome de Guillain
-Barré também pode ser oca-
sionada pelo zika.

A microcefalia pode ter 
como causa diversos agen-
tes infecciosos, além do zika, 
como sífilis, toxoplasmose, 
rubéola, citomegalovírus e 
herpes viral.

MS confirma 35 em uma semana
CAsOs de mICrOCefALIA

Da Agência Brasil

A Polícia Militar realizou ontem 
o terceiro dia de operação na Favela 
do Rola, em Santa Cruz, Zona Oeste 
do Rio, em busca do traficante cha-
mado Fat Family que foi resgatado 
de um hospital no último domingo 
(19). Na ação, houve confronto com 
traficantes e resultou na morte de 
cinco homens. Policiais de 21 bata-
lhões vasculharam mais de 50 co-
munidades dominadas pela facção 
criminosa Comando Vermelho.

A ação teve por objetivo pren-
der o traficante Nicolas Labre Perei-
ra de Jesus, 28 anos, o Fat Family, 
resgatado da enfermaria ortopé-
dica do Hospital Municipal Souza 
Aguiar, no Centro do Rio, em ação 
ousada na madrugada do último 
domingo (19).

Na chegada da Polícia Militar à 
Favela do Rola, em Santa Cruz, seis 
homens suspeitos de envolvimento 
com o tráfico de drogas trocaram 
tiros com os policiais militares. Cin-
co deles morreram na hora e um foi 
levado para o Hospital Municipal 
Pedro II, em Santa Cruz. Na ação, os 

Saldo é de cinco mortos no Rio
AçãO dA Pm PArA LOCALIzAr trAfICANte

policiais prenderam também um fo-
ragido da Justiça.

De acordo com a PM, os policiais 
apreenderam um fuzil, três pistolas 
automáticas, uma granada e uma 
quantidade de drogas ainda não con-
tabilizada na comunidade do Rola.

Em outro ponto da cidade, no 
Morro da Congonha, em Madureira, 
Zona Norte, policiais do 9° Batalhão 
da PM prenderam um homem sus-
peito de envolvimento com o tráfico 
de drogas e apreenderam um fuzil, 

uma pistola e drogas.

troca de Comando
O Comando Geral da Polícia 

Militar escolheu o tenente-coronel 
Maurício Faria Silva, lotado no Cen-
tro de Manutenção de Material, 
como novo comandante do 5º Bata-
lhão da PM, na Praça da Harmonia, 
responsável pelo policiamento na 
área central da cidade e encarrega-
do da custódia de presos no Hospital 
Souza Aguiar.

Durante a ação os policiais apreenderam várias armas e uma quantidade de drogas

Douglas Corrêa
Da Agência Brasil

fOtO: Reprodução/Internet
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Colômbia e Farc fecham acordo 
para trégua histórica e definitiva
O cessar-fogo impulsiona 
as negociações de paz
entre as duas partes

O governo colombiano 
do presidente Juan Manuel 
Santos e o grupo guerrilhei-
ro Forças Armadas Revolu-
cionárias da Colômbia (Farc) 
anunciaram ontem um acor-
do de cessar-fogo bilateral e 
definitivo. Trata-se do acordo 
mais sólido já alcançado en-
tre as partes, fator que dá um 
impulso adicional às negocia-
ções de paz que ocorrem em 
Havana, Cuba, desde 2012.

No Twitter, um dos 
principais negociadores das 
Farc, Antonio Lozada, dis-
se que o País está “em um 
momento histórico. Hoje é o 
#últimodiadaguerra”. Nesta 
quinta-feira deverá ser feito 
um anúncio oficial na pre-
sença do presidente colom-
biano, Juan Manuel Santos, 
do secretário-geral das Na-
ções Unidas, Ban Ki-moon, 
e de outros representantes 
internacionais.

A etapa do cessar-fogo 
bilateral definitivo prevê 
também o cumprimento de 
um cronograma para depo-
sição de armas e garantias 
de segurança para os ex-
-combatentes das Farc. As 
autoridades colombianas 
acreditam que o acordo de-
finitivo de paz com as Farc 
poderá ser firmado no dia 
20 de julho. A promessa ini-
cial era de que ele seria con-
cretizado ainda neste ano.

O conflito armado entre 
as Farc e o Exército colom-
biano é considerado o mais 
antigo da América do Sul. Em 
seus anos de maior atuação, 
o grupo chegou a cometer 
sequestros, ataques e assas-
sinatos para defender seus 
ideais, entre eles a reforma 
agrária e a criação de um Es-
tado socialista.

Desde 1964, o conflito 
entre o Exército e a guerri-
lha já matou mais de 220 mil 
pessoas na Colômbia. As Farc 
também integraram a lista 
internacional de organiza-
ções terroristas e chegaram a 
ter 7,8 mil soldados atuando 
em florestas e nas fronteiras.

Da Agência Estado

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, deverá anunciar oficialmente hoje o acordo de cessar-fogo definitivo com as Farc

FOTOS: Reprodução internet

Da Agência Estado

Seul, 22 (AE) - A Coreia 
do Norte voltou a disparar 
um novo míssil balístico de 
médio alcance, após quatro 
tentativas terem falhado nos 
últimos meses, de acordo 
com autoridades sul-corea-
nas. Este é o segundo teste 
com míssil de médio alcance 
O míssil percorreu cerca de 
400 quilômetros e atingiu 
uma altitude de 1.000 quilô-
metros, surgindo como o tes-
te mais eficiente até agora.

Os suspeitos testes do 
míssil de médio alcance Mu-
sudan têm preocupado os 
EUA e seus aliados, como 
Tóquio e a Coreia do Sul, 

pois o alcance do míssil pode 
atingir 3.500 quilômetros e 
atingir bases militares norte-
-americanas localizadas no 
Oceano Pacífico. 

 O ministro de Defesa do 
Japão, Gen Nakatani, disse 
que o lançamento mais re-
cente demonstra um “certo 
nível de capacidade”, e po-
deria conduzir a um maior 
reforço das capacidades de 
mísseis balísticos da Coreia 
do Norte que podem cobrir o 
território japonês. Para ele, o 
disparo mostra uma preocu-
pante evolução no programa 
de mísseis do regime de Kim 
Jong-un. “A ameaça ao Japão 
está a intensificar-se”, disse o 
ministro.

Da Agência Brasil

O porta-voz oficial da 
Casa Branca, Josh Earnest, 
declarou ontem que, ape-
sar de tratar-se de uma 
decisão do povo britânico, 
os EUA se posicionam favo-
ravelmente à permanência 
do Reino Unido na União 
Europeia.

“A permanência da 
Grã-Bretanha na UE é van-
tajosa para os EUA. Mas a 
decisão depende do povo 
britânico”, disse Earnest 
em entrevista coletiva, so-
bre o referendo Brexit que 
acontece hoje.

“Os resultados do re-
ferendo são importantes 
para os EUA”, disse o porta-
-voz que afirmou também 
que o processo será acom-
panhado de perto pelo pre-
sidente americano Barack 
Obama.

O referendo sobre a 

permanência ou saída da 
Grã-Bretanha do bloco 
europeu será realizado 
nesta quinta e o resulta-
do deve ser conhecido nas 
primeiras horas de sexta-
-feira (24).

Este será o terceiro 
plebiscito em toda a his-
tória do Reino Unido. Em 
1975, os britânicos apoia-
ram a participação do país 
na Comunidade Econômica 
Europeia. Já em 2011, os 
britânicos recusaram pro-
posta de alterar o sistema 
de eleitoral nacional.

Coreia realiza mais um 
teste de míssil balístico

EUA defendem que 
ingleses fiquem na UE

PAíS DESAFiA O munDO 

PErmAnênciA é incógniTA

“A permanência 
da Inglaterra na 
União Europeia é 
vantajosa para 
os EUA”

Da Agência Estado

Cairo, (AE) - Violentos 
confrontos na Líbia on-
tem entre milicianos pró-
-governo e militantes do 
Estado Islâmico na cidade 
de Sirte e uma explosão em 
um depósito perto da capi-
tal, Tripoli, deixaram mais 
de 60 mortos em apenas 
um dia, disse a agência es-

tatal de notícias da Líbia.
Em Sirte, a última re-

gião dominada pelo Es-
tado Islâmico no país, os 
confrontos começaram na 
terça-feira e mataram 36 
milicianos alinhados com o 
governo. As milícias, prin-
cipalmente da cidade oci-
dental de Misrata, têm con-
duzido uma ofensiva desde 
o início de maio para assu-

mir o controle total sobre 
Sirte. Na primeira ofensiva, 
os milicianos avançaram 
rapidamente para a cidade, 
mas o avanço perdeu força 
nos últimos dias em meio a 
uma série de atentados sui-
cidas realizados pelo Esta-
do Islâmico. Os confrontos 
deixaram ao menos 140 
feridos, de acordo com o 
porta-voz do hospital Mis-

rata Abdel-Aziz
Enquanto isso, a agên-

cia estatal de notícias Lana 
disse que uma explosão em 
um depósito na cidade de 
Garabuli, perto de Trípoli, 
matou 29 civis. Quando os 
manifestantes invadiram  
quartéis da milícia, o depósi-
to explodiu, disse um comu-
nicado. O depósito continha 
apenas fogos de artifício.

Da Agência Estado

Beirute (AE) - Ataques aé-
reos conduzidos pelas forças 
do presidente Bashar Assad e 
pela aviação russa atingiram a 
capital de fato do grupo extre-
mista Estado Islâmico na Síria, 
Raqqa, causando a morte de 
ao menos 18 civis mortos, dis-
seram grupos de ativistas.

Paralelamente, Assad no-
meou um novo primeiro-mi-
nistro para formar o governo 
após as eleições parlamentares 
de abril. A votação, feita ape-
nas em áreas controladas pelo 
presidente, foi descartada por 
grupos de oposição e boa parte 
da comunidade internacional 
como um “faz de conta”.

Os ataques aconteceram 

no final da terça-feira, após 
forças de Assad registrarem 
reveses contra o Estado Islâmi-
co no norte. Ativistas do grupo 
conhecido como “Raqqa vem 
sendo aniquilada silenciosa-
mente”, disseram que a ofensi-
va deixou outros 28 feridos.

Já o Observatório Sírios 
de Direitos Humanos, um gru-
po baseado no Reino Unido, 

afirmou que 25 pessoas foram 
mortas, incluindo seis crianças.

Ambos os grupos afir-
mam que os ataques foram 
conduzidos por forças russas e 
sírias. Para eles, esses governos 
estão autorizando esse tipo de 
ataque em meio a uma frustra-
ção com o mau resultado da 
ofensiva realizada na província 
desde o início de junho.

Confrontos violentos e explosão 
em depósito deixam 60 mortos

Ataques aéreos realizados por 
forças da Síria matam 18 civis

Em SirTE E TriPOli, nA líBiA

guErrA civil

Nova Délhi (AE) - Tempesta-
des de raios na Índia causaram, 
nas últimas 24 horas, 74 mortes 
de pessoas, informou ontem o 
governo local. A maioria dos 
óbitos aconteceu na área rural, 
e foram concentradas no Estado 
de Bihar, onde 57 pessoas falece-

ram e 24 ficaram feridas.
Segundo a autoridade res-

ponsável pelo gerenciamento de 
desastres, Vyasji, as fortes chu-
vas, comuns na estação das mon-
ções, também vitimou dezenas 
de animais. Ele disse também es-
perar que a contagem de mortes 

aumente conforme relatos de 
províncias mais distantes sejam 
contabilizados.

Ao menos duas mil pessoas 
morrem todos os anos atingidas 
por raios desde 2005, de acordo 
com o Escritório Nacional de Re-
gistros Criminais.

Tempestade de raios mata 
74 pessoas em 24h na Índia

TrAgéDiA
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Governo autoriza 
importação de feijão 
para reduzir o preço

Campina Grande, com seu 
intitulado Maior São João do 
Mundo, é, de fato, a festa junina 
paraibana mais famosa. Porém, 
no que diz respeito às tradições 
populares e festas profanas 
tradicionais, estas acontecem 
mais no Cariri e Sertão do es-
tado. A professora e pesquisa-
dora de cultura popular Ma-
riah Marques, da Secretaria 
de estado da Cultura (Secult), 
relata que, na Paraíba, as fes-
tas de rua tradicionais podem 
ser encontradas especialmen-
te em Santa Luzia e Monteiro. 
Ela afirma que o que temos de 
tradicional nas maiores cida-

des como João Pessoa e Cam-
pina Grande são os festivais de 
quadrilha. “Há as chamadas 
quadrilhas estilizadas, mas 
também há as tradicionais. 
Mas a festa de rua, o forró pé-
de-serra, os bacamarteiros, 
tradições populares são mais 
encontradas nestas outras re-
giões do estado. A festa junina 
é essencialmente profana e 
popular, apenas foi apropriada 
pela religião. Aqui, é essencial-
mente a festa da cultura e da 
colheita do milho”, disse. 

Os bacamarteiros a que a 
pesquisadora se refere são ati-
radores que usam uma arma 

conhecida como bacamarte 
para efetuar disparos de pól-
vora seca. O bacamarte é uma 
arma de fogo de cano curto e 
largo, alargada na boca e re-
forçada na coronha, embora 
os exemplares mais modernos 
sejam de cano longo. Não são 
utilizadas balas, a brincadei-
ra é considerada segura e cria 
um espetáculo com muito ba-
rulho e fumaça. As apresenta-
ções são embaladas por forró 
pé-de-serra. Os bacamarteiros 
de Caruaru-Pe são bastante 
conhecidos, porém, no municí-
pio paraibano de Monteiro há 
apresentações destes grupos.

O Governo do estado 
aproveita o mês junino para 
viabilizar algumas ações, além 
das tradicionais comemora-
ções regadas a forró, milho e 
quadrilha nas repartições e 
instituições estaduais. A cam-
panha de São João e São Pedro 
do Departamento de Trânsito 
Paraíba (Detran-PB) tem o ob-
jetivo de conscientizar a popu-
lação sobre os cuidados com a 
segurança no trânsito durante 
as festas juninas, destacando 
as necessidades do uso do cin-
to de segurança por parte de 
todos os passageiros do veícu-

lo, de trafegar dentro dos limi-
tes de velocidade estabelecidos 
pela sinalização e não consu-
mir bebida alcoólica ao dirigir.

A empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), recepcionou 
neste mês vários agentes de 
viagem de diferentes estados 
brasileiros, que tiveram a opor-
tunidade de conhecer diversos 
pontos turísticos da Paraíba, 
além de visitar a festa de São 
João de Campina Grande. em 
matéria de segurança, as Po-
lícias Militar, Civil e o Corpo 
de Bombeiros da Paraíba vão 
empregar um efetivo de 771 

homens e mulheres nos feste-
jos juninos campinenses. Além 
disso, o Corpo de Bombeiros 
realizou treinamento com 
profissionais de saúde; o Hos-
pital estadual de emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena realiza campanha con-
tra queimaduras; o Programa 
de Artesanato Paraibano rea-
liza o Salão de Artesanato em 
Campina Grande; e o governa-
dor Ricardo Coutinho liberou 
a primeira parcela do 13º salá-
rio no último dia 17, injetando 
R$ 127 milhões na economia 
paraibana, entre outras ações. 

Tradições fortes no Cariri e Sertão

Governo estimula e faz prevenção

Já a origem da quadrilha remonta 
a uma dança medieval, surgida por vol-
ta do século XIII, entre os camponeses 
ingleses. A dança se popularizou e, no 
século XVIII, chegou aos salões aristo-
cráticos franceses onde foi chamada de 
contredanse (contradança). No final do 
século XIX, com algumas mudanças nos 
passos, foi chamada de quadrille (qua-
drilha) difundindo-se pela Europa e Es-
tados Unidos.

As celebrações de meio de verão na 
Europa são particularmente importan-
tes no Norte da Europa Dinamarca, Es-
tónia, Finlândia, Letônia, Lituânia, No-
ruega e Suécia, mas também ocorrem 
em grande escala na Irlanda, na Galiza, 
em partes do Reino Unido, França, Itá-
lia, Malta, Portugal, Espanha, Ucrânia, 
outras partes da Europa, e em outros 
países como Canadá, Estados Unidos, 
Porto Rico, Brasil e Austrália. Mas, não 
se pode generalizar. 

A professora de Alemão da Uni-
versidade Federal da Paraíba, Rosilma 
Diniz, que viveu por quase seis anos no 
Cantão de Zurique, Suíça, afirma que 
não testemunhou celebrações juninas, 
nem mesmo de solstício. “Morei na par-
te em que a maioria da população é 
protestante, portanto não havia o me-
nor vestígio de qualquer festividade que 
remetesse aos nossos santos católicos e 
consequentemente, aos festejos juni-
nos, como é a nossa tradição, sobretudo, 
aqui no Nordeste. Tampouco lembro de 
ter visto nada associado ao solstício de 
verão. Pode até ser que tenha, mas não 

participei de nenhuma celebração nes-
te sentido que mereça registro”, relata, 
acrescentando que talvez nos cantões 
católicos daquele país haja alguma cele-
bração que leve em conta o trio de san-
tos tão populares por aqui. 

A professora já vive em João Pes-
soa há muito tempo, porém, nasceu em 
Campina Grande e tem boas recordações 
das festas juninas da cidade, antes de se 
tornar o grande evento que é atualmen-
te. Hoje, sempre visita a cidade no São 
João, procurando evitar os dias de gran-
de aglomeração. “Eu saí de Campina nos 
primeiros anos de vida, mas lembro de 
ir já adolescente, nas férias, para casa 
das minhas primas – e não havia Parque 
do Povo. O São João era lindo: todas as 
casas faziam fogueiras e havia muitos 
balões, que eu adorava! Era muito algo 
de se ficar na frente de casa, comendo 
comida de milho, assando milho na fo-
gueira, soltando fogos”, conta Rosilma. 
São recordações de uma festa que hoje 
só se vê em cidades paraibanas menores 
e mais afastadas, como relata a seguir 
outra professora, Mariah Araújo.

No Brasil, as festas juninas foram 
trazidas pelos colonos portugueses. 
São João era festejado com entusias-
mo nas missões jesuíticas. As fogueiras 
e tochas acesas provocavam grande 
efeito sobre os indígenas. Como as fes-
tas juninas coincidia com a época de 
colheita do milho e de preparação dos 
novos plantios, a tradição portuguesa 
acabava fundindo-se aos rituais indíge-
nas ligados à coivara.

Quadrilha tem raízes europeias
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Festas juninas
Celebração à fertilidade e à natureza veio antes dos santos

A Paraíba tem festa junina 
para todos os gostos: do me-
nor (na capital) ao maior São 
João do Mundo (em Campina 
Grande). Da fartura do milho 
aos festivais de quadrilha. Das 
festas culturais e laicas às ce-
lebrações religiosas. No mês 
junino, louvam-se três santos 
em especial: Santo Antônio 
(dia 13), São João (dia 24) e 
São Pedro (dia 29). Porém, as 
comemorações juninas são 
anteriores ao cristianismo. 
Junho é o auge do verão euro-
peu, e no dia 24 comemora-se 
o solstício de verão. Ambas as 
celebrações – a laica e a reli-
giosa – foram trazidas pelos 
colonizadores e, ao longo do 
tempo, sendo incorporadas e 
modificadas pelas caracterís-
ticas e costumes locais.

No solstício europeu, ce-
lebrava-se, especialmente, a 
fertilidade da terra, por isso 
era uma festa essencialmen-
te agrária. Talvez por isso as 
festas juninas brasileiras na 
atualidade sejam tipicamente 
relacionadas ao Nordeste – 
região fértil para a agricultura 
e onde o Brasil foi primeira-
mente ocupado, fazendo com 
que as maiores marcas do 
início da colonização perma-
necessem, como a exploração 
agrícola e fervor católico. Há 
comemorações de São João 
em todo o Brasil, é verdade, 
mas apenas no Nordeste o 
entusiasmo é maior, decre-
tando-se, inclusive, feriado – 
diferentemente dos estados 
do Sul e Sudeste.

Festas juninas também 
são chamadas de celebração 
do meio do verão e são o pe-
ríodo centrado no solstício de 

verão (no hemisfério norte) 
e de inverno (no hemisfério 
sul) e, mais especificamente, 
nas celebrações do Norte da 
europa que ocorrem entre 
19 de junho e 25 de junho. As 
datas exatas variam entre as 
diferentes culturas. Os feria-
dos europeus relacionados 
às tradições e celebrações do 
meio do verão têm origens 
pré-cristãs. A Igreja Cristã, 
no entanto, designa 24 de ju-
nho como o dia de festa em 
homenagem ao mártir cris-
tão São João Batista.

Segundo a historiadora 
Joelza Domingues, as origens 
das festas juninas remontam 
a um tempo longínquo, mui-
to anterior ao cristianismo, 
quando se celebrava o solstí-
cio de verão na europa e no 
Oriente Médio. Nesta ocasião, 
os povos de origem celta e 
germânica comemoravam 

a fertilidade da terra e dos 
animais e as boas colheitas. 
Por sua origem agrária, era 
(e ainda é) uma festa rural. 
Daí as festas juninas remete-
rem a elementos próprios do 
campo: as bandeirinhas são 
colocadas no “arraial”, os par-
ticipantes usam trajes ditos 
“caipiras” e o local é decorado 
com bambus, palha, sabugos 
de milho, folhas de coqueiro e 
de bananeira. 

“A Igreja apropriou-se 
das festas pagãs do solstício 
de verão dedicando-as a São 
João Batista. Convencionou o 
dia 24 de junho como sendo 
o nascimento de João Batis-
ta, seis meses antes de Jesus. 
Com isso, reforçava-se a ideia 
do profeta e apóstolo como 
precursor do messias. Cris-
tianizou-se, assim, as duas 
comemorações mais popu-
lares dos povos pagãos do 

hemisfério norte e sul: o sols-
tício de verão e o de inverno 
consagrando-os, respectiva-
mente, para o nascimento de 
São João e o Natal de Jesus”, 
explica a mestre em História 
em artigo publicado.

ela acrescenta que as 
festas juninas incorporaram 
também outras celebrações 
pagãs. A fogueira e a dança 
ao seu redor, por exemplo, do 
festival celta realizado no dia 
1º de maio. era uma festa ale-
gre, feita no bosque, em que 
as mulheres usavam coroas 
de flores e todos dançavam. 
Acendiam-se duas fogueiras 
para as pessoas passarem 
entre elas, inclusive o gado e 
os animais, com o objetivo de 
purificarem-se de doenças e 
energias negativas. Daí veio 
o costume de pular a foguei-
ra nas festas juninas. Neste 
festival também celebrava-se 

a fertilidade dos casais. O 
advento do cristianismo res-
significou o rito matrimonial 
pagão, tornando-o um ca-
samento fictício em que um 
“noivo” e uma “noiva” abrem 
a dança da quadrilha. 

Além das fogueiras, as 
festividades receberam os 
balões e os fogos de artifício. 
Segundo a tradição popular, os 
fogos de artifício serviam para 
despertar São João para as fes-
tas juninas. Hoje, pelo risco de 
incêndios, acidentes e mortes, 
os balões são proibidos por lei 
no Brasil e os fogos de artifício 
com maior poder de estouro 
devem ser manuseados por 
pessoas qualificadas. Outra 
tradição oriunda do festival 
celta era o mastro de fitas. Tra-
ta-se de um mastro de madei-
ra preso no chão e enfeitado 
com diversas fitas coloridas 
bem compridas. 

Juliana Rosas
Especial para A União

Comemorações   
são anteriores ao 

cristianismo e foram 
trazidas ao 
Brasiul pelo 

colonizadores
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Brasil lidera ranking em 2015, diz ONG
MoRtEs dE AMbiEntAListAs

Falta de vaga leva 
aluno ao noturno

inadimplência com 
cheques cresce 

Gasto põe em risco 
supercomputador 

tecnologia dá até 
4 safras por ano

Michael escondia 
pornografia infantil

Análise feita pelo Instituto 
Unibanco mostra que parte dos 
estudantes que cursam o Ensino 
Médio noturno poderia estar ma-
triculada de dia. Pouco menos da 
metade dos estudantes do turno 
da noite, 40%, não trabalha. A 
instituição aponta a falta de vagas 
como um dos problemas. Atual-
mente, 2,3 milhões, o equivalente 
a um terço do total de 8,3 milhões 
de estudantes do Ensino Médio, 
estão matriculados no noturno. A 
etapa consolidou-se nas décadas 
de 80 e 90 para garantir o acesso 
ao Ensino Médio prioritariamente 
para jovens trabalhadores.

Em maio, o número de che-
ques devolvidos por falta de fundos 
no País atingiu 2,39%, o segundo 
maior patamar para o mês desde 
1991. O dado foi divulgado hoje 
(22) pelo Indicador Serasa Experian 
de Cheques sem Fundos. O maior 
nível atingido foi em maio de 2009, 
com 2,52% de cheques devolvidos.
Segundo a Serasa, 1.208.897 che-
ques foram devolvidos em maio, en-
quanto 50.622.591 cheques foram 
compensados. Em abril, 2,38% de 
cheques foram devolvidos por falta 
de fundos.

O Laboratório Nacional de 
Computação Científica (LNCC) 
aguarda o repasse de recursos 
federais para garantir o pleno fun-
cionamento do supercomputador 
Santos Dumont. O equipamento, 
que entrou em operação em janeiro 
deste ano em Petrópolis, é usado 
para processar dados, cálculos e 
simulações de pesquisas científi-
cas e tecnológicas. De acordo com o 
diretor do LNCC, Augusto Gadelha, o 
laboratório não tem recursos para 
arcar com o custo de energia elé-
trica. O equipamento funcionando 
a plena capacidade, seriam neces-
sários R$ 500 mil por mês. 

A tecnologia aplicada na agri-
cultura tem permitido que em uma 
mesma área sistemas integrados 
produzam até quatro safras por ano. 
Desenvolvido pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
os sistemas envolvem a produção de 
grãos, fibras, madeira, energia, leite 
ou carne, em plantios em rotação, 
consorciação e/ou sucessão. Tratada 
como a “revolução dos trópicos”, por 
um de seus criadores, o pesquisador 
da Embrapa Cerrados João Kluthcou-
ski, a técnica funciona com o plantio, 
durante o verão, de culturas agrícolas 
anuais como arroz, feijão, milho, soja 
ou sorgo e de árvores, associado a 
espécies forrageiras (braquiária ou 
panicum). 

São Paulo, 22 (AE) - O Radar 
Online divulgou um relatório po-
licial relacionado a uma batida na 
casa de Michael Jackson em 2003 
que revela o lado obscuro do rei do 
pop. Segundo o site, o cantor cole-
cionava imagens de crianças e de 
conteúdo mórbido e pornográfico. 
O artista, que morreu em 2009 aos 
50 anos, foi inocentado em 2005 
da acusação de violência sexual, ao 
final de um julgamento que durou 
14 semanas. A denúncia foi formu-
lada pela família de um adolescente 
de 13 anos, Gavin Arvizo.

Segundo a a Global Witness, 
no ano passado, 50 casos 
foram registrados no País

Foto: Reprodução/Internet

Maiana Diniz 
Repórter da Agência Brasil

O Brasil está no topo da 
lista dos países onde mais 
ativistas ambientais e da ter-
ra foram mortos em 2015, 
com 50 casos, segundo o 
levantamento. Em terreno 
perigoso, divulgado ontem 
pela organização não gover-
namental Global Witness. 
Em todo o mundo, foram 185 
ativistas assassinados no pe-
ríodo, segundo a entidade. É 
o maior número de mortes 
por ano de ambientalistas 
já registrado pela entidade e 
representa aumento de 59% 
na comparação com 2014.

“Em 2015 mais de três 
pessoas por semana foram 
assassinados por defender 
suas terras, florestas e rios 
contra indústrias destruti-
vas”, diz a publicação.

O Brasil é seguido no 
ranking pelas Filipinas, com 
33 assassinatos; Colômbia, 
com 26; Peru e Nicarágua, 
com 12 casos; e a República 
Democrática do Congo, onde 
11 ativistas dessas causas fo-
ram assassinados.

De acordo com a Global 
Witness, as principais cau-
sas de morte dos ativistas de 
causas ambientais e ligadas 
à terra em 2015 foram o en-
volvimento das vítimas em 
conflitos contra a atividade 
de mineração (42 mortes), 
agronegócio (20), explo-
ração madeireira, com 15 
assassinatos, e projetos de 
energia hidrelétrica, também 
com 15 casos. A organização 
atua contra abusos de direi-

Em protesto no ano passado, indígenas guarani-kaiowá exibem faixa com Simeão Vilhalva, morto em 29 de agosto de 2016

tos humanos e ambientais na 
exploração de recursos natu-
rais no mundo e estima que 
os números são ainda maio-
res, levando em conta as difi-
culdades para se obter infor-
mações sobre essas mortes.

Entre os assassinatos no 
Brasil está o do líder comu-
nitário Antônio Isídio Pereira 
da Silva, encontrado morto na 
véspera do Natal no povoado 
de Vergel, no município de 
Codó (MA), após uma semana 
desaparecido. 

“Este líder de uma co-
munidade de pequenos agri-
cultores do Estado do Ma-
ranhão sofreu ameaças de 
morte durante anos por de-
nunciar a exploração ilegal 
de madeira em suas terras. 

A polícia nunca investigou o 
assassinato dele”, denuncia a 
Global Witness no relatório.

Indígenas
A vulnerabilidade dos 

povos indígenas em conflitos 
agrários, agravada por mui-
tos casos de posse precária 
da terra e isolamento geo-
gráfico, recebeu destaque no 
documento, que aponta que 
cerca de 40% das vítimas de 
2015 eram indígenas.

No Brasil, o relatório 
cita o caso do Guarani-Kaio-
wá Simeão Vilhalva, 24 anos, 
morto em 29 de agosto do 
ano passado no município 
de Antônio João, em Mato 
Grosso do Sul. O crime ocor-
reu quando um grupo de fa-

zendeiros tentou retomar à 
força fazendas ocupadas por 
indígenas em uma área que 
faz parte da Terra Indígena 
Nhanderu Marangatu. A ter-
ra foi homologada em 2005 
pelo Governo Federal, mas o 
decreto foi suspenso e os ín-
dios aguardam decisão final 
do Supremo Tribunal Fede-
ral em terra provisória. 

Conflitos na Amazônia
As mortes de ativistas 

na Amazônia brasileira ti-
veram destaque no docu-
mento, segundo o qual a 
luta para salvar a floresta 
está se tornando cada vez 
mais uma briga contra or-
ganizações criminosas que 
aterrorizam as populações 

locais. Nem mesmo as forças 
policiais são respeitadas na 
região, na avaliação da ONG. 
Na última sexta-feira (17), 
durante uma operação do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma) na Floresta Nacional 
(Flona) do Jamanxim, em 
Novo Progresso, no Pará, a 
equipe de fiscalização foi 
atacada a tiros em uma em-
boscada que levou à morte 
o sargento da Polícia Militar 
João Luiz de Maria Pereira. 
O relatório também destaca 
que na Amazônia há milha-
res de campos de extração 
ilegal de madeira, que acaba 
chegando ao mercado inter-
nacional.

A Secretaria de Estado da Educação 
divulgou nessa quarta-feira (22) os lo-
cais de prova, com dias e horários ofici-
ais, para aplicação do teste TOEIC (Test 
of English for International Communica-
tion) do programa de intercâmbio inter-
nacional Gira Mundo.

 As provas serão realizadas nos dias 
5, 6 e 7 de julho, a depender da região 
onde mora o candidato. Dos 800 alunos 
que devem fazer o teste, 50 serão sele-
cionados para o intercâmbio no Canadá.  

Os alunos que fazem parte da Ger-
ência Regional de Educação (GRE), em 
João Pessoa, vão fazer o TOEIC no dia 5 
de julho, assim como os candidatos das 
GREs de Campina Grande, Cuité e Mon-
teiro. No dia 6, será a vez dos alunos das 
GREs de Guarabira, Itaporanga, Catolé 

do Rocha, Princesa Isabel, Itabaiana e 
Mamanguape. Já no dia 7 de julho, o 
TOEIC será aplicado com os alunos das 
Gerências Regionais de Educação de Pa-
tos, Cajazeiras, Sousa e Pombal. 

início das aulas
Para fazer a prova, os alunos foram 

distribuídos em 20 turmas e assistiram 
aulas presenciais de preparação para o 
teste. As aulas, que começaram no dia 9 
de abril deste ano, foram realizadas aos 
sábados.

O TOEIC, que será aplicado com os 
candidatos do programa Gira Mundo, 
mede a habilidade dos estrangeiros em 
se comunicar em inglês, principalmente 
em ambiente de negócios. É um dos tes-
tes de maior reconhecimento do mundo. 

Divulgado locais de provas 
de candidato a intercâmbio

PRoGRAMA GiRA MUndo

A Pró-Reitoria de Ensino do IFPB 
publicou o edital de confirmação de 
matrícula referente aos classificados 
no segundo período para o Processo 
Seletivo dos Cursos Técnicos (PSCT).  
Quem teve a matrícula confirmada 
deve apenas aguardar o início do pe-
ríodo 2016.2 no seu respectivo cam-
pus. 

Cada um segue o próprio calen-
dário.  O candidato que teve a ma-
trícula indeferida, ainda tem o prazo 

de dois dias úteis, a contar da publi-
cação do edital, para ingressar com 
recurso no Protocolo do Campus. Ele 
deve verificar qual documentação 
ou problema está pendente.

De acordo com a PRE do Institu-
to Federal de Educação Ciência e Tec-
nologia da Paraíba, uma nova con-
vocação pra vagas ociosas deve ser 
publicada ainda essa semana. Esse 
edital é relativo aos cursos técnicos 
subsequentes presenciais. 

IFPB divulga confirmação de matrícula

O monitoramento anual 
da grade de programação da 
TV aberta do País, feito pela 
Agência Nacional do Cine-
ma (Ancine), mostra que em 
2015 a TV Brasil foi a emisso-
ra que exibiu o maior número 
de longas-metragens nacio-
nais, seguida da Rede Globo e 
da TV Cultura.

Ao todo, de acordo com 
o levantamento, a TV Brasil 
veiculou 120 títulos nacionais, 
enquanto a Globo reproduziu 
87 e a TV Cultura, 55. O SBT 
não veiculou nenhum longa 
nacional durante todo o ano 
passado. Já Band e Record, res-
pectivamente, veicularam um e 
três filmes brasileiros.

O Informe de Acompa-
nhamento do Mercado da TV 
Aberta verificou a veiculação 
de 2.082 longas-metragens na 
grade de programação da TV 
aberta em 2015. Desse total, 
foram 384 exibições de 262 
obras brasileiras e 1.698 vei-
culações de filmes estrangei-
ras. O número corresponde a 
18,4% e 81,6% de participa-
ção, respectivamente. O SBT 
veiculou 177 filmes estran-
geiros. A CNT, a TV Gazeta e 
a Rede TV! não veicularam 
longas-metragens de qual-
quer origem durante o ano 
passado. A pesquisa dividiu a 
programação das emissoras 
em cinco categorias: entrete-
nimento, informação, educa-

ção, publicidade e outros. Por 
outro lado, o monitoramento 
mostra que o conteúdo veicu-
lado na TV aberta, como um 
todo, é de origem majoritaria-
mente brasileiro, com 83,3% 
do total da programação. De 
2014 a 2015, o levantamento 
registrou crescimento da ocu-
pação da grade com progra-
mação nacional na TV Brasil 
(11%), além de ligeiro cres-
cimento na CNT (2,1%), na 
Record (1,7%) e na Rede TV! 
(0,7%).

O Informe de Acompa-
nhamento do Mercado de TV 
Aberta fez o monitoramento da 
programação das redes de tele-
visão Band, CNT, Globo, Record, 
RedeTV!, SBT, TV Brasil, TV 
Cultura e TV Gazeta. Os dados 
compilados referem-se a con-
teúdos veiculados na cidade de 
São Paulo, onde está sediada a 
maior parte das emissoras que 
comandam a rede no País.

Em relação à veiculação 
de conteúdos educativos, a TV 
Brasil também se destaca na 
pesquisa. A categoria ocupa 
10,8% na grade de programa-
ção. Em seguida aparece a TV 
Cultura, com 9,6%. As emis-
soras de TV aberta, no geral, 
destinaram apenas 2,8% da 
grade de programação para 
conteúdo educativo. Por outro 
lado, o entretenimento, como 
tradicionalmente a pesquisa 
mostra, ocupou o maior tempo 
da programação, com quase 
50% de tudo que foi veiculado 
nas TVs abertas.

TV Brasil exibe mais 
os filmes nacionais
Ivan Richard 
Da Agência Brasil
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Governo autoriza importação para reduzir o preço

Feijão em falta
O Palácio do Planalto 

anunciou ontem que o go-
verno vai liberar a impor-
tação de feijão de alguns 
países, com o objetivo de 
reduzir o preço do produto 
nos supermercados. A medi-
da valerá para o feijão com 
origem na Argentina, no Pa-
raguai e na Bolívia.

De acordo com o minis-
tro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Blai-
ro Maggi, está em estudo a 
possibilidade de importar o 
produto também do México 
e da China, segundo informa-
ções divulgadas pelo Portal 
do Planalto.

De acordo com o Instituto 
Brasileiro do Feijão, o aumen-
to se deve à seca em grande 
parte dos estados que produ-

Indústria: confiança 
sinaliza uma virada

A prévia do Índice de Confiança 
da Indústria (ICI) de junho, anuncia-
da mais cedo pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), sinaliza uma virada na 
confiança da indústria. O problema, 
na avaliação do superintendente-
-adjunto de Ciclos Econômicos do 
Instituto Brasileiro de Economia 
(Ibre/FGV), Aloisio Campelo Junior, é 
o que virá pela frente. Segundo ele, 
um gráfico em “w” é comum em re-
cessão longa. Nas longas recessões 
do início dos anos 1980 e da virada 
das décadas de 1980 e 1990, o ICI 
teve uma evolução em “w”, lembrou. 
“Haverá muita turbulência à frente”, 
acrescentou Campelo.

Comitê terá 15 dias 
para propor plano 

Os ministros do recém-criado 
Comitê Econômico do Governo federal 
entregarão em 15 dias ao presidente 
interino Michel Temer propostas visan-
do à retomada da atividade econômica. 
A novidade é que este grupo abran-
gerá pastas que tradicionalmente não 
estavam inseridas no núcleo central 
responsável pelas decisões no âmbito 
da economia. O comitê será formado 
pelos Ministérios do Planejamento; das 
Relações Exteriores; da Indústria, Co-
mércio e Serviços; Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento; Ciência, Tecnologia e 
Inovação; Trabalho e Turismo, além da 
própria Casa Civil.

Google é condenado
e vai pagar multa  

 A 1.ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo 
condenou o Google Brasil a pagar 
R$ 30 mil por danos morais por man-
ter um site ‘fraudulento’ na internet. 
Os desembargadores entenderam 
que o endereço virtual não era corres-
pondente à empresa física. A decisão 
foi disponibilizada pelo site do TJ. Em 
sua decisão, o desembargador relator 
da ação, Francisco Loureiro, desta-
cou que a empresa de materiais de 
construção Distribuidor de Cimento 
Marinho Ltda. enfrentou transtornos 
e até processos judiciais em razão da 
permanência do portal na rede. 

Saída de dólares 
supera A entrada 

O fluxo cambial do ano até o dia 
17 de junho ficou no vermelho em US$ 
7,208 bilhões ante saldo negativo 
de US$ 8,584 bilhões visto até o dia 
10, conforme divulgou nesta quarta-
feira, 22, o Banco Central. Em igual 
período do ano passado, as entradas 
superaram os envios em US$ 12,666 
bilhões. A retirada de dólares pelo 
canal financeiro neste ano até o dia 
17 de junho foi de US$ 29,591 bi-
lhões. Esse resultado no ano é fruto 
de entradas no valor de US$ 198,284 
bilhões e de envios no total de 
US$ 227,875 bilhões. 

Índice de inflação 
na internet sobe 

O índice de inflação na internet, 
conhecido como e-flation e calculado 
pelo Instituto Brasileiro de Executi-
vos de Varejo e Mercado de Consumo 
(Ibevar), em parceria com o Programa 
de Administração de Varejo (Provar), 
teve alta de 1,25% em maio ante 
abril. No resultado acumulado em 12 
meses, a inflação ficou em 17,18%. 
Nos cinco primeiros meses deste ano, 
a alta acumulada é de 8,17%. Das dez 
categorias pesquisadas, seis subiram 
em maio, na margem. A maior alta foi 
em Cine e fotos (5,95%).

Pedro Peduzzi
Repórter da Agência Brasil

FOTO: Reproduçção/Internet

zem o grão. Com isso, houve 
queda na oferta e, com o au-
mento da demanda, os preços 
acabaram subindo. O preço do 
feijão-carioca chegou a R$ 10 
em supermercados de vários 
estados brasileiros.

Maggi disse ainda que 
pretende propor às grandes 
redes de supermercado que 
busquem comprar o produto 
nas regiões onde a oferta é 
maior. “Pessoalmente tenho 
me envolvido nas negocia-
ções com os cerealistas, com 
os grandes supermercados, 
para que eles possam fugir 
do tradicional que se faz no 
Brasil, e ir diretamente à fon-
te onde tem esse produto e 
trazer. E, à medida que o pro-
duto vai chegando ao Brasil, 
nós temos certeza de que o 
preço cederá na medida em 
que o mercado for abaste-
cido”, disse o ministro por 
meio do portal. Preço do feijão carioca chegou a R$ 10,00 em supermercados de vários estados brasileiros

Pedro Peduzzi 
Repórter da Agência Brasil

O Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) encaminhará ain-
da esta semana à Câmara de 
Comércio Exterior (Camex) 
pedido de revisão das taxas 
de importação do feijão. Na 
manhã de ontem, o governo 
anunciou que vai liberar a 
importação de feijão produ-
zido na Argentina, Paraguai e 
Bolívia como forma de evitar 
o alto preço nos supermerca-
dos brasileiros. Estuda tam-
bém a possibilidade de am-
pliar essa autorização para a 
China e México.

De acordo com o Insti-
tuto Brasileiro do Feijão, o 
aumento se deve à seca em 
grande parte dos estados que 
produzem o grão. Com isso, 
houve queda na oferta e, com 
o aumento da demanda, os 
preços acabaram subindo. O 
preço do feijão carioca che-
gou a R$ 10 em supermerca-
dos de vários estados brasi-
leiros. “O abastecimento do 
feijão é urgente por causa da 
quebra da safra. A plantada 
em fevereiro está com uma 
frustração de 10% na previ-
são de colheita. O mercado 

já percebeu isso e acabamos 
tendo um aumento em tor-
no de 40% no preço cobrado 
nos supermercados”, disse o 
ministro da Agricultura, Blai-
ro Maggi, após participar da 
primeira reunião do recém-
-criado Comitê Econômico do 
Governo Federal.

Milho
Segundo o ministro, um 

outro grão que também teve 
a safra afetada foi o milho. A 
fim de amenizar efeitos ne-
gativos para os consumido-
res, por meio do incentivo à 
produção do grão, Maggi de-
fendeu a subida do preço mí-
nimo da saca. “Os produtores 
normalmente fazem opção 
entre soja e milho em função 
da rentabilidade. Para o pro-
dutor fazer as contas e ver a 
remuneração mínima [que 
o estimule a plantar milho], 
sugiro [um valor de] R$18 a 
saca”, acrescentou o ministro.

Apesar de defender au-
mento no estoque de milho, 
Maggi informou não ver, até 
o momento, necessidade de o 
governo intervir no mercado 
do grão, uma vez que o volu-
me produzido é “mais que su-
ficiente” para abastecimento 
do mercado interno.

Aumento se deve à seca

Mais de seis mil produtos calçadis-
tas estão expostos durante a 5ª Feira 
de Calçados, na Praça Getúlio Vargas, 
no Centro de Patos, no Sertão paraiba-
no, até o sábado (25). A expectativa de 
vendas dos expositores é cerca de R$ 
300 mil. O evento começou na última 
terça-feira e está apresentando todos 
os tipos de calçados (feminino, mascu-
lino e infantil), beneficiando direta e 
indiretamente 30 empresas. 

Segundo o presidente do Centro de 
Negócios das Indústrias de Calçados de 
Patos (Cenic) e proprietário da Via Ro-
ses, Silvano Medeiros, a feira está com 
o fluxo de vendas semelhante aos pri-
meiros dias do evento no ano passado. 
Como empresário,Silvano está apostan-
do no modelo scarpin para fazer escoar 
sua produção. A Via Roses é uma das 12 
fábricas expositoras e está com 1,2 mil à 
venda no evento.

“A união do grupo de calçadistas da 
cidade vai nos ajudar a promover bem 
as marcas. Esperamos alcançar ao menos 
R$ 300 mil nas vendas”, disse. Os empre-
sários da cidade vêm sempre inovando 
e procurando soluções para aumentar 
suas vendas. Em 2013, por exemplo, 
inauguraram o Shopping das Fábricas, 

no bairro Monte Castelo, após a pon-
te do Figueiredo. O local surgiu com a 
função específica de vender produtos 
do fabricante ao consumidor. A agência 
do Sebrae em Patos promove o desen-
volvimento do setor, através de diversas 
ações, como caravanas com grupo de 
empresários, geralmente realizadas em 
parceria com a Companhia de Desen-
volvimento Econômico do Estado da Pa-
raíba (Cinep). O engajamento garantiu 
eventos estaduais, como o Gira Calçados 
e a Feira de Calçados de Patos. Quanto 
às ações de tecnologia e inovação, os 
negócios são atendidos através do pro-
jeto Sebraetec, com prestação de servi-
ços de consultoria. 

“Hoje o setor calçadista de Patos con-
ta com uma central de negócios, que foi 
estruturada com parceiros como o Institu-
to Senai de Tecnologia (IST Couro e Calça-
do), prefeitura e o Governo do Estado”, 
enfatizou o gerente da agência Sebrae 
em Patos, Rodrigo Azevedo. A cidade pos-
sui 140 fábricas, sendo 40 formalizadas, 
com cerca de 800 funcionários e quatro 
milhões de pares de calçados produzidos 
por ano, gerando cerca de R$ 36 milhões. 
O setor se desenvolveu com as parcerias 
do Sebrae, prefeitura municipal e Cenic.

5a edição deverá movimentar 
cerca de R$ 300 mil, diz Cenic

FEIRA DE CALÇADOS DE PATOS

Vitor Abdala 
Repórter da Agência Brasil

A prévia do Índice de 
Confiança da Indústria apre-
sentou alta de 3,9 pontos em 
junho deste ano, em relação 
ao resultado consolidado de 
maio. Com o crescimento, o 
resultado preliminar chegou 
a 83,1 pontos, em uma esca-
la de 0 a 200 pontos, o maior 
patamar desde fevereiro de 
2015. Os dados são da Funda-
ção Getúlio Vargas. O principal 
motivo para o crescimento da 
prévia do índice foi o aumento 
do otimismo do empresário da 
indústria. O Índice de Expec-
tativas, que mede a confiança 

para o futuro, cresceu 7 pontos 
em relação ao resultado conso-
lidado de maio e chegou a 85,2 
pontos na prévia de junho. A 
confiança do empresário em 
relação ao momento presente, 
medida pelo Índice da Situação 
Atual, também cresceu de for-
ma mais moderada: 0,8 ponto 
em relação ao resultado de 
maio, chegando a 81,3 pontos. 
Apesar disso, o Nível de Utili-
zação da Capacidade Instalada 
(Nuci) ficou em 73,6% na pré-
via de junho, o mesmo mínimo 
histórico registrado em feve-
reiro deste ano. Para a prévia 
de junho, foram consultadas 
781 empresas entre os dias 10 
e 17 deste mês.

Prévia registra melhor 
patamar desde 2015

CONFIANÇA DA INDÚSTRIA

Nielmar de Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

A Justiça do Rio de Janeiro 
determinou a suspensão - por 
180 dias - de todas as ações e 
execuções contra as empresas 
de telecomunicações do Grupo 
Oi. Liminar neste sentido foi 
deferida na noite desta terça-
-feira (21) pelo juiz da 7ª Vara 
Empresarial do Rio, Fernando 
Viana. A decisão beneficia as 
empresas Oi, Telemar Norte 
Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 
Participações, Portugal Tele-
com e Oi Brasil. Segundo nota 
divulgada pelo Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro, a decisão 

tem por objetivo “evitar que 
novas ações judiciais sejam 
realizadas entre o pedido de 
recuperação judicial e eventual 
aceitação por parte do juízo.”

Na mesma decisão, o ma-
gistrado determinou a dispensa 
de apresentações de certidões 
negativas em qualquer circuns-
tância relacionadas às empre-
sas, inclusive para que exerçam 
suas atividades, como certidões 
negativas de débitos referentes 
às receitas administradas pela 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações e também certidões 
negativas de distribuição de pe-
didos de falência e recuperação 
judicial. Segundo nota do Tribu-

nal de Justiça, o juiz deverá deci-
dir, nos próximos dias, se aceita 
ou não o pedido de recuperação 
judicial impetrado pelas empre-
sas que compõem o Grupo Oi.

O pedido de recuperação 
judicial foi anunciado pela Oi 
como fato relevante na última 
terça-feira (21), em um pro-
cesso que envolve R$ 65,4 bi-
lhões em dívidas – o maior já 
feito no País. O maior pedido 
até então registrado no Bra-
sil foi feito pela empresa de 
sondas para águas profundas 
Sete Brasil, envolvida em difi-
culdades financeira a partir do 
escândalo da Lava Jato. O total 
chegou a R$ 19,3 bilhões.

Justiça manda suspender por 
180 dias ações e execuções

CONTRA O GRUPO OI



Empresários João Madeiro 
Costa, Leopoldo dos Sanots, 
Elizete Aquino Maia de Castro 
e Jean Carlos Pereira Abran-
tes, advogados Roberto de 
Luna Freire, Ricardo Martins 
Guerra, Suzana Amorim e 
Jandilma Souza, médico João 
Batista Simões, deputado 
Marcondes Iran Benevides 
Gadelha, jornalista Sonia Iost 
de Freitas, Sra, Vanilda Ran-
gel, jornalista Chico Raimer-
son, bancário Satoru Fujimaki.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos
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Cabruêra

PRESTES a iniciar 
uma turnê internacional, 
a banda Cabruêra é a 
atração de hoje no II 
São João da Ladeira, 
a partir das 22h no 
Ateliê Multicultural 
Elioenai Gomes.

A festa tem 
como proposta a 
mistura de elementos 
típicos do tradicional com 
o que há de novo na 
cena musical paraibana. 
A abertura será com a 
banda Fulô de Mus-
sambê, com ingressos 
a R$ 15 meia e R$ 30 
inteira.

Governador Ricardo Coutinho recebeu a Medalha dos 125 Anos do Tribunal de Contas da União durante 
o painel Nordeste 2030, realizado em Fortaleza

“No início, os filhos amam 
os pais. Depois de um certo 
tempo, passam a julgá-los. 
Raramente ou quase nunca 
os perdoam”

“Como as melhores famílias, 
nós temos a nossa quota de 
excentricidades, de jovens 
impetuosos e obstinados e 
de desavenças familiares”

OSCAR WILDE RAINHA ELIZABETH

    Os amigos Palmari de Lucena e Maricélia Rodrigues, Paulo Sérgi e Nenem 
Toscano curtem o feriado junino na Pousada Villas da Serra. Aproveitarão para curtir 
a tranquilidade do lugar e fotografar as serras e vales de São Bento da Serra, RN.

FOTOS: Divulgação

Roberta Aquino e a valorosa equipe da Hi Academia Manaíra: Jansen, Almeida, Gerlane e Ranysson

Integração jurídica
ACONTECE na próxima terça-feira no auditório Interlegis 

do Senado Federal,  em Brasilia-DF, o VII Fórum de Integração 
Jurídica - Direito Notarial e de Registro, promovido pela Anoreg/BR, 
Instituto Legislativo Brasileiro e pela Escola Nacional de Direito 
Notarial e de Registro, da qual o tabelião paraibano Germano 
Toscano é integrante e será um de seus participantes.

O evento vai discutir a “Desburocratização e o Protagonis-
mo dos Registros Públicos” e ao final será realizado um jantar 
beneficente no restaurante Bar do Alemão, no setor de Hotéis de 
Turismo Norte, cuja renda será revertida para a Rede Ambiental de 
Responsabilidade Social dos Notários e Registradores do Brasil. 

   A agência Pauta Comunicação, dos jornalistas Leandro Ramalho e Iara 
Leno, é quem vai prestar assessoria de imprensa ao evento Casa Cor Paraíba.

    Ezilda Rocha e Roziane Coelho avisando que este mês não haverá na próxima 
segunda-feira a reunião do clube Amigas para Sempre. As atividades retornarão a 
partir do mês de julho.

Habilitação

O GOVERNO do 
Estado, através da 
Secretaria de Desen-
volvimento Humano 
inicia na próxima 
segunda-feira e até o 
dia 8 de julho, orien-
tação à população nas 
14 regionais da Paraí-
ba sobre o Programa 
Habilitação Social.

O objetivo é tirar 
dúvidas e auxiliar as 
pessoas que não têm 
acesso à internet a 
participar do progra-
ma, cujas inscrições 
são feitas exclusiva-
mente online pelo site 
www.habilitacaosocial.
pb.gov.br.
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  Foi vendida na semana passada 
por 50 milhões de dólares (em torno de 
180 milhões de reais) um apartamento 
de cobertura em um prédio junto a High 
Line, antiga linha férrea de New York, EUA.
  A área foi transformada em 
área de lazer se transformando num 
dos grandes polos turísticos daquela 
cidade.

FOTO: Dalva Rocha

Tereza Cittadino, Sônia Iost de Freitas, que hoje aniversaria, e Leninha 
Iost nos festejos do Paço dos Leões

Férias
A ESCOLA Prime´s 

Cool vai realizar sua 
colônia de férias entre os 
dias 4 e 22 de julho para 
seus alunos e de outras 
escolas também. Mais 
informações pelo telefone 
(83) 3021-8752

Nordeste 2030
O GOVERNADOR Ricardo Coutinho foi um dos inte-

grantes do painel “Nordeste 2030 - Desafios e caminhos 
para o desenvolvimento sustentável”, realizado na última 
terça-feira, em Fortaleza-CE, promovido pelo TCU.

Na ocasião, o ilustre paraibano foi homenageado rece-
bendo a medalha comemorativa aos 125 anos de existência 
do Tribunal de Contas da União.

Conectados para o bem
A LBV NA Paraíba está promovendo a quarta edição 

do Concurso de Desenho Infantojuvenil, envolvendo meni-
nos e meninas de 6 a 18 anos, atendidos pela instituição. 
O tema do concurso é “Internet - #conectadosparaobem” 
e tem por objetivo estimular a criatividade e a reflexão 
sobre o assunto, onde os desenhos vencedores estam-
parão os cadernos pedagógicos que serão entregues 
pela LBV em 2017.

Recém-formada em Medicina pela Famene, Raissa Chianca é orgulho 
dos pais Verônica e Oliverio Mavignier de Noronha Jr e da ilustre 
avó, professora Alayde Chianca

Olimpíada

AS ALUNAS  
Thayná Rodrigues, Laís 
Ribeiro e Mariana Abreu, 
orientadas pelo professor 
de História e Sociologia 
Washinton Feitosa, da 
Escola Municipal Rosa de 
Figueiredo, de Cabede-
lo, estão na disputa na 
6a fase da 8a Olimpíada 
Nacional de História do 
Brasil, evento que reúne 
estudantes de escolas 
públicas e particulares de 
todo o País.

O evento será no mês 
de agosto na Unicamp, em 
Campina-SP.

FOTO: Goretti Zenaide

Momento feliz das amigas Gláucia Porpino e a aniversariante de hoje, 
Suzana Souto Amorim

Zum Zum Zum
Festejos juninos

COMEÇAM hoje os festejos juninos em Cabedelo 
e entre as atrações principais vão estar Louro Santos, 
Forró Bakana, Leko e D´Baile e Osmídio Neto. Os shows 
vão acontecer na Praça Getúlio Vargas, onde haverá 
apresentação das concorrentes à Rainha do Milho.

Funcionamento
A UNIMED JP avisan-

do que os hospitais Al-
berto Urquiza Wanderley 
e Moacir Dantas e o Nú-
cleo de Atenção à Saúde-
Sul funcionarão normal-
mente neste feriado. 

Já nesta quinta-feira, 
na sede administrativa, 
no Espaço Viver Melhor, 
no Serviço de Atendimen-
to Domiciliar e na Unidade 
Guarabira o atendimento 
será das 7h às 13h. E 
amanhã estas unidades 
estarão fechadas, voltan-
do na segunda-feira.
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Badminton do Brasil 
encerra treinamento 
para Jogos Olímpicos

CONTRA O CAMPINENSE

STJD julga mérito de ação do Galo
Raposa tenta rebater o 
Treze com certidões da 
CEF e Receita Federal

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de junho de 2016

A Federação Parai-
bana de Futebol divul-
gou ontem a tabela ofi-
cial e o regulamento do 
Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão. A 
competição vai come-
çar no dia 21 de agos-
to e terá a participação 
de 11 clubes, divididos 
em três chaves, Litoral, 
Agreste e Brejo. Peri-
lima e Leonel ficaram 
de fora, porque não 
apresentaram a docu-
mentação necessária. 
Mesmo com a tabela e 
o regulamento divul-
gados, existe ainda a 
possibilidade de alguns 
clubes ficarem fora da 
competição. A FPF deu 
um prazo até o dia 1 de 
agosto para que os clu-
bes apresentem as cer-
tidões de regularidade 
fiscal.

“Nós divulgamos a 
tabela e o regulamento 
oficial da competição 
agora, porque temos 
que obedecer o Esta-
tuto do Torcedor, que 
exige a divulgação dois 
meses antes do início 
da competição. Nós 
procuramos entender 
a situação dos clubes, 
e demos um prazo má-
ximo a eles para cum-
prirem suas obrigações 
com o Profut. Todos 
prometeram cumprir, 
mas se algum falhar 
com a promessa, será 
desligado da competi-

ção automaticamente, 
conforme ficou decidi-
do na reunião do Con-
selho Arbitral, e regis-
trado em documento 
assinado pelos próprios 
dirigentes dos clubes”, 
disse o presidente Ama-
deu Rodrigues.

De acordo com a 
tabela divulgada, os 11 
clubes foram divididos 
da seguinte forma. Na 
chave do Litoral, estão 
Femar e Spartax, de 
João Pessoa, Internacio-
nal de Santa Rita e Mi-
ramar de Cabedelo. Na 
chave do Agreste estão 
Serrano, Sport Cam-
pina e Lucena, todos 
com sede em Campina 
Grande. E finalmen-
te na chave do Sertão, 
Nacional de Patos, Na-
cional de Pombal, Cru-
zeiro de Itaporanga e 
Sabugy, de Sabugy.

Segundo o regula-
mento do campeona-
to, os clubes vão jogar 
em turno e returno, 
com jogos de ida e 
volta. Para a segun-
da fase se classificam 
8 clubes, sendo 3 do 
Litoral, 2 do Agreste 
e 3 do Sertão. A par-
tir daí, começa o sis-
tema de mata-mata, 
até a grande final. Os 
dois clubes finalistas 
garantem vagas para 
o Campeonato Parai-
bano da Primeira Divi-
são, em 2017.

FPF divulga tabela 
da Segunda Divisão

CAMPEONATO PARAIBANO

O Volante Henik aguar-
da a sua regularização junto 
à CBF, para ficar à disposi-
ção do técnico Itamar Schul-
le, para o jogo deste sába-
do contra o América, às 19 
horas, na Arena das Dunas, 
em Natal, válido pela sexta 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série C. O atleta 
é o novo reforço do clube, 
chegou na terça, mas só foi 
apresentado oficialmente 
ontem.  

Natural de Astorga, no 
Paraná, Henik tem 27 anos e 
iniciou a carreira jogando no 
Criciúma, mas só subiu para 
o time principal no ano de 
2010. Em 2012 foi empres-
tado ao Vila Nova-MG para a 
disputa do Campeonato Mi-
neiro, e depois foi empres-
tado ao ABC para a disputa 
da Série B. Após retornar no 
ano seguinte ao Criciúma, se 
transferiu para o Gifu, do Ja-
pão.

O volante tem carac-
terísticas de marcação e, 
de acordo com a diretoria 

do Botafogo, chegou para 
suprir a vaga aberta com 
a saída de Tiago Costa. Ele 
vai disputar uma posição 
no time titular com Gedeil e 
Djavan, que também atuam 
como homens de proteção à 
frente da zaga. O Belo ainda 
tem como volante, Val, Sapé 
e João Paulo.

Para o jogo contra o 
América, neste sábado, o 
zagueiro Nildo e o volan-
te Val estão praticamente 
fora. Eles estão se recupe-
rando de contusões e têm 
treinado a parte do restante 

do elenco. Por outro lado, 
quem está de volta são os 
titulares Plínio, para a zaga, 
e o lateral esquerdo Jeffer-
son Recife.

Com 10 pontos e na vice-
liderança do grupo A, o Belo 
vai em busca de uma vitória 
para tentar terminar a ro-
dada como líder isolado da 
competição. O técnico Itamar 
Schulle só começará a definir 
o time no treino secreto que 
fará hoje no Almeidão. A via-
gem para Natal está prevista 
para amanhã à noite, logo 
após o jantar. 

Henik treina e aguarda regularização
BOTAFOGO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Equipe segue treinando no período junino visando compromisso do próximo sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol

O Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD), 
com sede no Rio de Janeiro, 
julga hoje o mérito da ação 
impetrada pelo Treze Fute-
bol Clube contra o Campi-
nense Clube, sob a alegação 
de que a Raposa disputou 
o Campeonato Paraibano 
deste ano de forma irregu-
lar, por não ter apresenta-
do as certidões negativas 
em relação a dividas fiscais 
com o Governo Federal, 
conforme determina a Lei 
do Profut (Profissionaliza-
ção do Futebol), sancionada 
no ano passado pela então 
presidente Dilma Rousseff.

O julgamento está mar-
cado para as 12h30, tem 
como relator Ronaldo Bo-
telho Piacente e tem ainda 
como réus, além do Campi-
nense Clube, a Federação 
Paraibana de Futebol e o 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva de Futebol da Paraíba. O 
Treze, impetrante da Medi-
da Inominada, acusa as duas 
entidades de favorecimento 
ao Campinense Clube.

Todo este imbróglio 

teve início quando o Cam-
pinense Clube eliminou o 
Treze Futebol Clube nas 
quartas de final do Esta-
dual 2016. O Galo da Borbo-
rema, por sua vez, recorreu 
ao TJDF-PB com Mandado 

de Garantia, para parar as 
semifinais do campeonato e 
punição à Raposa. O presi-
dente do Tribunal, Lionaldo 
Santos Silva, indeferiu limi-
nar e manteve o Rubro-Ne-
gro na disputa. Insatisfeito, 
o Treze conseguiu junto ao 
STJD liminar contrário à de-
cisão do TJDF-PB, o que, dias 
depois, o próprio STJD de-

terminou a continuidade do 
campeonato, quando o Cam-
pinense Clube acabou se sa-
grando bicampeão estadual.

Certidões
Em sua defesa no STJD, 

hoje, o Campinense irá apre-
sentar documentos do Mi-
nistério da Fazenda e da 
Caixa Econômica Federal de 

que atendeu às exigências da 
Lei do Profut. A Raposa tem 
em mãos as certidões ques-
tionadas pelo Galo da Bor-
borema. A Caixa Econômica 
Federal, por exemplo, alega 
que a Raposa “encontra-se 
em situação regular perante 
o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço – FGTS dos 
seus jogadores”.

Já o Ministério da Fa-
zenda, em certidão emitida, 
afirma que “o contribuinte 
aderiu ao parcelamento es-
pecial do Profut, referentes 
débitos juntos a RFB e PGFN 
até a competência 08/2015, 
não sendo impeditivos para 
a emissão do CND conforme 
Portaria conjunta RFB/PGFN 
nº 009/2005.

As certidões em poder 
do Campinense dizem 
que time está regular

O Campinense Clube se sagrou bicampeão paraibano apesar o imbróglio da equipe trezeana que tentou paralisar campeonato estadual

FOTOS:Cláudio Goés/Divulgação
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Badminton do Brasil encerra 
hoje treinamentos em Portugal
Ygor Coelho e Lohaynny 
Vicente vão participar
das Olimpíadas do Rio

Termina hoje em Por-
tugal a fase intensa de trei-
namento dos jogadores bra-
sileiros de badminton Ygor 
Coelho e Lohaynny Vicente. 
Os dois jovens, que recebem 
o patrocínio financeiro do 
programa Bolsa Atleta do 
Ministério do Esporte, irão 
representar o Brasil nos Jo-
gos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro 2016.  

Os brasileiros partici-
pam da inovadora clínica de 
preparação olímpica desde 
o dia 27 de maio na Ilha da 
Madeira.  O técnico brasilei-
ro, Marco Vasconcelos, e os 
atletas participaram de di-
versas atividades de treino 
e imersão em projetos es-
portivos e culturais durante 
as cinco semanas da clínica 
pré-game, juntamente com 
atletas de vários países qua-
lificados para os Jogos Olím-
picos Rio 2016 e alguns ou-
tros atletas locais inseridos 
em projetos Olímpicos.

Durante o período, os 
brasileiros participaram 
também de clínica com a Se-
leção de Portugal. Ação foi 
realizada entre a Confede-
ração Brasileira de Badmin-
ton (CBBd), a Confederação 
de Portugal e a Federação 
da Madeira. 

 Ygor e Lohaynny partici-
pam de duas sessões de treino 
por dia, divididas entre a pista 
de atletismo, academia e o pa-
vilhão do clube dos Prazeres. 
É a primeira vez que a clínica 
é realizada em solo portu-
guês. A ação pioneira ganhou 
reconhecimento da comuni-
dade mundial de badminton.  

O atleta da Guatemala, 
Kevin Gordon, é um dos des-
taques da clínica.  Também 
participa jogadores da Hun-
gria, México e da Ilha. “É sem 
dúvida alguma um atleta de 
ponta que vem dar um brio 
especial a esta clínica. Vale 
ressaltar também o trabalho 
realizado no Brasil pelos nos-

sos atletas, direção, equipe 
técnica e médica, tem tido o 
reconhecimento por parte do 
badminton internacional, e a 
prova disso está na aceitação 
por parte de alguns atletas in-
ternacionais participarem na 
clínica organizada pela con-
federação na Ilha da Madeira”, 
disse Marco Vasconcelos.

FOTOS: Divulgação

Lohaynny Vicente estará nas Olimpíadas e intensificou treinamento visando conquistar uma medalha

Priscilla Carnaval inicou no ciclismo aos seis anos de idade

Nos últimos testes antes dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016, a Equi-
pe Brasileira de Vela mostrou 
que está pronta para brigar por 
medalha no maior evento espor-
tivo do mundo. Os 15 velejado-
res classificados para os Jogos 
disputaram no primeiro semestre 
duas etapas da Copa do Mundo 
de Vela, do tradicional Troféu 
Princesa Sofia, além de todos os 
Campeonatos Mundiais de clas-
ses olímpicas. 

 Foram conquistadas sete 
medalhas, sendo duas de ouro, 
quatro de prata e uma de bron-
ze. Da equipe, nove velejadores 
recebem o patrocínio financeiro 
do programa Bolsa Pódio do Mi-
nistério do Esporte. 

 A temporada começou com 
a disputa da etapa de Miami 

(EUA) da Copa do Mundo, em 
janeiro. Na Baía de Biscayne, Ro-
bert Scheidt, na classe Laser, e 
Jorge Zarif, na Finn, conquista-
ram a medalha de ouro. Na 470 
feminina, Fernanda Oliveira e 
Ana Luiza Barbachan faturaram 
o bronze. 

Em março, os velejadores 
brasileiros foram para Palma de 
Mallorca, na Espanha, competir 
no Troféu Princesa Sofia. Robert 
Scheidt foi novamente ao pódio, 
desta vez com a medalha de pra-
ta. Fernanda e Ana também en-
cerraram a competição na segun-
da colocação. 

Na França, em abril, os atle-
tas brasileiros disputaram a eta-
pa de Hyères da Copa do Mundo. 
Fernanda e Ana conquistaram 
mais uma medalha de prata. E 

Martine Grael e Kahena Kunze, 
na classe 49erFX, também fatura-
ram o segundo lugar.

A equipe brasileira de vela 
também disputou os Mundiais de 
classes olímpicas em 2016. No 470, 
Fernanda e Ana ficaram em quar-
to, enquanto Henrique Haddad e 
Bruno Bethlem optaram por ficar 
no Rio de Janeiro em treinamen-
to. Na 49erFX, Martine e Kahena 
terminaram em sexto. Na Laser, 
Scheidt foi o décimo. Na Finn, Za-
rif ficou em 17o, mesma posição de 
Patricia Freitas na RS:X feminina. 
Na Nacra 17, Samuel Albrecht e 
Isabel Swan ficaram em 18o. Ri-
cardo Winicki, o Bimba, foi o 28o 

na RS:X masculina. Na Laser Ra-
dial, Fernanda Decnop encerrou o 
Mundial em 34º. E Marco Grael e 
Gabriel Borges foram 43º na 49er.

Velejadores prontos para a Rio 2016
preparaçãO em alTO eSTilO

Martine Grael e Kahena Kunze, na classe 49erFX, levaram prata na etapa de França da Copa do Mundo e representam o Brasil

Nas primeiras pedaladas, 
aos 6 anos de idade, Priscilla 
Carnaval não imaginava que che-
garia ao auge no próximo mês 
de agosto, no Parque Radical de 
Deodoro, quando aos 22 anos 
vai encarar a prova mais radical 
do ciclismo em Jogos Olímpicos. 
A bicampeã brasileira de BMX 
trabalha fortemente para repre-
sentar o País no evento e, quem 
sabe, servir de exemplo para 
próximas gerações do esporte.  

Priscilla faz parte do seleto 
grupo de 16 atletas que disputa-
rão as corridas de BMX feminino 
nas Olimpíadas do Rio de Janei-
ro. “Estou muito contente por 

ser a minha primeira participa-
ção em Jogos. São 15 anos dedi-
cados ao BMX. Às outras edições 
olímpicas assisti pela televisão, 
em casa. Agora, chegou a mi-
nha vez e estou muito feliz em 
poder dedicar ao máximo e ser 
exemplo para as próximas gera-
ções”, conta a atleta, que recebe 
o benefício do programa Bolsa 
Pódio, do Ministério do Esporte.   

Até garantir um lugar no 
quarto na Vila Olímpica, Pris-
cilla gastou muitas milhas em 
viagens internacionais para 
treinar e competir. Disputou os 
principais eventos do calendá-
rio mundial.

O Clube Náutico Atlé-
tico Cearense conquistou o 
título da Copa Integração 
de Polo Aquático Masculino, 
recentemente, em sua casa, 
Fortaleza/CE. A decisão foi 
contra o Clube Amazonense, 
de quem os cearenses ven-
ceram por 10 a 7. A compe-
tição classificou as quatro 
melhores equipes para a 
Divisão 1 da Liga Nacional, a 
ser disputada em novembro, 
na capital federal, que terá 
também dois convidados. 

A medalha de bronze fi-
cou com o time A da paraense 
Adesef em jogo contra o tam-
bém time A dos pernambuca-
nos da Associação Santa Maria. 

A campanha do cam-
peão Náutico foi excelen-
te, ganhando todos os seus 
jogos: 13 a 6 na Uni; 20 a 2 
na Adesef-B; 8 a 5 no Santa 
Maria; 16 a 5 na Adesef-A, na 
semifinal; e por fim, a vitória 
na decisão por 10 a 7. 

O goleiro menos vazado 
foi Ronald Santos, do cam-
peão Náutico, com média de 
5,0 gols sofridos. Já o artilhei-

ro, Moacir Pereira, veio da 
Adesef, do Pará, com média 
de 3,50 gols. 

O restante da classifica-
ção ficou assim: 5º Associa-
ção de Nadadores do Inte-
rior/BA (Ani); 6º Associação 
Santa Maria B (Polo/PE); 7º 
Náutico Atlético Cearense B; 
e em 8º, a Adesef/PA B. 

A Copa Brasil de Polo 
Aquático Masculino / Troféu 
Luiz Carlos de Acácio Barbo-
sa (Carlinhos) homenageia 
um grande desportista de 
natação e polo aquático que 
muito contribuiu para o de-
senvolvimento destas moda-
lidades nas regiões Norte/
Nordeste, em especial o polo, 
sua grande paixão. Carlinhos 
faleceu em março deste ano, 
aos 55 anos. 

O Polo Aquático Brasi-
leiro conta com recursos dos 
Correios - Patrocinador Ofi-
cial dos Desportos Aquáticos 
Brasileiros -, e ainda do Bra-
desco/Lei de Incentivo Fiscal, 
Lei Agnelo/Piva - Governo Fe-
deral - Ministério do Esporte, 
COB, Speedo e Estácio.

Ciclista trabalha forte 
para representar o País

Náutico de Fortaleza é 
campeão de Polo Aquático

BiCampeã

COpa iNTeGraçãO

Com o título, a equipe cearense ganhou vaga na Divisão 1 da Liga



Amigos travam duelo à parte
SÃO PAULO x SPORT-PE
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Quando a bola rolar para 
São Paulo e Sport, hoje, no es-
tádio Morumbi, dois amigos 
de infância estarão de lados 
opostos no gramado. Criados 
na base do Tricolor, os meias 
João Schmidt e Gabriel Xavier 
tomaram rumos diferentes 
em suas vidas e carreiras, mas 
conseguiram se profissionali-
zar, jogar em grandes clubes e 
disputar a Série A do Campe-
onato Brasileiro. João segue 
no São Paulo, mas Gabriel op-
tou por terminar a formação 
como jogador na Portuguesa e 
de lá foi parar no Cruzeiro an-
tes de chegar no Sport.

Os dois ainda passam por 
um momento de afirmação no 
futebol profissional. Enquanto 
João tenta vencer a concorrên-
cia interna dentro do próprio 
Tricolor, Gabriel tenta repe-
tir no Leão as boas atuações 
que teve nos tempos de Lusa. 
Quando esteve na Raposa, era 
uma espécie de xodó da tor-
cida, mas nunca conseguiu se 
firmar como titular. 

João Schmidt jogou os úl-

timos seis jogos pelo São Pau-
lo na Série A do Campeonato 
Brasileiro, sendo titular nos 
quatro últimos. Já Gabriel é um 
dos jogadores do Sport titular 
nas nove partidas da equipe 
no Brasileirão. A amizade dos 

dois já começou a render brin-
cadeiras antes de a bola rolar. 
O são-paulino acredita que o 
amigo vai entrar em campo 
empolgado com o gol marcado 
na vitória do Sport sobre o Flu-
minense, por 2 a 1, no último 

domingo, mas avisa que a his-
tória no Morumbi é outra.

“Jogamos bastante tempo 
juntos na base do São Paulo. 
Foi um amigo que fiz no fute-
bol e será muito bacana reen-
contrá-lo. Ele vem empolgado 

com o gol que fez na última 
rodada, né (risos)?! Mas ago-
ra o jogo é no Morumbi e fa-
remos de tudo para sair com 
a vitória. Sport tem uma boa 
equipe, mas diante da nossa 
torcida temos que fazer valer 

nosso futebol”, afirmou.
Apesar de ter optado 

por deixar o São Paulo antes 
mesmo de se profissionali-
zar, Gabriel Xavier garante ter 
carinho pelo ex-clube. E vê o 
jogo ainda mais especial por 
marcar o reencontro com o 
amigo de infância.

“Somos da mesma idade, 
então jogamos muito tempo 
juntos. Viagem, concentra-
ção, CT de Cotia... Sempre 
estávamos juntos e criamos 
uma amizade com o passar 
dos anos. É um cara do bem, 
que tem se destacado muito 
no São Paulo. Hoje estou no 
Sport, um clube que respeito 
muito por toda história que 
tem, mas tenho um carinho 
pelo São Paulo. Será bacana 
reencontrar João, agora um de 
cada lado”, disse.

São Paulo e Sport se 
enfrentam hoje às 21h, no 
Estádio Morumbi. O jogo 
é válido pela 10ª rodada 
da Série A do Campeonato 
Brasileiro e os dois times 
entram com objetivos dis-
tintos. Enquanto, os trico-
lores querem entrar no G-4, 
os rubro-negros lutam para 
abandonar a zona de rebai-
xamento.

João Schmidt e 
Gabriel Xavier 
(no fundo) se 
conheceram na 
base do São Paulo

O Vitória terá pela fren-
te hoje um dos favoritos ao 
título do Campeonato Brasi-
leiro. Às 19h15, no Rio Gran-
de do Sul, o Rubro-Negro en-
frentará o Grêmio. Ainda em 
busca do primeiro triunfo 
fora de casa, o técnico Vag-
ner Mancini prevê uma par-
tida complicada para a equi-
pe baiana, que perdeu para 
a Chapecoense no último 
domingo e tem apenas nove 
pontos em nove jogos dispu-
tados na Série A. 

“Vai ser mais um jogo 
tenso, difícil. Não é fácil jogar 
na Arena do Grêmio. É um 
time rápido, com alguns joga-
dores jovens. Vamos ter que 
ter um Vitória forte. Eu tinha 
a chance de fazer algumas 
alterações por questões me-
dicas estabelecidas. Vamos 
reavaliar isso tudo. O mais 
importante é que eu tenha lá 
uma equipe muito competiti-
va”, afirmou o treinador. 

Na última sexta-feira, 
Mancini afirmou que tinha 
planos de poupar Norberto 
na partida contra o Grêmio. O 
lateral passou por uma cirur-
gia e voltou a jogar em abril. 
Como atuou nas últimas qua-

Vitória vai a Porto Alegre na 
busca de vencer fora de casa

CONTRA O GRÊMIO

O Internacional deve en-
carar o Coritiba, hoje, às 21h30, 
no Couto Pereira, pela 10ª ro-
dada do Brasileirão, com uma 
formação diferente da que per-
deu para o Figueirense no do-
mingo. No treino de ontem,, o 
técnico Argel indicou que fará 
quatro alterações na equipe, 
uma delas obrigatória.

Paulão, com uma lesão 
muscular na panturrilha, fica-
rá cerca de 15 dias sem poder 
atuar e é desfalque certo. A ten-
dência é que Alan Costa seja o 

seu substituto na zaga, tanto foi 
esta a opção testada por Argel 
nesta terça-feira.

No meio, Rodrigo Doura-
do não treinou e deve dar lugar 
a Fernando Bob. O jovem foi 
titular nas últimas duas parti-
das, depois de se recuperar de 
cirurgia, e deverá ser poupado 
da viagem a Curitiba.

As outras duas modifi-
cações indicadas por Argel 
foram as saídas do lateral es-
querdo Artur e do meia Alex, 
para as entradas de Geferson 

e Anderson, respectivamente.
A equipe deve pegar o 

Coritiba com: Danilo Fernan-
des; William, Alan Costa, Er-
nando e Geferson; Fernando 
Bob, Fabinho, Gustavo Fer-
rareis e Anderson; Eduardo 
Sasha e Vitinho.

Os ingressos foram ven-
didos de forma antecipada 
e acredita-se em um bom 
público no Couto Pereira, a 
maioria para incentivar o 
Coxa a uma vitória contra a 
equipe de Porto Alegre.

Internacional enfrenta o Coritiba com uma formação diferente
NO COUTO PEREIRA

O treinador Argel Fucks conversa com jogadores do Internacional sobre a importância da vitória

Técnico Mancini ainda não venceu clubes distantes da Bahia

tro rodadas da Série A, Man-
cini planejava poupar o atleta. 

Para a partida contra o 
Grêmio, o treinador terá o 
retorno de Willian Farias. O 

volante cumpriu suspensão 
pelo terceiro cartão amarelo 
e não atuou na derrota para 
a Chapecoense.

O Vasco assegurou a liderança da Sé-
rie B do Campeonato Brasileiro por mais 
uma rodada ao vencer o Londrina por 1 
a 0, na última terça-feira, no estádio do 
Café, em Londrina (PR), em jogo pela 11ª 
rodada. O time poderia ter construído uma 
vitória com maior facilidade, mas voltou a 
pecar no ataque e teve de contar com o 
gol do zagueiro Rodrigo, em falha do go-
leiro Marcelo Rangel.

Com 25 pontos, o time cruzmaltino 
conseguiu se distanciar do Atlético Goia-
niense, que empatou com o Avaí e foi 
para 21. No próximo sábado, o Vasco pega 
o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O 

Londrina enfrenta o Luverdense, no está-
dio Passo das Emas, em Mato Grosso.

Não demorou muito para o Vasco 
largar na frente. No primeiro minuto de 
jogo, Andrezinho chutou de fora da área e 
quase marcou. Aos seis, o gol, em falha de 
Marcelo Rangel. Rodrigo cobrou falta de 
longa distância, a bola desviou na barreira 
e encobriu o goleiro do Londrina: 1 a 0.

Atrás no marcador, o Londrina tentou 
reagir e passou a ter mais posse de bola e 
organização. Aos 17 minutos, em rápida 
trama, Keirrison foi lançado e chutou forte 
para a ótima defesa do goleiro uruguaio 
Martin Silva. 

Vasco dispara na liderança do 
Brasileiro da Segunda Divisão

SÉRIE B

FOTO: Divulgação

Jogadores vascaínos voltaram a vencer; desta vez a vítima foi o Londrina, que perdeu de 1 a 0

FOTOS: Reprodução/Internet

João Schmidt e Gabriel 
Xavier cresceram juntos e 
seguiram caminhos opostos
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O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel), confirmou ontem  
a realização da edição 2016 dos Jogos 
Paralímpicos da Paraíba. O evento, que 
começará no dia 1o de julho, contará 
com a participação de 320 paratletas 
de vários municípios, disputando em 
sete modalidades na Vila Olímpica 

Parahyba e no Instituto dos Cegos de 
João Pessoa.

A abertura está marcada para 
acontecer no primeiro dia da competi-
ção, às 16h, no ginásio principal da Vila, 
onde na oportunidade haverá o desfi-
le das entidades ligadas ao parades-
porto e apresentações culturais. “Será 
um grande momento do paradesporto 

da Paraíba, já que são mais de 300 pa-
ratletas de diversas faixas etárias parti-
cipando pelo quarto ano consecutivo”, 
disse Romero Ramos, coordenador do 
evento.

As modalidades disponíveis nos 
Jogos Paralímpicos da Paraíba 2016 
são: futebol de sete, judô, bocha, atle-
tismo, natação, goalball e futebol de 

cinco. “O paradesporto na Paraíba tem 
avançado muito a partir de 2011 com 
a realização dos Jogos Paraescolares e 
a criação do Projeto Paraíba Paralímpi-
ca, além destes Jogos Paralímpicos. O 
Governo do Estado tem se preocupado 
também com a inclusão social através 
do esporte”, frisou o secretário de Ju-
ventude, Esporte e Lazer, José Marco.

Governo promove dia 1o os Jogos Paralímpicos 2016
com 300 paratletas

HaNDeBol De QUaDra

Maysa na reta 
final para os 
Jogos do Rio
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

paraibana embarcou hoje 
para se juntar à seleção 
Brasileira visando os Jogos

A paraibana goleira da Seleção 
Brasileira de Handebol de quadra, 
Mayssa Pessoa, viajou na madrugada 
de hoje para o Rio de Janeiro, para se 
apresentar a Seleção Brasileira, que 
se prepara para os Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro. O Brasil fará dois 
jogos desafios contra a Suíça, sendo 
o primeiro neste sábado e o segundo 
domingo, no Rio. Após estes amisto-
sos, o grupo, que tem hoje 18 atletas, 
ficará com apenas 15. 

“É a fase final de treinos e está 
tendo um enxugamento da equipe 
até ficar as 15 melhores garotas, 
que é o número máximo de atletas 
que podem ser inscritas nos Jogos 
Olímpicos. Graças a Deus, já assegu-
rei a minha participação no grupo 
principal, e agora é treinar para ser 
titular. Mas na seleção há um rodízio. 
A gente está sempre revezando nas 
posições, porque a equipe é compos-
ta de grandes atletas, todas de um 
nível muito alto”, disse Mayssa.

Segundo Mayssa, ela vai seguir 
com a Seleção Brasileira no dia 4 
de julho para o Canadá, onde ficará 
num período de treinamento até o 
dia 19 de julho. No dia seguinte, ela 
retornará a João Pessoa, onde ficará 
durante 3 dias descansando para os 
treinos finais, que será a partir do 
dia 24 de julho. Os jogos vão começar 
no dia 6 de agosto.

“Nosso primeiro desafio será 
contra as atuais campeãs olímpicas, 
a Noruega. Nosso técnico Morten 
Soubak, sabiamente, preferiu uma 
chave forte, com as melhores equi-
pes do mundo, o chamado grupo da 
morte. A intenção foi encarar logo as 
feras, e depois cruzar com um grupo 
mais fácil”, disse a atleta.

Mayssa passou dez dias em João 
Pessoa, depois da temporada euro-
péia, onde sagrou-se campeã da Liga 
dos Campeões da Europa, jogando 
pelo CSM Bucareste, da Romênia. 
“Vir a João Pessoa rever os parentes 
e amigos não tem preço. Me sinto 
muito feliz aqui. Eu vim nesta folga, 
mas na verdade aproveitei o tempo 
aqui para treinar musculação, e me 
recuperar de uns problemas físicos. 
Agora, estou bem melhor e quase 
pronta para lutar por uma medalha 
olímpica”, disse Mayssa.

Apesar de todo o sucesso na 
Romênia e da conquista do maior 
título da Europa, Mayssa não estava 
satisfeita em Bucareste, e pediu para 
sair da equipe e do País. “Passei dois 
anos só de conquistas, mas decidi que-
brar meu contrato. Apesar do sucesso 
lá, a Romênia respira handebol, e nós 
somos celebridades, não temos uma 
vida pessoal normal. Lá não posso sair 
e fazer o que quero, com os paparazzis 
sempre fotografando e criando proble-
mas”, afirmou.

No segundo semestre, após as 
Olimpíadas do Rio de janeiro, Mays-
sa vai jogar no Vardar da Macedônia, 
segundo ela, um dos maiores times 
do mundo também. “Lá terei também 
uma super estrutura de treinamento, 
e a mentalidade da população é outra. 
Não há tanta pressão como na Romê-
nia”, afirmou.

Aos 31 anos, Mayssa Pessoa espe-
ra ainda jogar bem por alguns anos, 
e está otimista em relação a partici-
pação da Seleção Brasileira nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro. “O Brasil 
está no caminho certo. Vamos enfren-
tar muitos adversários de alto nível, 
mas temos plenas chances de sermos 
campeões olímpicos, e vou lutar muito 
por esta medalha de ouro em nossa 
casa. Com o apoio do povo brasileiro, 
terá um sabor especial”, completou a 
atleta, antes do embarque para o Rio 
de Janeiro.

Fotos: Divulgação



“O Fole roncou - Uma 
história de forró” está 
em cartaz em Campina
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ESPETÁCULO MÚSICA

Romero fala do perigo 
de fogueiras e balões 
durante o São João
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Quarteto venezuelano 
é atração de julho 
do Música do Mundo 
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Forró no Centro

Com shows marcados fora do 
País e de malas prontas, a 
banda Cabruêra é uma das 
atrações da II edição do São 
João da Ladeira. O evento, 
que acontece hoje, a partir 
das 22h, no Ateliê Multicultu-
ral Elioenai Gomes, localiza-

do no Centro da capital, será aberto pelo 
show da banda de forró Fulô de Mussam-
bê. Os interessados em participar da festi-
vidade podem adquirir seus ingressos 
nos valores de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 
30 (inteiro), além da venda online pelo 
site sympla.com.br

Sendo essa a sua segunda edição, o 
evento tem como proposta realizar uma 
festa junina multicultural, que mistura 
elementos típicos do tradicional com o 
que há de novo na cena musical parai-
bana. É exatamente esse diálogo entre 
culturas a principal característica dos 
eventos criados pelo Ateliê nos últimos 
12 anos. O II Forró da Ladeira é uma edi-
ção especial do Projeto Luz de Candeeiro. 

Entrando no universo das apresen-
tações da noite, a banda campinense Ca-
bruêra está perto de embarcar para sua 
turnê internacional, mas quando subirem 
ao palco em João Pessoa, os rapazes irão 
fazer um apanhado de músicas que mes-
clam seus cinco discos lançados. 

“Durante a apresentação iremos pas-
sar por composições dos cinco álbuns já 
lançados, mas também vamos fazer algu-

mas homenagens aos grandes nomes do 
forró paraibano. Será uma noite de muita 
música e forró”, comentou o vocalista da 
banda Arthur Pessoa. 

Já na apresentação internacional, 
pela primeira vez, o grupo passará por 
dois continentes em uma mesma tempo-
rada. A banda tem eventos agendados na 
Europa e Estados Unidos entre os meses 
de julho e agosto. Um dos destaques é o 
show que realizará no festival Womad, na 
Inglaterra. Outra participação importante 
é no Summerstage, que acontecerá no 
Central Park, em Nova York. 

Os shows no exterior ainda fazem 
parte da divulgação do álbum duplo lan-
çado pela Tumi Music da Inglaterra. Inti-
tulado ‘Colors of Brazil’, o disco recebeu 
ótimas resenhas na mídia internacional 
com destaque para a revista Songliners 
da Inglaterra que deu 4 estrelas, colo-
cando a banda no ranking chamado Top 
of the World.

Arthur Pessoa ainda disse que, já 
faz 16 anos que a banda está fazendo 
turnê fora do País. “Além dos álbuns 
lançados com gravadoras internacio-
nais, o trabalho que estamos desenvol-
vendo ao longo da nossa carreira da 
continuidade a esses eventos e con-
sequentemente vai nos levando para 
novos lugares”, completou o vocalista.  

No ano passado, o grupo ganhou 
dois prêmios da Academy Awards de 
Los Angeles para melhor música é me-
lhor vídeo clipe. Ainda em 2015, esteve 
na África para shows em Moçambique 
e África do Sul. Também passou pelos 

Lucas Silva
Especial para A União

Estados Unidos, onde tocou em Nova 
York e Washington. Apesar de toda a 
trajetória internacional, a banda não 
nega as raízes nordestinas e preparou 
um set especial com várias homenagens 
aos clássicos do forró. 

“Estamos muito felizes pela viagem 
e empolgados por passar em festivais 
tão importantes e grandes lá fora”, disse 
Arthur.

Juntos há 16 anos tocando para 
plateias dos mais diferentes idiomas, com 
passagens por importantes festivais no 
Brasil e na Europa, a banda reúne quatro 
músicos com diversas influências, desde o 
cancioneiro popular da Paraíba, até a mú-
sica eletrônica. Realizou diversas turnês 
no Brasil e no exterior e gravou os CDs 
Cabruêra (2000), Samba da Minha Terra 
(2004), Sons da Paraíba (2005), Visa-
gem (2010) e Nordeste Oculto (2012).  A 
banda está em fase de pré-produção do 
6º álbum, que deve começar a ser grava-

do quando seus integrantes voltarem de 
turnê internacional. 

Participou de festivais na Inglaterra, 
Dinamarca, Itália, República Tcheca, Ale-
manha, França, Holanda, Bélgica, Suíça e 
Portugal, e seu segundo álbum foi lança-
do mundialmente em 2005 pela gravado-
ra alemã Piranha Records. Teve músicas 
incluídas em diversas coletâneas lançadas 
no Brasil, Japão, EUA, Portugal, França e 
Alemanha. Também teve músicas sincro-
nizadas em filmes e documentários no 
Brasil, EUA e Europa.

A formação atual da banda é 
composta pelos músicos Arthur 

Pessoa, Léo Marinho, Pablo 
Ramires e Edy Gonzaga

n II São João da Ladeira

n Atrações: Banda Cabruêra e Fulô de Mussambê

n Quando: Hoje

n Onde: Ateliê Multicultural Elioenai Gomes (Ladeira 

da Borborema, 101, Varadouro).

n Horário: 22h

n Entrada: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

Serviço

Banda Fulô de Mussambê é responsável pela abertura do evento que está na sua segunda edição

As bandas Cabruêra e Fulô de Mussambê se apresentam 
na capital hoje na segunda edição do São João da Ladeira



A roda no Ponto de Cem Réis 
discutia sobre quem iria ganhar as 
eleições presidenciais nos Estados 
Unidos, se o partido republicano ou 
o democrata. Uma discussão anti-
ga. Na Segunda Guerra, o Cem Réis 
discutia quem ganharia o conflito, 
se os gringos ou os boches. Até que o 
Brasil entrou na luta e os germanófi-
los não puderam mais se manifestar, 
pois seriam traidores, sujeitos à corte 
marcial. Submarinos alemães haviam 
afundado 40 (quarenta) mercantes 
brasileiros. O Brasil demorou muito a 
entrar na guerra.

E na Primeira Guerra? Não sei 
de qual lado os torcedores do Cem 
Réis estavam. Deviam estar de al-
gum lado, pois o Cem Réis não é mu-
rista. Sempre torce por alguém, por 
algum partido. Mas já vão longe os 
tempos da Primeira Guerra. Cartas 
para a redação. O Cem Réis sempre 
foi assim. Toma partido na briga dos 
outros. Lembro-me da Guerra da 
Coréia. Houve uma briga lá para as 
bandas de um bairro do sul, talvez 
Oitizeiro. O cobrador do bonde 
apregoava o destino do veículo, pois 
havia passageiros que não sabiam 
ler o letreiro. Na vez de Oitizeiro, ele 
gritava “Coréia”.

O Cem Réis ganhou esse topô-
nimo quando passou a ser cobrado 
o valor supra no fim ou começo da 
viagem. O local era a referência. De lá 
um bonde descia para o Comércio, um 
para Mandacaru, outro dobrava para 
Tambaú, mais outro para Cruz das 
Armas; havia o bonde de Jaguaribe e 
o da Coréia, leia-se Oitizeiro, a briga 
deve ter sido em Oitizeiro, o Cem Réis 
é quem sabe.

No tempo da guerra de Portugal 
contra a Arábia não havia Cem Réis. 
Por isso, não se sabe com quem o Bra-

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Educação! - essa é a saída

Germano 
RomeroOs irmãos Gusmão 

Al-Greb

Crônica

Farolito

Hoje é o dia em que mais se comemora o 
Santo João, e, logo mais, a noite culminante da 
temporada junina. Tempo de se comer pamo-
nha, canjica, de se dançar um bom forró, jamais 
o forró de palco, o forró pornô ou o chamado 
de plástico – tempo de reviver bons tempos.

Coisa boa se renova, notícia boa se repica, 
filme bom se vê de novo, música boa se escu-
ta sempre, e livro bom é para se reler. Assim 
como sempre é tempo de lembrar e relembrar 
da oportuníssima campanha que foi lançada 
em Campina Grande, há 8 anos, por iniciativa 
do promotor Eulâmpio Duarte, contra a gros-
seira, danosa e perniciosa prática de se quei-
mar fogueiras e balões nas noites juninas.

E a melhor notícia de que temos tomado 
conhecimento é que o número de fogueiras 
vem diminuindo a cada ano, segundo informa-
ções de vários setores da mídia.

Ora vejam só que coisa mais benéfica, em 
meio a tantas estatísticas negativas sobre ou-
tros índices de educação e qualidade de vida. 
Educação! – essa é a palavra.  

E tudo começou em 2008, através desta 
campanha empreendida pelo Ministério Públi-
co da Paraíba, justamente em Campina Grande, 
berço do “Maior São João do Mundo”. A cam-
panha se chamava “Brinque o São João, sem 
fogueira nem balão” – que ideia genial! Nada 
como a mensagem que instrui, conscientiza e 
educa as pessoas.

É verdade que a diligência enfrentou certa 
resistência dos “tradicionalistas”, esquecidos 
de que tradição é sinônimo de costume, e evo-
lui junto com a consciência e o conhecimento. 
Tanto é assim que muitas tradições arraigadas 
em culturas antigas foram, e estão sendo, aos 
poucos, abandonadas, como o canibalismo, o 
sacrifício de animais, o apedrejamento de pes-
soas em praça pública, touradas, brigas de galo 
e tantos outros costumes insanos.

Convenhamos que, numa época em que a 
Natureza grita por socorro, com suas flores-
tas devastadas, rios e mares contaminados, 
poluição da atmosfera, manter-se o costume 
de queimar madeira seria uma tremenda 
inconsequência.

E daí se tira a grande lição: a importância 
da educação - a base mais sólida e indispensá-
vel à evolução da condição humana. Mas que 
parece não interessar muito à maioria dos ges-
tores, cujos postos são garantidos pela escolha 
inconsciente de quem não teve oportunidade 
de se educar.

Tão bom seria que às concessões de TV 
e outros meios de comunicação estivesse 
atrelada uma pequena percentagem de seus 
espaços para campanhas educativas. É tão 
fácil educar o povo. Com tão pouco resgata-
mos o respeito aos pedestres. Com tão pouco 
resgataríamos o respeito às praias, ao meio 
ambiente, ao silêncio, ao sossego alheio, e, 
sobretudo, o respeito às leis!

Então, lembremos: “Brinque o São João 
sem fogueira nem balão”!

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, do Conselho Técnico da CNC e Presidente do CIEE/RJ

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

A influência do messianismo do padre Antônio 
Vieira sobre os cristãos-novos judaizantes foi extrema-
mente forte, como podemos verificar no pensamento dos 
irmãos Gusmão.

Alguns autores revelam que os irmãos Gusmão – Bar-
tolomeu, Alexandre e João Alves de Santa Maria – que ocu-
param cargos importantes e desfrutaram prestígio junto 
ao rei D. João V – têm origem judaica. Nascidos em Santos, 
ainda meninos foram amparados, financeiramente, por 
um jesuíta português de nome Alexandre de 
Gusmão, que os levou para o Seminário de 
Belém, em Cachoeira, e de quem adota-
ram o sobrenome.

Ordenado sacerdote na 
Companhia de Jesus, Bartolo-
meu mudou-se, em 1701, para 
Lisboa, onde aprofundou-se 
nos estudos de matemática 
e física. Realizou, perante a 
corte portuguesa, a pri-
meira demonstração da 
“Passarola”, uma espécie 
de balão que construíra 
para voar. A partir de en-
tão, ficou conhecido como 
o “padre voador”.

Desenvolvendo com 
profundidade estudos sobre 
a Bíblia hebraica, “o padre 
voador” estudou com afinco o 
livro do profeta Daniel, acaban-
do por rejeitar a autoridade papal 
e adotar a religião judaica. Enfren-
tando perseguições junto ao Santo 
Ofício, fugiu, com o irmão João, em 
direção à Inglaterra. Ambos usaram novos 
nomes, Miguel e Gabriel. Respeitando as leis 
dialéticas judaicas, levaram alguns livros em hebraico e 
deram um sentido messiânico à fuga inquisitorial.

Consta em livros de alguns historiadores que Barto-
lomeu (Miguel) criou delírios de que era profeta de Deus, 
destinado para Messias. Entre seus delírios, tinha o obje-
tivo de tirar os judeus da diáspora e restaurar Israel. Con-
denava veementemente o funcionamento da Inquisição e 

sua corrupção. Em resposta aos preconceitos dos que se 
diziam “puros” e “castiços”, redigiu uma carta endereçada 
aos “Ilustres Senhores Puritanos”, na qual demonstrou 
que nenhum português podia afirmar ser limpo de san-
gue, pois todos tinham parcela de sangue judeu. Faleceu 
em Toledo, aos 39 anos, em 17 de novembro de 1724. Sob 
identidade falsa, recebeu a extrema-unção e foi sepultado 
na Igreja de São Romão Mártir.

 O irmão João de Santa Maria foi preso pela Inqui-
sição em Madri. Circuncidou-se no interior do 

cárcere, e nos textos de defesa do processo 
inquisitorial encontramos expressos 

os ideais em que ele e Bartolomeu 
acreditavam, fortemente influen-

ciados pelo messianismo do padre 
Antônio Vieira.

O outro irmão, Alexandre 
de Gusmão, galgou as mais 
altas posições na Corte Por-
tuguesa. Foi embaixador, 
professor universitário, 
escritor, tradutor, secretário 
do rei D. João V, secretário de 
Estado e considerado um dos 
cinco maiores mercantilistas 
portugueses. Corria na Corte 
que a família Gusmão possuía 

antecedentes judeus, e Ale-
xandre também foi perseguido 

por antipatias pessoais, inveja e 
intrigas. Suas maiores preocupa-

ções foram a defesa dos territórios 
coloniais e seus limites. Foi respon-

sável pela povoação da região sul do 
Brasil com casais açorianos, o que distin-

guiu sua colonização, uma vez que no Nor-
deste as grandes propriedades escravistas eram 

prioritárias, e, no Sul, se destacavam as terras cultivadas 
familiarmente e em pequenas extensões. Em 1750, com a 
morte do monarca D. João V, Alexandre de Gusmão perdeu 
seu espaço político. Nesse momento, sobressaiu o futuro 
Marquês de Pombal. Não conseguiu salvar da fogueira seu 
melhor amigo, Antônio José da Silva, de alcunha “o Judeu”. 
Morreu isolado no dia 31 de dezembro de 1753.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de junho de 2016

sil estava. Ora, a guerra se deu no fim 
do primeiro milênio para o começo do 
segundo. Ainda não havia sido inaugu-
rado o Ponto de Cem Réis. Os árabes já 
dispunham de energia elétrica, Grana-
da era iluminada, mas não tinha bon-
des. Os árabes tomaram toda a penín-
sula ibérica menos o sul de Portugal. 
Por isso, essa região era chamada de 
al-Greb, ou seja, o Sul. Foi mudando até 
virar Algarve. Como as minhas alper-
catas, que um dia foram al-bragat, e o 
cuscus foi kous-kous.

Não sei como é Cem Réis em ára-
be. Não exija tanto de mim. Mas tem, 
os árabes eram financistas e merca-
dores. Dez por cento das palavras da 
língua dita portuguesa são árabes, 
como dez por cento é de origem afri-
cana e mais dez por cento é indígena 
– fala de gente (nhengatu) ou fala de 
homem (abanhehenga), ou oriunda de 
povos menos populosos que o tupi. Zé 
Elias Borges, vulgo Zé do Índio, sabia 
também o cariri e o tairariú. E as lín-
guas de outros índios, como o inglês, 
francês, alemão, russo, latim, grego, 
espanhol, esperanto, interlíngua etc. 
Era fluente em etc.

Você já ouviu alguém falando etc? 
Devia ter ouvido Zé do Índio. Falava 
também o jargão de várias ciências, 
pois ensinou muitas na Universidade, 
mais de uma dúzia. 

- Quais foram, Zé?
- De Esgotos a Linguística.
Era engenheiro e antropólogo. 

Sabia gramática e matemática como 
ninguém.

O Cem Réis discutia tudo, de 
Esgotos a Linguística, passando por 
Higiene das Construções e Mecânica 
dos Solos.

Por que o Cem Réis se importava 
com as guerras do sul? Os Estados Uni-
dos estavam envolvidos com a Primei-
ra e a Segunda Guerra Mundiais, mas 
esses conflitos estavam longe do Bra-
sil, até que a kriegsmarine começou 
a afundar navios brasileiros. Navios 
mercantes, navios paisanos. Até então, 
o teatro dessa guerra estava no sul, no 
al-Greb. Dia desses o Cem réis estava 
tomando parte na polêmica sobre o 
desarmamento nos Estados Unidos. 
Mais uma vez o problema acontece no 
al-Greb, muito ao sul do Brasil.

Mas o Brasil é tão colonizado que 
as eleições dos Estados Unidos e o de-
sarmamento de seus cidadãos passam 
a ser assunto da ágora (sic) brasileira. 
Dois temas, dois problemas que se 
desenrolam no sul, lá no al-Greb, muito 
ao sul do Cruzeiro do Sul, além, muito 
além daquela serra

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

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

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

 

Val Fonseca

Em cartaz

Teatro

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 - Jardim Elétrico
22h - Espaço Cultural

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 - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Microfone Aberto
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Peça “O fole roncou - Uma história de 
forró” em cartaz em Campina Grande

Serviço

Estreado oficialmente na última 
quinta-feira 16, o musical “O fole ron-
cou! Uma história de forró” continua 
em cartaz no Teatro Municipal Severi-
no Cabral, em Campina Grande, e tem 
mais uma sessão hoje. Com horário 
marcado para as 20h, o espetáculo 
tem direção cênica de Sérgio Maggio 
e é inspirado no livro homônimo de 
Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues. 
Os interessados em participar da ativi-
dade tem entrada franca. 

“O fole roncou! Uma história do 
forró” mergulha no universo das can-
ções que marcaram o pilar do baião, 
um dos ritmos mais populares do 
Brasil, com roteiro fictício livremente 
adaptado por Sérgio Maggio e Rosual-
do Rodrigues, onde bailarinos e atores 
se alternam na narrativa para dar 
seus testemunhos, temperados pelo 
humor, teatralidade e astúcia típicos 
do nordestino.

Podendo ser definido de outra 
forma, a do espetáculo é um relato da 
cultura que transformou um povo e 
que caracteriza o que Campina Grande 
e o Nordeste têm de mais tradicional: 
o legítimo forró. Em seu elenco, a 
apresentação traz ao palco 14 atores e 
atrizes que discorrem muito bem a in-
terpretação artística da obra de Carlos 

 

Feira da Emater terá
forró pé de serra hoje

A Feira do Agricultor Familiar da Emater terá uma atração 
a mais para os seus frequentadores hoje, além dos produtos 
que são comercializados toda semana no pátio da Emater, na 
estrada de Cabedelo. A Associação do Agronegócio da Região 
João Pessoa (Agroa) vai promover o São João no mesmo horário 
em que ocorre a feira, das 4h às 7h, com a animação do forro pé 
de serra. A iniciativa conta com o apoio do escritório regional da 
Emater em João Pessoa.

Evento

O espelho e a fotografia

Meu bisavô João Mendes costumava dizer que o es-
pelho mostra o caráter das pessoas e vendo fotos antigas 
é possível reconstruir o retrato escondido no tempo. A 
fotografia e o espelho ajudam no esboço da reconstrução 
de fatos guardados na memória.

Uma fotografia, que chegou por meio de um grupo de 
amigos conectados às redes sociais, nos transportou ao 
passado há cinquenta anos em Serraria, quando meninos e 
meninas viviam a docilidade da vida que a ocasião propor-
cionava, frequentando o grupo escolar no verdor dos anos, 
todos hoje cheios de recordações que as sombras da idade 
não escondem.

Uma alegria com insondáveis lembranças misturou-se 
ao passado de alegria e dor, pranto e prazer.

Enquanto minha imaginação retornou ao instantâneo 
da fotografia registrando um momento no ano de 1962, 
no Grupo Escola Francisco Duarte, tentava descobrir na 
fisionomia distante um rosto conhecido. Tudo nuvem e 
silêncio. Até que, aos poucos, vão chegando nomes e fisio-
nomias atuais. Os mais conhecidos são Wellington Farias 
(Leto de Sales Cebolinha) e seu irmão Dodó, Walter de 
Zito Carvalho, Donato Mendes...

Aos que a memória retém, em vão busco recompor a 
fisionomia, mas ficam à flor das lembranças, amigos que 
formaram minha paisagem no Grupo Escolar, onde a voz 
de dona Eterna se fazia medianeira.

Na contabilidade das amizades daquele tempo, ficou 
como saldo positivo Roberto de Padrinho Chico Neco, 
Nemésio Cavalcanti, Roberto Menezes, Adroaldo Rocha, 
Zé Paulo, João de Rafael Nunes, Cassiano de Leovegildo, 
Orlando Mendes, João Pinheiro. Não os identifiquei na 
fotografia postada nas mídias sociais, mas sempre foram 
pedaços das doces lembranças daquele tempo.

A foto me trouxe incontida alegria, porque fui buscar 
a nostalgia na distância do tempo que se renova ao en-
contro com aqueles que repartimos os mesmos deva-
neios, nas manhãs ou durante as tardes quando deixáva-
mos as salas de aula, para a conversa durante os recreios 
ou no retorno a casa.

Aquele tempo afastado tem o tamanho que imagino, 
ultrapassa os limites que posso conter a emoção quando 
adentro pelas serras que circundam a cidade, e minha vis-
ta se derrama sobre as palmeiras que seis décadas depois 
continuam acenando ao meu derradeiro olhar.

A convivência com os meninos da rua me trouxe uma 
visão daqueles que viviam afastados da zoada do vento 
a espanar os ciscos do terreiro, porque mesmo morando 
numa cidade rural, eles não tinham próximo o cheiro de 
curral.

Serraria nunca ganhará de mim um adeus, nem um 
olhar derradeiro. Está no poema que me alimenta, na bri-
sa fresca que me segue. Como me acompanha os olhares 
que a fotografia trouxe-me de volta, igual um espelho que 
nunca se quebra.

José Nunes
Jornalista

Memória em destaque
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INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 
119 min. Classificação: 10 anos. Direção 
Roland Emmerich. Com Liam Hemsworth, 
Jeff Goldblum, Maika Monroe. Sinopse: 
O planeta Terra volta a ser objeto de um 
ataque alienígena aproximadamente de 
20 anos após o retratado em Indepen-
dence Day (1996). Na verdade, do ponto 
de vista dos aliens, são passadas poucas 
semanas, mas o que para eles são dias de 
viagem no espaço, para a Terra são muitos 
anos. CinEspaço3: 14h, 19h (DUB) e 16h30, 
21h30 (LEG). Manaíra5/3D: 12h45, 15h30, 
21h (DUB) e 18h15 (LEG). Manaíra9/3D: 
13h45, 19h15 (DUB) e 16h30, 22h (LEG). 
Manaíra11/3D: 14h20, 17h15, 20h (LEG). 
Mangabeira1/3D: 13h45, 16h30, 19h15 e 
22h (DUB). Mangabeira5/3D: 18h45 (DUB) 
e 21h30 (LEG). Tambiá1: 14h e 18h40 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h05, 16h20, 18h35 
e 20h40 (DUB). 

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 satis-
feitos 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. CinEspaço4: 14h e 16h10 (DUB). 
Manaíra6/3D: 13h, 15h45, 18h30 (DUB) e 
21h10 (LEG).  Mangabeira5/3D: 13h e 15h45 
(DUB). Tambiá3: 14h, 16h10 e 18h20 (DUB). 
Tambiá5/3D: 14h10 e 18h40 (DUB).

MARGUERITE (EUA 2016). Gênero: Comédia 
dramática. Duração: 133 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Xavier Giannoli. Com Catherine 
Frot, André Marcon, Michel Fau. Sinopse: Nos 
anos 1920, em Paris, Marguerite Dumont é uma 
mulher rica, apaixonada por música e ópera. Há 
anos canta regularmente para seu círculo de 
conhecidos. Marguerite é muito desafinada, 
mas isso nunca ninguém lhe disse. Seu marido e 
seus amigos mais próximos sempre mantiveram 
suas ilusões. Tudo se complica no dia em que 
Marguerite põe na cabeça que vai cantar diante 
de um público de verdade na Ópera Nacional 

de Paris. CinEspaço2:  13h50, 16h20, 18h50 e 
21h20 (LEG).

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). Gêne-
ro: Romance. Duração: 109 min. Classificção: 
12 anos. Direção:  Thea Sharrock. Com Emilia 
Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. Sinopse: Will 
é um garoto rico e bem-sucedido, até sofrer um 
grave acidente que o deixa preso a uma cadeira 
de rodas. Ele está profundamente depressivo 
e contrata uma garota do campo para cuidar 
dele. Ela sempre levou uma vida modesta, 
com dificuldades financeiras e problemas no 
trabalho, mas está disposta a provar para Will 
que ainda existem razões para viver. CinEspaço1: 
14h30,19h10 (DUB) e 16h50, 21h30 (LEG). 
Manaíra1: 14h, 16h40 (DUB) e 19h30, 21h55 
(LEG). Manaíra7: 14h30, 19h30 (DUB) e 17h, 
22h10 (LEG). Manaíra11: 13h30, 16h, 18h45 e 
21h15 (LEG). Mangabeira4: 14h, 16h45, 22h15 
(DUB e LEG).
Tambiá4: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 (DUB). 

Cine Banguê - Os desajustados. Gênero: Drama. 
Duração: 96 min. Classificação: 14 anos.  Dire-
ção: Dagur Kari. Sinopse: Fusi é um homem de 43 
anos que ainda mora com sua mãe. Seu dia-a-dia 
é uma rotina monótona, até o aparecimento 
da vibrante Alma e da jovem Hera, que o farão 
mudar sua vida e seus hábitos de solteirão. 
Horário das sessões: 18h, 18h30, 20h30 e 17h30.  

O espetáculo conta com arrajos inovadores e exclusivos produzidos pelo Quinteto Violado

Marcelo e Rosualdo Rodrigues.
Sendo realizado em dois atos, a 

apresentação gira em torno da história 
de Clemente Ferreira da Silva, um rapaz 
sobrevivente da seca braba no Nordeste 
dos anos 1940. Clemente, interpretado 
pelos atores Rudnei Silveira e Luiz Felipe 
Ferreira, migrou para São Paulo e se 
tornou Clemente do Forró, numa época 
em que o rádio era um dos veículos mais 
importante do País e, como importante 
radialista e um dos maiores defensores 
da música nordestina, entrevistou ao 
vivo Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson do 
Pandeiro, Clemilda e Genival Lacerda.

A direção musical é de Dudu Alves, 
com arranjos inovadores e exclusivos do 
Quinteto Violado para o musical, passean-
do por clássicos como Baião, Asa Bran-

ca, Feira de Mangaio, Peba na Pimenta, 
Sebastiana e tantos outros sucessos que 
entremeiam essa história.

Já a coreografia de Leila Nascimento 
dá ainda mais destaque para o xaxado, o 
forró e o xote, com participação do Balé 
Flor do Cerrado – grupo de dança que 
mistura os ritmos tradicionais da nossa 
cultura popular aos elementos do balé 
clássico e da dança contemporânea.

A concepção artística é da produ-
tora cultural Edilane Oliveira, paraibana 
de coração e idealizadora do Maior São 
João do Cerrado, um dos maiores festivais 
do gênero no País. Entre seus principais 
trabalhos, destaca-se o espetáculo “Brasí-
lia Canta Sua História”, em parceria com a 
Cantora Daniela Mercury para a comemo-
ração dos 50 anos de Brasília.

Lucas Silva
Especial para A União

FOTO: Divulgação
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Música universal

NACIONAL

FOTO: Vanivaldo Ferreira

FOTO: Reprodução

A crise hídrica foi o tema esco-
lhido pelo Museu do Amanhã para 
marcar os seis meses de abertura 
do espaço, na Praça Mauá, centro 
do Rio. Com exposição de fotos, 
instalação artística e debates, a 
programação convida o público a 
refletir sobre os problemas envol-
vendo a água no País, incluindo 
a poluição dos mananciais ou as 
secas severas que atingem popula-
ções inteiras.

Duas exposições relacionadas 
ao tema estão em cartaz. A pri-
meira é a mostra fotográfica Da 
abundância à escassez, que reú-
ne 37 imagens de 12 fotógrafos 
brasileiros. A segunda é a insta-
lação da artista plástica Suzana 
Queiroga Ah, molécula, montada 
em um dos espelhos d’água da 
entrada do museu, com bolas 
infláveis simbolizando a molécu-
la da água.

“A temática da água é um 
dos maiores desafios que nós, 

O Museu do Amanhã comemora seis meses 
de abertura com mostra sobre crise hídrica

Quarteto venezuelano Pequeña Venecia é atração da 
edição de julho do projeto Música do Mundo da Funesc

A edição de julho do 
projeto Música do 
Mundo da Fundação 
Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) 
apresenta o quarteto 
de cordas Pequeña 
Venecia. O show 

acontece no dia 1º (sexta-feira), às 
21h, na Sala de Concertos Maestro 
José Siqueira, localizada no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em João 
Pessoa. Os ingressos custam R$ 10 
(inteira) e R$ 5 (meia-entrada). A 
bilheteria abre com uma hora de 
antecedência. 

O grupo vem da Venezuela 
trazendo todo seu conhecimento 
e vivência do ‘El Sistema’ – um 
sistema de orquestras que existe 
há 40 anos naquele país e tem 
revolucionado a música clássica e 
a relação com comunidades vul-
neráveis. A formação do quarteto 
conta com Manuel David Vasquez 
e Manuel Alfredo Barrios (vio-
linos), Carolina Quero (viola) e 
Radnier Vargas (violoncelo). 

Pequeña Venecia chegou à 
Paraíba em maio, devendo perma-
necer durante um ano ou mais.  Em 
sua passagem pelo Estado, o grupo 
realiza concertos nas comunidades 
onde há atuação do Programa de 
Inclusão Através da Música e das 
Artes (Prima), além de master-
classes para professores e alunos, 
visitas mensais a todos os polos de 

Vladimir Platonow 
Agência Brasil

ensino, imersão e preparação de 
concertos semestrais. 

Música do Mundo
O projeto é uma ação promovida 

pela Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc), que tem como objetivo 
a valorização dos artistas e da música 

contemporânea. A cada edição, artistas 
paraibanos e de outros países ocupam 
o palco da Sala de Concertos. O lança-
mento aconteceu em agosto de 2015. 
Uma das características do projeto é o 
preço popular do ingresso, de forma a 
permitir ao público acesso às atrações 
de qualidade internacional. 

humanos, temos que enfrentar para 
as próximas décadas. A água está 
ficando cada vez mais escassa e aqui 
no Brasil temos os impactos das mu-
danças no clima, por conta das alte-

rações nos padrões de chuva, o que 
afeta tanto a produção de energia 
quanto o abastecimento das cida-
des”, disse o gerente de conteúdo do 
museu, Leonardo Menezes.

Segundo ele, o Museu do 
Amanhã tem uma relação próxi-
ma com a água, pois foi construí-
do em um píer dentro da Baía de 
Guanabara. O prédio também é 
cercado por espelhos d´água, o 
que ajuda a refletir sua beleza e 
garante um clima mais agradável 
aos visitantes.

Os 12 fotógrafos respon-
sáveis pelas imagens, muitas 
de denúncia sobre a poluição 
ou a falta de água, são nomes 
consagrados do fotojornalismo 
brasileiro, entre eles Fernando 
Frazão, da Agência Brasil.

A programação sobre o tema 
será encerrada na sexta-feira 
(24), com o seminário Crise hídri-
ca no Brasil: ontem, hoje e ama-
nhã, que reunirá importantes 
nomes da ciência e das questões 
ambientais, como o climatolo-
gista Carlos Nobre e a ex-minis-
tra do Meio Ambiente Izabella 
Teixeira. Mais informações sobre 
a programação estão disponíveis 
na página do museu: www.mu-
seudoamanhã.org.br.

Secretário de Cultura da Paraíba, Lau Siqueira julga o momento como o inicio de uma nova fase

Radnier Vargas, Manuel Davis Vasquez, Manuel Alfredo Barrios e Carolina Quero são os integrantes do grupo instrumental do programa de julho

A instalação artística “Ah, molécula” pauta a necessidade de preservação das águas no país

n Música do Mundo apresenta Pequeña Venecia (Venezuela)
n Data: 1 de julho (sexta-feira)
n Hora: 21h 
n Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira
n Preço: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)
n Realização: Funesc
n Informações: 3211-6228

Serviço



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-feIrA, 23 de junho de 201625
Geral

Uso de fitoterápicos e plantas medicinais cresce no SUS

Tratamento alternativo
Os brasileiros estão, cada 

vez mais, apostando em tra-
tamentos à base de plantas 
medicinais e medicamentos fi-
toterápicos: entre 2013 e 2015 
a busca por esses produtos no 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
mais que dobrou, crescendo 
161%. Há três anos, cerca de 6 
mil pessoas procuraram algu-
ma farmácia de atenção básica 
para receber os insumos; no 
ano passado essa procura pas-
sou para quase 16 mil pessoas. 
A iniciativa, criada pelo Minis-
tério da Saúde para garantir o 
acesso seguro e uso racional de 
plantas medicinais e fitoterá-
picos no país, já está presente 
em cerca de 3.250 unidades de 
930 municípios brasileiros.

“Os fitoterápicos têm uma 
participação importante no 
mercado de medicamentos, 
porque eles refletem também 
nossa cultura, nossa tradição 
e História. Além disso, são me-
dicamentos de baixo custo aos 
quais parte da população está 
habituada, pois aprendeu a 
usá-los com seus avós e pais. 
É importante que possamos 
ampliar o acesso a fitoterápi-
cos no SUS”, afirmou o ministro 
Ricardo Barros ontem durante 
o evento que marcou uma dé-
cada da política no Centro In-
ternacional de Convenções do 
Brasil (CICB), em Brasília (DF).

Na celebração foi lançado 
carimbo comemorativo e selo 
personalizado em parceria 
com a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT). 
As duas mil unidades do selo 
serão distribuídas em corres-
pondências do Ministério da 
Saúde. O carimbo ficará dispo-
nível pelos próximos 30 dias 

na agência dos Correios da Câ-
mara dos Deputados; após esse 
prazo, ele será integrado ao 
acervo do Museu postal da ECT.

Indicações
Em média, por ano, a polí-

tica beneficia 12 mil pessoas, as 
quais utilizam medicamentos 
fitoterápicos industrializados, 
fitoterápicos manipulados, dro-
gas vegetais e planta medicinal 
fresca. Atualmente, o SUS oferta 
12 medicamentos fitoterápicos. 
Eles são indicados, por exem-
plo, para uso ginecológico, tra-
tamento de queimaduras, auxi-
liares terapêuticos de gastrite e 
úlcera, além de medicamentos 
com indicação para artrite e os-
teoartrite.

De acordo com o pro-

grama Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (pMAQ), 
os fitoterápicos mais utili-
zados na rede pública são o 
guaco, a espinheira-santa e 
a isoflavona-de-soja, indica-
dos como coadjuvantes no 
tratamento de problemas 
respiratórios, gastrite e úlce-
ra e sintomas do climatério, 
respectivamente.

Os produtos fitoterápicos e 
plantas medicinais, assim como 
todos os medicamentos con-
vencionais, são testados para o 
conhecimento da eficácia e dos 
riscos de seu uso, e também 
para garantir  a qualidade do 
insumo. Cabe à Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) e às Vigilâncias Sanitárias 

Municipais e Estaduais o con-
trole desses medicamentos.

Programa nacional
Em 2006 foi publicada a 

política Nacional de plantas 
Medicinais e Fitoterápicos 
(Decreto nº 5.813/2006), que 
está completando 10 anos de 
sua publicação. Suas diretrizes 
foram, em seguida, detalhadas 
no programa Nacional de plan-
tas Medicinais e Fitoterápicos 
(pNpMF) (portaria Interminis-
terial nº 2.960/2008). O obje-
tivo da política e do pNpMF é 
“garantir à população brasi-
leira o acesso seguro e o uso 
racional de plantas medici-
nais e fitoterápicos, promo-
vendo o uso sustentável da 
biodiversidade, o desenvolvi-

mento da cadeia produtiva e 
da indústria nacional”.

Investimentos
Desde 2012, a Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Insu-
mos Estratégicos do Ministé-
rio da Saúde, investiu mais de 
R$ 30 milhões em 78 projetos 
de plantas medicinais e fitote-
rápicos no âmbito do SUS.

Os projetos têm o objetivo 
de fortalecer a cadeia produti-
va nos municípios, estados e 
Distrito Federal, especialmen-
te a oferta de fitoterápicos aos 
usuários do SUS. Os 78 proje-
tos que já receberam recursos 
federais estão distribuídos por 
todas as regiões do país e fo-
ram estruturados a partir dos 
editais do Ministério da Saúde. 
Até o momento, são 31 iniciati-
vas de arranjo produtivo local, 
44 de assistência farmacêutica 
e três de desenvolvimento e 
registro sanitário de medica-
mentos fitoterápicos da Rela-
ção Nacional de Medicamen-
tos (Rename) por laboratórios 
oficiais públicos.

Curso para médicos
O Ministério da Saúde rea-

lizou, em 2012 o primeiro curso 
de Fitoterapia para Médicos, na 
modalidade de Educação à Dis-
tância (EAD). A primeira turma 
capacitou 300 profissionais de 
todas as regiões do país. Neste 
ano, uma segunda turma deve-
rá fazer o curso, com previsão 
de 600 vagas para médicos de 
todo o Brasil. O objetivo é am-
pliar o conhecimento sobre o 
tema e sensibilizar profissionais 
de saúde e população para esta 
opção terapêutica, permitindo o 
acesso da população brasileira 

aos fitoterápicos com eficácia, 
segurança e qualidade.

Além disso, o Ministério 
da Saúde, por meio de even-
tos, busca promover a integra-
ção entre os setores produtivo, 
serviços de saúde, academia, 
Anvisa e demais ministérios, a 
fim de identificar as potencia-
lidades para produção de me-
dicamentos fitoterápicos.

Nas farmácias
Atualmente, o mercado 

brasileiro comercializa diver-
sos medicamentos fitoterá-
picos, simples e associados, 
com atuação em várias áreas 
do organismo humano. para o 
Sistema Nervoso Central, por 
exemplo, são comercializa-
dos a Passiflora sp., Valeriana 
officinalis, Hypericum perfo-
ratum, Piper methysticum e 
Melissa officinalis.

Grupos de pesquisa sobre 
saúde mental vêm realizando 
estudos com medicamentos 
fitoterápicos indicados para 
tratamentos de doenças psi-
quiátricas, os quais demons-
tram resultados positivos. por 
exemplo, estudos demons-
tram a superioridade da pas-
siflora incarnata em relação 
ao placebo no tratamento de 
sintomas da ansiedade, sendo 
suas conclusões classificadas 
como preliminares.

posição semelhante é en-
contrada na monografia da 
Comunidade Europeia, que 
considera preliminares as evi-
dências de eficácia ansiolítica 
da Passiflora, porém reconhece 
seu uso estabelecido tradicio-
nalmente para “alívio de sinto-
mas discretos de estresse men-
tal e auxílio ao sono”.

Vitor Abdala 
Da Agência Brasil 

O Laboratório Nacional 
de Computação Científica 
(LNCC) aguarda o repasse de 
recursos federais para garan-
tir o pleno funcionamento 
do supercomputador Santos 
Dumont. O equipamento, que 
entrou em operação em janei-
ro deste ano em petrópolis, é 
usado para processar dados, 
cálculos e simulações de pes-
quisas científicas e tecnológi-
cas, mas está operando com 
baixíssima capacidade por 
restrições orçamentárias.

De acordo com o diretor 
do LNCC, Augusto Gadelha, 
o laboratório não tem recur-
sos para arcar com o custo de 
energia elétrica. Atualmente, o 
consumo mensal do LNCC, vin-
culado ao Ministério de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e Co-
municações, está em torno de 
R$ 150 mil. Mas, para o equi-
pamento funcionar a plena ca-
pacidade, seriam necessários 
R$ 500 mil por mês. O valor 
gasto na aquisição, instalação e 
operação do equipamento che-
gou a R$ 60 milhões.

Gadelha explica que, des-

de o início do ano, apenas seis 
projetos de pesquisa utiliza-
ram a plataforma. No entanto, 
o supercomputador poderia 
armazenar mais 50 pesquisas 
científicas, caso tivesse ope-
rando em sua plena capaci-
dade. A máquina tem ainda a 
capacidade de fazer mais de 1 
quatrilhão de operações ma-
temáticas por segundo e pode 
auxiliar no avanço estudos nas 
áreas de bioinformática, mete-
orologia e de prospecção e ex-
ploração de petróleo.

“Um computador com 
essa capacidade de processa-
mento permite você tratar de 
problemas de vários setores, 
como meio ambiente, petróleo, 
saúde, meteorologia, fármacos. 
É possível realizar projetos de 
pesquisa e desenvolvimento 
que, sem esse computador, não 
se conseguiria realizar. É uma 
ferramenta necessária hoje 
para o desenvolvimento cientí-
fico em geral. Hoje há uma cor-
rida dos grandes países para se 
ter esses computadores”, disse.

O Santos Dumont, mon-
tado pela empresa francesa 
Atos/Bull, é considerado o su-
percomputador mais rápido 
da América Latina, segundo 

Gadelha. Ele integra o Sistema 
Nacional de processamento de 
Alto Desempenho (Sinapad), 
que é uma rede de centros de 
computação de alto desempe-
nho distribuídos pelo Brasil, 
voltados para a pesquisa cien-
tífica e tecnológica.

Governo federal
O Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Co-
municações esclarece que 
destinou um orçamento para 
este ano de R$ 8,1 milhões 
ao Laboratório Nacional de 
Computação Científica, cujo 
valor cobre os custos do ins-
tituto pelos próximos meses. 
A pasta informa que negocia 
com a área econômica uma 
suplementação orçamentá-
ria, já tendo sido solicitado o 
valor adicional de R$ 4,65 mi-
lhões, que está em análise no 
Ministério do planejamento.

De acordo com o minis-
tério, o laboratório está re-
cebendo regularmente sua 
parte orçamentária. A pasta 
diz ainda que espera que o 
equipamento retorne ao ple-
no funcionamento para não 
prejudicar as pesquisas e pro-
jetos desenvolvidos.

Gasto com energia põe em risco 
funcionamento de equipamento

SUPERCOMPUTADOR BRASILEIRO

As espécies de plantas ameaçadas 
de extinção no estado do Rio de Ja-
neiro serão listadas em um guia que 
segue metodologia internacional, 
chamado de Livro Vermelho, com 
lançamento previsto para dezembro. 
O mapeamento está sendo feito pela 
Secretaria estadual do Ambiente em 
parceria com o Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro e o Centro Nacional 
de Preservação da Flora (CNCFlora), 
que participaram ontem da Primeira 
Oficina para a Preservação da Flora 
Ameaçada de extinção do estado do 
Rio de Janeiro, na escola Nacional de 
Botânica Tropical.

O secretário estadual do ambien-
te, André Corrêa, disse que o Rio será 
o primeiro estado do Brasil a produ-
zir o Livro Vermelho, que já existe em 
nível nacional e lista 2.103 espécies 
ameaçadas. No Rio de Janeiro, há 
905 espécies consideradas endêmicas, 
que não podem ser encontradas em 
nenhum outro lugar do mundo. en-
tre elas, 478 já podem ser considera-
das ameaçadas de extinção e apenas 
nove são classificadas como “longe 
de preocupação”. Uma parte expres-
siva da amostra, 413 plantas, ainda é 
considerada deficiente em dados, o 
que impede que o potencial risco a 
sua sobrevivência seja identificado. 

“Seremos o primeiro estado do 
Brasil a lançar o Livro Vermelho dentro 
da metodologia internacional, porque 
uma das preocupações é que se possa 
comparar informações”, disse o secre-
tário. Segundo Corrêa, a equipe tra-
balha no detalhamento das espécies e 
dos locais em que foram encontradas.

O coordenador-geral do CNCFlora, 
Gustavo Martinelli, explicou que o Li-
vro Vermelho é uma avaliação de risco 
validada por um grupo de mais de 300 
especialistas internacionais, que pode 
subsidiar o Poder Público para medi-
das de preservação. “Se você não tiver 
essas espécies bem identificadas, você 
não sabe nem se aquilo é importante 
ou se não é, ou se está ameaçado ou 
se não está. A lista é um instrumento 
muito importante para a tomada de 
decisão em políticas públicas.”

Metodologia
O livro cataloga as plantas em três 

níveis: as vulneráveis, as em perigo e 
as criticamente em perigo. No primei-
ro nível, a legislação ainda permite o 
manejo econômico da espécie, desde 
que com cuidados para que a popula-
ção não seja reduzida. No último nível, 
estão as mais próximas da extinção, em 
que ameaças a um indivíduo podem 
significar grandes riscos para a espécie.

Rio de Janeiro terá 1a versão 
estadual do Livro Vermelho

FLORA AMEAÇADA

FOTO: Reprodução/Internet

Por ano, 12 mil pessoas utilizam fitoterápicos industrializados, manipulados e planta medicinal fresca
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peças Diversas, Baterias, 
Filtros e outros destinados a Manutenção Preventiva e Corretiva dos veículos e máquinas de pro-
priedade desta Prefeitura de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 22 de Junho de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 010/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP011/2014. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB, CNPJ: 

08.925.968/0001-30. Contratada: RET-IDEAL C. de Peças Ltda, CNPJ Nº 07.892.563/0001-80. 
Considerando o valor total de R$ 818.988,00, contratado em 28/03/2014; Considerando que o 
valor total pago que foi de R$ 128.712,00, até o dia 29/02/2016; Considerando o saldo contratual 
remanente a partir de 28/03/2016, que é de R$ 690.276,00. Deste modo a vigência do contrato 
após a assinatura deste termo aditivo passou de 28/03/2015 a 28/03/2016, para a nova vigência 
que é de 28/03/2016 a 28/03/2017. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data 
da ass.: 08/03/2016. Partes Ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o Senhor Adalry F. de Lima 
(Proprietário). 

Desterro/PB, 08 de março de 2016.
Rosangela de Fátima Leite

Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO, AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 008/2014SAU.

Pregão Presencial Nº PP011/2014. Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo de Saúde de Des-
terro/PB. Contratada: RET-IDEAL C. de Peças Ltda, CNPJ Nº 07.892.563/0001-80. Considerando 
o valor total de R$ 114.519,60, contratado em 28/03/2014; Considerando o valor total pago que 
foi de R$ 8.545,00, até o dia 19/02/2016; Considerando o saldo contratual remanente a partir de 
28/03/2016, que é de R$ 105.974,60. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste 
termo aditivo passou de 28/03/2015 a 28/03/2016, para a nova vigência que é de 28/03/2016 a 
28/03/2017.  Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da ass.: 08/03/2016. 
Partes Ass.: Rubens M. das Neves (Secretário de Saúde) e o Senhor Adalry F. de Lima (Proprietário).

Desterro/PB, 08 de março de 2016.
Rubens Marques das Neves

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2016

Dispensa de Licitação Nº. 002/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Costa 
Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Considerando o memorando da 
Sra. Giovanna Maria Daniel Spenillo, Secretária de Educação, constante nos autos, fica a vigência 
do contrato prorrogada de 11/04/2016 a 11/06/2016, para o período de 11/06/2016 até 31/12/2016. 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas. Data da ass.: 08/06/2016. Partes ass.: Rosangela de 
F. Leite (Prefeita) e Edilio de Lira Brito (Pela Contratada). 

Desterro/PB, 08 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044/2016

Processo Administrativo Nº 031/2016. Inexigibilidade Nº 010/2016. Contratante: Prefeitura de 
Desterro/PB. Contratada: Abel dos Santos Dias-ME CNPJ: 08.855.763/0001-26. Objeto: Prestar ser-
viço na realização de 01 (um) show  da “Banda Roberto Vaneirão & Arroxe o Nó”, no dia 17/07/2016, 
com duração mínima de 01h:40mn, em via publica, dentro da programação do João Pedro Fora 
de época de Desterro/PB. Valor contratado: R$ 17.000,00. Fonte de recurso: Próprios. Vigência: 
Até 31/12/2016. Dotação: QDD/2016. Data do contrato: 13/06/2016. Partes ass.: Rosângela de F. 
Leite (Prefeita) e o Sr. Abel dos S. Dias.

Desterro/PB, 13 de junho de 2016
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 
lavradas no Livro 686 às fls. 75, datada de 19/08/2015, no Cartório Serviço Notarial 10º Ofício de 
Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que é parte outorgante MÁXIMA TRÊS 
COMUNICAÇÃO LTDA – EPP e parte outorgada CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO BEZERRA

João Pessoa-PB, 01 de junho de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DEDESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º 016/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa física 
ou jurídica para prestar serviços técnico profissionais na Gestão do SUAS e do Programa Bolsa 
Família, junto à Secretaria de ação Social do Município de Desterro/PB. Vencedor: M. S. S. CAM-
POS - ME, CNPJ: 08.640.533/0001-40, com o valor de R$ 2.780,00 (dois mil e oitocentos reais), 
mensal, perfazendo o valor total de R$ 19.460,00 (dezenove mil quatrocentos e sessenta reais), 
pelos 07 (sete) meses. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 20 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
 TRERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2016

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais; Resolve: Homologar o resultado 
da apuração da Inexigibilidade Nº 012/2016. Objeto: Prestar serviço na realização de 01(um) show 
da atração artística “Jonas Esticado”, no dia 17/07/2016, com duração mínima de 01h:40mn, em 
via publica, dentro da programação do João Pedro Fora de época do município, para contratação 
direta da pessoa jurídica: Jonas Esticado G. e Edições Musicais-ME, CNPJ Nº 21.939.747/0001-80, 
com o valor total de R$ 30.000,00. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 10 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Desterro/PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. Nº 036/2016, Inexigibilidade Nº 012/2016, para a 
contratação direta da: Jonas Esticado Gravações e Edições Musicais-ME, CNPJ Nº 21.939.747/0001-
80, com o valor total de R$ 30.000,00. Direito a: Prestar serviço na realização de 01(um) show da 
atração artística “Jonas Esticado”, no dia 17/07/2016, com duração mínima de 01h:40mn, em via 
publica, dentro da programação do João Pedro Fora de época do município. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 10 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2016

Inexigibilidade Nº 012/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Jonas Esticado 
G. e Edições Musicais-ME, CNPJ Nº 21.939.747/0001-80. Objeto: Prestar serviço na realização 
de 01(um) show da atração artística “Jonas Esticado”, no dia 17/07/2016, com duração mínima de 
01h:40mn, em via publica, dentro da programação do João Pedro Fora de época do município. Valor 
contratado: R$ 30.000,00. Fonte de recurso: Próprios. Vigência: Até 31/12/2016. Dotação: QDD/2016. 
Data do contrato: 13/06/2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Yury B. A. Araújo.

Desterro/PB, 13 de junho de 2016
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2016
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 
IN00012/2016, que objetiva: Contratação de escritório de advocacia para fins de acompanhamento 
e consultoria tributária.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS E ASSOCIADOS - R$ 36.000,00.

Cajazeiras - PB, 21 de Junho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS

INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016
A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - 

Centro - Cajazeiras - PB, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que a 
partir do dia 11 de julho de 2016 ao dia 12 de agosto de 2016 estará aberto o processo de creden-
ciamento, por meio de inexigibilidade de licitação nº 00011/2016, de leiloeiros públicos oficiais para 
realizarem, mediante contrato específico, leilões de bens patrimoniais móveis em desuso (veículos, 
equipamentos, mobiliário e outros) e de bens imóveis adquiridos por meio de procedimento judicial 
ou dação em pagamento, pertencentes ao Município de Cajazeiras. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383.

Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 22 de Junho de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ALLIANCE JOÃO PESSOA 13 CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ: 22.063.485/0001-03, torna 
público que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, 
a Licença de Instalação Nº271/2015, para construção de um edifício residencial Multifamiliar, situado 
a Av. Oceano Atlântico S/N – Intermares – Cabedelo/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Reforma da praça central localizada ao lado do ginásio de esportes, neste Município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - ME - Valor: R$ 154.665,43.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário 
das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com.

Conde - PB, 20 de Junho de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA

Presidente da Comissão
    

2LM INCORPORAÇÕES LTDA. – CNPJ Nº 15.418.396/0001-69 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de operação nº 1255/2016 
em João Pessoa, 30 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
com térreo mais três pavimentos e respectivo sistema de tratamento dotado de rede coletora pública 
de esgotos, na rua Tertuliano de Castro, Lote 95, Quadra 106, Bessa, Município: João Pessoa – UF: 
PB. Processo: 2016-001210/TEC/LO1691.

A Construtora Rocha Cavalcante Ltda com CNPJ/MF n° 09.323.098/0001-92 torna público que em 
20.06.2016 deu entrada  no processo n° 1052/16 requerendo a Licença Simplificada da Coorde-
nadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G para 
funcionamento do escritório da empresa, especificado na  R. Álvaro de Araújo Pereira, n° 255, Bairro 
Jardim Tavares, Campina Grande-PB.

JE CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ/CPF N° 02.561.498/0001-97 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1395/2016 em 
João Pessoa, 16 de junho de 2016 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
multifamiliar com 30 pavimentos tipo com o sistema de esgotamento sanitário ligado a rede Cage-
pa. Na(o) - YAYA DE AMORIM COUTINHO, S/N - MIRAMAR Município: JOAO PESSOA- UF: PB. 
Processo: 2016-002925/TEC/LO-2126.

PAULO TOMAZ DOS SANTOS - ME – CNPJ Nº 25.024.343/0001-17, torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para Funcionamento de um 
restaurante, situado a Av. Desemb. Souto Maior, 35 e anexo 35A, Tambiá – João Pessoa – PB.

MARINA FORMOSA ARTIGOS NÁUTICOS LTDA, CNPJ Nº 40.955.866/0001-70, torna público que 
recebeu da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de 
Operação de nº 117/2016 para Guarda de Embarcações, situado à Rua: Monsenhor José da Silva 
Coutinho, S/N – Praia Formosa – Cabedelo/PB, conforme o Processo nº 2016.00766-/SEMAPA/PMC.

MINERAÇÃO FLORENTINO LTDA – CNPJ Nº 09.257.477/0001-21 – Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pes-
quisa nº 1275/2016 em João Pessoa, 31 de maio de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
LAVRA EXPERIMENTAL DE BERÍLIO, TÂNTALO, FELDSPATO, MUSCOVITA E QUARTZO. Área 
referente ao processo DNPM Nº 846.296/2009. Na (o) – Alto do Formiga – Zona Rural – Município: 
Pedra Lavrada – UF: PB. Processo: 2015-002907/TEC/LOP-0248.

MINERAÇÃO FLORENTINO LTDA – CNPJ Nº 09.257.477/0001-21 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação Nº 1278/2016 
em João Pessoa, 31 de maio de 2016 – Prazo: 723 dias. Para a atividade de: beneficiamento de 
feldspato, quartzo, mica, calcário e revenda destes minerais in natura Na (o) – Rua Projetada, s/n 
– Perimetro Urbano – Município: Pedra Lavrada – UF:PB. Processo: 2016-003411/TEC/LO-2293.

FOZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA- CNPJ/CPF N: 09.565.229/0001-48 Torna 
público que a SUDEMA –Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação n: 706/2016 em João Pessoa, 1 de abril de 2016 –Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Loteamento com 897 lotes urbanos ( 3 etapa/LOTEAMENTO JARDIM DOS POETAS) Na(o) 
– FAZENDA SANTA LUZIA- LOT JARDIM DOS POETAS- 3 ETAPA Município: SAPE – UF: PB. 
Processo: 2016-001610/TEC/LI-4715

GEORGIO SOUZA QUIRINO-ME (TABERNA RESTAURANTE), CNPJ – 15.072.148/0001-09, torna 
público que a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a licença de operação, 262/2016, 
processo nº 2015/305271, situada à Av. Avenida Manoel Cavalcanti de Souza, nº 100, Bairro do 
Cabo Branco, João Pessoa – PB, CEP 58.045-090.

RB CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA , CNPJ/CPF No 13.398.350/0001-08 torna 
público que SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambienteemitiu a Licença de 
Operação No 1410/2016 em João Pessoa, 16 de Junho de 2016 – Prazo: 1290 dias. Para a atividade 
de: COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS.(GASOLINA, ETANOL E DIESEL), TROCA DE 
ÓLEO e GLP na RUA MANOEL LOPES DE CARVALHO, N. 1001 – ÁGUA FRIA, município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-003408/TEC/LO-2290.

Astrônomos observam explosões solares
EM FREQUÊNCIAS INÉDITAS

pesquisadores do Cen-
tro de Radioastronomia 
e Astrofísica Mackenzie 
(CRAAM), da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
(UpM), em colaboração com 
colegas do Brasil e do exte-
rior, conseguiram fazer a 
primeira observação de ex-
plosões solares nas frequên-
cias de 3 e 7 terahertz (THz).

O anúncio foi feito du-
rante a Reunião Anual da 
Divisão de Física Solar da 
American Astronomical So-
ciety, realizada neste mês, 
no Colorado, nos Estados 
Unidos.

“Conseguimos provar 
que é possível detectar ex-
plosões solares nessas faixas 
de frequências de terahertz. 
Isso abre novas perspecti-
vas observacionais”, disse 
pierre Kaufmann, pesquisa-
dor do Craam-UpM e coor-
denador do projeto, à Agên-
cia Fapesp.

A observação foi feita 
por meio do experimento 
espacial Solar-T – um teles-
cópio fotométrico duplo, 
projetado e construído no 
Brasil por pesquisadores do 
CRAAM-UpM, em colabora-
ção com colegas do Centro de 
Componentes Semiconduto-
res da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp).

Desenvolvido por meio 
de um projeto Temático e de 
um Auxílio Regular, apoia-
dos pela FApESp, o Solar-T 
foi acoplado a um balão es-
tratosférico lançado pela 
agência espacial norte-ame-
ricana – a Nasa –, em 19 de 
janeiro, na base MacMurdo 
dos Estados Unidos na An-
tártica, em uma missão vol-
tada a observar o Sol (Leia 
mais em: agencia.fapesp.
br/22605/).

Agência FAPESP

Durante os 12 dias de 
duração de um voo de circu-
navegação a 40 mil metros 
de altitude na Antártica, o 
Solar-T coletou ininterrup-
tamente a energia que ema-
na das explosões solares nas 
frequências de 3 e 7 THz, 
correspondentes a uma fai-
xa da radiação infraverme-
lha distante.

As observações nessa 
faixa de radiação situada no 
espectro eletromagnético 
entre a luz visível e as on-
das de rádio permitem fazer 
diagnósticos inéditos sobre 
a ocorrência de explosões 
associadas aos campos mag-
néticos das regiões ativas do 
Sol, que muitas vezes lan-
çam em direção à Terra jatos 
de partículas de carga nega-
tiva (elétrons) aceleradas a 
grandes velocidades.

A radiação das explo-
sões nessa faixa do infra-
vermelho distante também 
torna possível uma nova 
abordagem para investigar 
fenômenos que produzem 
energia em regiões ativas 
que ficam entre a superfície 
do Sol, a fotosfera, onde a 
temperatura não passa dos 
5,7 mil graus, e as camadas 
superiores e mais quentes: 
a cromosfera, onde as tem-
peraturas alcançam 20 mil 
graus, e a coroa, que está a 
mais de 1 milhão de graus.

O problema, contudo, 
é que essas frequências de 
terahertz são impossíveis 
de serem medidas a partir 
do nível do solo, porque são 
bloqueadas pela atmosfera, 
explicou Kaufmann. “É ne-
cessário ir ao espaço para 
medi-las e, para isso, uma 
nova tecnologia de detecção 
em THz teve que ser desen-
volvida”, afirmou.

por meio do Solar-T, os 
pesquisadores conseguiram 
finalmente observar pela 
primeira vez uma explosão 
solar nas frequências de 3 e 
7 THz.

Pesquisa em radioastronomia e astrofísica
De acordo com Kau-

fmann, existiam muitas dú-
vidas e questionamentos na 
comunidade de pesquisa em 
radioastronomia e astrofí-
sica se era possível detectar 
explosões solares na faixa de 
frequência de 3 e 7 THz.

Nos últimos dez anos, 
por meio do radiotelescó-
pio SST, o pesquisador e sua 
equipe já tinham consegui-
do registrar explosões sola-
res nas frequências de 0,2 e 
0,4 THz.

Já nos últimos quatro 
anos, conseguiram moni-
torar explosões solares na 
frequência de 30 THz – cor-
respondente ao infraverme-
lho médio – por meio de um 
telescópio também instalado 
na Argentina e de outro te-
lescópio situado na cober-
tura de um dos prédios da 
UpM, no Centro de São paulo.

Mas havia dúvidas se as 

explosões solares em 30 THz 
eram da mesma natureza das 
que observaram em 0,2 e 0,4 
THz. Além disso, não se sabia 
se ocorriam explosões sola-
res entre essas frequências 
e se era possível observá-las, 
ponderou Kaufmann.

“Agora, com a detecção 
de explosões solares em 3 
e 7 terahertz, conseguimos 
provar que há explosões so-
lares nessas frequências, que 
é possível observá-las e que 
elas continuam apresentan-
do intensidade crescente de 
acordo com a frequência, que 
também era outro questio-
namento que havia”, afirmou.

“Aparentemente, as 
explosões solares em 3 e 
7 terahertz são relativa-
mente intensas para sinais 
muito fracos e também são 
observadas em frequências 
mais baixas, de 0,2 e 0,4 te-
rahertz, embora sejam bem 

detectadas”, explicou.
Segundo o pesquisador, 

a detecção das explosões so-
lares em 3 e 7 THz agora de-
verá ter implicações na inter-
pretação dos mecanismos do 
fenômeno, tais como se são 
os mesmos conhecidos para 
explosões solares que ocor-
rem em outras frequências 
mais baixas.

Além disso, poderá abrir 
novas perspectivas observa-
cionais de explosões solares 
em duas frentes.

A primeira delas deverá 
ser o aumento das frequên-
cias de observação de um 
novo telescópio, o Hats (High 
Altitude Terahertz Solar Te-
lescope), que será instalado 
em um observatório a 5,5 
mil metros de altitude em 
Famantina, nos Andes argen-
tinos, previsto inicialmente 
para operar nas faixas de 
0,85 e 1,4 THz.

“Já tomamos a decisão 
de operá-lo em frequências 
ainda mais altas do que as 
que tinham sido planejadas”, 
afirmou Kaufmann.

A segunda perspectiva 
observacional aberta pela 
detecção é a instalação no 
módulo russo da Estação Es-
pacial Internacional (ISS) de 
uma versão melhorada do 
Solar-T com maior número 
de frequências.

A UpM possui um convê-
nio com o Instituto Lebedev 
de Física de Moscou para ins-
talar telescópios de detecção 
de frequências em terahertz 
na ISS. O sucesso da missão 
do Solar-T era uma precon-
dição para qualificar a tecno-
logia que os pesquisadores 
brasileiros desenvolveram.

“O telescópio que será 
instalado na ISS deverá ter, 
provavelmente, entre 5 e 6 fre-
quências terahertz diferentes”.

A radiação das explosões torna possível 
uma nova abordagem para investigar 
fenômenos que produzem energia em 
regiões ativas

FOTO: Reprodução/Internet

Pesquisadores brasileiros 
fizeram 1a observação
em 3 e 7 terahertz



Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.359,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034138
Responsavel.: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 886320674-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.361,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034252
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA
CPF/CNPJ: 569190424-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.539,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033890
Responsavel.: GERALDO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 484689244-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.276,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034597
Responsavel.: GISELDA DE AMORIM
CPF/CNPJ: 299557934-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.405,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034525
Responsavel.: GUSTAVO GOMES AGRIPINO
CPF/CNPJ: 884405834-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.864,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034680
Responsavel.: HELIO SOARES EUZEBIO
CPF/CNPJ: 904012984-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.542,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034657
Responsavel.: IND E COM DE PROD ALIM SAO 
FRANCISC
CPF/CNPJ: 040941353/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$248,66
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033399
Responsavel.: JESICA BRANDAO FERREIRA
CPF/CNPJ: 095469974-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$138,99
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033418
Responsavel.: JOSE CARLOS SOUZA
CPF/CNPJ: 007533982-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.687,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034517
Responsavel.: JOSENILDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 727092944-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.442,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034602
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.546,37
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033060
Responsavel.: LUCIANO SANTANA ALVES
CPF/CNPJ: 007900504-71
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.186,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033913
Responsavel.: MARCOS AURELIO DE SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ: 700389164-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.108,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034624
Responsavel.: MARIA CRISTINA FEITOSA DE VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 005914609/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$701,53
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033440
Responsavel.: OTAVIO DE SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ: 700093944-35
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.513,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034614
Responsavel.: ZILDA FELIX DE LUCENA
CPF/CNPJ: 012636594-62
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.655,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034724

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,  23/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADRIANO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 078407944-75
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.104,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034754
Responsavel.: AGNALDO PEDRO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 132424314-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.054,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034239
Responsavel.: ALEX AMARAL LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 705310725-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.907,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034159
Responsavel.: ALEXANDRE SERGIO BEZERRA COSTA
CPF/CNPJ: 016586724-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.493,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034064
Responsavel.: AMAURY DANTAS ALVES
CPF/CNPJ: 681758254-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.313,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034048
Responsavel.: ANDRE GUSTAVO SILVA ALVES
CPF/CNPJ: 010112834-76
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.740,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034772
Responsavel.: AROLDO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 251701044-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.573,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034507
Responsavel.: BENEDITO LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 530816257-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.005,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034242
Responsavel.: BERTA CONSTRUCOES E IMPER-
MEABILIZAC
CPF/CNPJ: 003186531/0001-09
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$1.448,30
Apresentante: TIJOLOSUL IND E COM LTDA
Protocolo: 2016 - 032665
Responsavel.: CARLOS ALEXANDRE GOMES DE 
SANTANA
CPF/CNPJ: 060820134-09
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.187,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034803
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 189666674-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$380,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032285
Responsavel.: CARLOS ROBERTO DE SA LIRA BRAGA
CPF/CNPJ: 160925034-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.624,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034151
Responsavel.: CARMEM RODRIGUES FARIA
CPF/CNPJ: 209245777-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.203,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034272
Responsavel.: CASSANDRO CARDOSO COSTA
CPF/CNPJ: 951476244-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.412,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034197
Responsavel.: EDUARDO MONTEIRO
CPF/CNPJ: 001427182-62
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.805,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034362
Responsavel.: ERISVALDO DUARTE CELESTINO
CPF/CNPJ: 071790814-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.800,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034145
Responsavel.: FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 006249233-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.932,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034428
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 
VALENCA
CPF/CNPJ: 181305854-72

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Damião de Franca Belem 
CPF: 094.451.684-02
Título/Valor – DM – R$ 360,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107751
Responsável: Johnberg Weyner T. Cartaxo
CPF: 084.300.874-19
Título/Valor – DM – R$ 450,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 107699
Responsável: Tereza Pereira de Brito
CPF: 035.613.534-95
Título/Valor – DMI – R$ 42,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107704
Responsável: Icaro Demetrius Vasconcelos
CPF: 088.780.264-84
Título/Valor – DM – R$ 200,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107739
Responsável: Antonia Pereira de Souza
CPF: 675.519.984-20
Título/Valor – DM – R$ 150,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107747
Responsável: Edson Rodrigues de Moura

CPF: 604.431.373-58
Título/Valor – DM – R$ 286,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107766 Responsável: Daniela Alves Braga
CPF: 101.324.074-00
Título/Valor – DM – R$ 380,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107760
Responsável: Ednaldo da Silva Ferreira
CPF: 652.866.263-00
Título/Valor – DM – R$ 200,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107839
Responsável: Icaro Demetrius Vasconcelos
CPF: 088.780.264-84
Título/Valor – DM – R$ 200,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107754
Responsável: Edson Rodrigues de Moura
CPF: 604.431.373-58
Título/Valor – DM – R$ 286,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107749
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 22 de junho de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

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

Modalidade Data Hora Objeto
CONVITE  Nº 01/16-CEL
Registro CGE Nº 16-00499-5

04/07/201
6

15:00 Aquisição de ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA

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

João pessoa, 22 de junho de 2016
.

Engº  Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA  Nº 01/2016

Registro CGE Nº 16-00118-2
RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José Américo de 
Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica aos 
participantes da CONCORRÊNCIA Nº 01/2016, o julgamento dos recursos impetrados na fase de 
habilitação: A Empresa ASFALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, através do processo                 
nº 01957/16, que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Diretor Superintendente
respaldado no Parecer Jurídico nº 136/2016 e a Empresa AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, através do 
processo nº 02037/16, que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e acolhido pelo Diretor 
Superintendente respaldado no Parecer Jurídico nº 135/2016.  Em virtude disto, a comissão retifica a decisão 
tomada quanto ao julgamento da habilitação, publicada nos jornais: DOE e A UNIÃO em 17/05/2016,
considerando habilitadas as Empresas participantes do(s) seguinte(s) Lote(s): COSAMPA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA (Lotes 1, 2, 3 e 4);  CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA (Lotes 1, 2, 3 e 4); 
CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (Lotes 1, 2, 3 e 4); CBC - CONSTRUTORA BATISTA 
CAVALCANTE  LTDA (Lotes 1, 2, 3 e 4); MÚLTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA (Lotes 1, 2, 3 e 4); AL TEIXEIRA PINHEIRO (Lote 2); CONSTRUTORA DE OBRAS 
PROGRESSO LTDA (Lote 2) e AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA (Lotes 1, 2, 3 e 4);  e inabilitadas as 
Empresas participantes do(s) seguinte(s) Lote(s): LRC CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES e CONSULTORIA 
EIRELI (Lotes 1, 2 e 3) por desatender ao edital nos subitens: 10.3.1 “c” ( Não comprovou qualificação 
econômico-financeira, apresentando os índices de LC e LG menores do que l(um)); 10.4.1 “b e c” (Não 
apresentou Atestado(s) de capacidade técnico-operacional e nem Atestado(s) de Responsabilidade Técnica 
Profissional de nenhum dos serviços solicitados);  ASFALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
(Lotes 1, 2, 3 e 4) por desatender ao edital nos subitens: 10.4.1 “e” em consonância com o 25.2 ( Não 
apresentou Atestado de visita emitido pelo órgão licitante) , 10.3.1 “b.4“ (Não apresentou do Contador a 
cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo CRC),10.3.1 “e“ (Não apresentou a 
seguinte demonstração contábil: DMPL), 10.4.1 “b e c” (Não apresentou Atestado(s) de capacidade técnico-
operacional e nem Atestado(s) de Responsabilidade Técnica Profissional de nenhum dos serviços 
solicitados) e 27.1 (Não apresentou o recibo emitido pela tesouraria do DER referente a garantia de proposta)
e COMERCIAL e CONSTRUTORA FÊNIX LTDA (Lote 1) por desatender ao edital nos subitens: 10.4.1 “b 
e c” ( Não apresentou Atestado(s) de capacidade técnico-operacional e nem Atestado(s) de Responsabilidade 
Técnica Profissional do serviço de Tapa buraco com mistura betuminosa).
Visando dar prosseguimento ao certame, para abertura das Propostas de Preços das Firmas habilitadas, marca 
reunião para o dia 27/06/2016 às 10:00 horas.

         João Pessoa, 22 de junho de 2016.

Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 26.06.15.545 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
REGISTRO CGE Nº 16-00473-7
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O COMPLEXO REGULADOR 

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

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, o adiamento do certame 
acima para data a ser designada posteriormente, considerando a codificação incorreta do Item no 
Sistema Gestor de Compras. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO 
de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.
saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 22 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 05.10.15.561 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
DATA DE ABERTURA: 06/07/2016 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 16-00498-6
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA PUNÇÃO DE MAMA PARA O CENTRO ESPECIA-

LIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER - CEDC.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recurso: 110 – Tesouro do Estado. Consultas com a 
Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 22 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 18.02.16.589 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
DATA DE ABERTURA: 06/07/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-0497-8
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

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

João Pessoa, 22 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

AVISO DE RECURSO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N0 21/2015

REGISTRO Nº 15-01604-7
OBJETO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E VESTIÁRIO DA ESCOLA E.E.F.M. MON-

SENHOR JOSÉ COUTINHO EM ESPERANÇA/PB (LOTE I – PROC Nº 2540/2015) E REFORMA 
E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M. ASSIS CHATEAUBRIAND EM CAMPINA GRANDE/PB 
(LOTE II – PROC Nº 2698/2015), POR LOTES comunica que a empresa RTS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA impetrou recurso questionando o resultado do julgamento da documentação de 
classificação para a licitação acima referenciada. Em razão do exposto, fica aberto o prazo para 
apresentação das contrarrazões. O processo está à disposição na sala da CPL. 

João Pessoa, 20 de abril de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE RECURSO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N0 20/2015

REGISTRO Nº 15-01604-7
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E.E.F. DR. OTÁVIO NOVAIS EM JOÃO PESSOA/PB comu-

nica que a empresa RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA impetrou recurso questionando o 
resultado do julgamento da documentação de classificação para a licitação acima referenciada. 
Em razão do exposto, fica aberto o prazo para apresentação das contrarrazões. O processo está 
à disposição na sala da CPL. 

João Pessoa, 20 de abril de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2016

REGISTRO Nº 16-00158-8
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOAQUIM ALVES E GERALDO DOS 

SANTOS EM POCINHOS/PB. Da análise procedida nos documentos de habilitação a Comissão 
Permanente de Licitação - (CPL) chegou ao seguinte resultado de habilitação: EMPRESAS HABI-
LITADAS: CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; ECO LATINA PARTICIPAÇÕES EM-
PREENDIMENTOS LTDA; INSTEC – INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA ME; RCA CONSTRUÇÕES 
LTDA; CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA; COMERCIAL E CO0NSTRUTORA FENIX 
LTDA e ECOMAQ – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁSQUINAS EIRELI EPP e EMPRESAS 
INABILITADAS: CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA descumprimento dos subitens 10.5.1 
alínea “b” e 10.2.1 alíneas “e” e “e.1”; RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA descumprimento 
do subitem 10.4.1 alínea “B”. FICA marcada para o dia 27/06/2016 às 09h30, a data de abertura 
das propostas de preços. O processo está à disposição na sala da CPL. 

João Pessoa, 20 de abril de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.010/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.11.010/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.11.010/2016, realizado no dia 20 de junho de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A 
AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA – CAMPANHA 2016, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.11.011/2016, no dia 15 de julho de 2016 às 08:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 22 de junho de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes na Carta Convite n° 00002/2016 - PMC, que objetiva 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPIM, em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório 
final apresentado pelo Presidente e observado parecer da Assessoria Jurídica, e HOMOLOGO o 
procedimento em favor da empresa SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, 
CNPJ: 22.732.871/0001-32, com o valor de R$ 55.503,26 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e três 
reais e vinte seis centavos) classificada pelo critério de menor preço global, com fulcro no Art. 23, 
Inciso II, alínea “a”, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada a proponente 
para assinatura dos instrumentos de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo 
diploma legal. Com Recursos Orçamentários constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPOR-
TES E SERV. URBANOS; 15 452 2008 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; 198 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 25 751 1006 2068 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 391 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO. 

Capim - PB, 22 de Junho de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 09:00 horas do dia 13 de Julho de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00026/2016, do tipo menor preço por item, Objeto: Serviços 
de manutenção em veículos. Recursos: orçamento próprio. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. O edital encontra-se no endereço www.pedrabranca.pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 22 de junho de 2016
Haile Guimarães de Caldas - Pregoeiro substituto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presi-

dente João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 10:00 horas do dia 13 de Julho de 2016, 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00027/2016, do tipo menor preço por item, Objeto: 
Serviços de confecção e instalação de placas e impressão digital. Recursos: orçamento próprio. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. O edital encontra-se no endereço www.pedrabranca.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 22 de junho de 2016
Haile Guimarães de Caldas – Pregoeiro substituto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba, torna público para 

conhecimento dos interessados que não haverá mais abertura no certame no dia 29 de Junho de 
2016 às 09:00 horas, como estava prevista, por motivo de ponto facultativo municipal, sendo que 
a mesma acontecerá no dia 01 de julho de 2016, as 09:00 horas, informamos também, que não 
haverá mudanças no  edital.

Água Branca - PB, 22 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE ADIAMENTO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba, torna público para 

conhecimento dos interessados que não haverá mais abertura no certame no dia 29 de Junho de 
2016 às 10:00 horas, como estava prevista, por motivo de ponto facultativo municipal, sendo que 
a mesma acontecerá no dia 01 de julho de 2016, as 10:00 horas, informamos também, que não 
haverá mudanças no  edital.

Água Branca - PB, 22 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica prestação de serviços de 07 (sete) pessoas para 

apoio operacional no terminal de passageiros..FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00017/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: Valor de Referencia 
R$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais) Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 15 
451 1029 2152 - AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO 961 3390.39.000 OUTROS 
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016.PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00053/2016 - 15.06.16 - Pinto Fiscalização de Eventos Ltda. (P. EVENTOS) - R$ 
7.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -   INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA  a 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016, que objetiva: Contratação de serviços de assessoria e 
consultoria Técnica especializada na Área de engenharia de tráfego junto a STTP (Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públicos.; com base nos elementos constantes do processo correspondente 
a: PAULO ROBERTO BRASILEIRO - R$ 22.800,00.Campina Grande - PB, 15 de Junho de 2016.
FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -   DISPENSA Nº DV00017/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA 
a Dispensa de Licitação nº DV00017/2016, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica prestação 
de serviços de 07 (sete) pessoas para apoio operacional no terminal de passageiros; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente a: Pinto Fiscalização de Eventos Ltda (P. 
EVENTOS) - R$ 7.700,00.Campina Grande - PB, 15 de Junho de 2016. FELIX ARAUJO NETO - 
Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00017/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00017/2016, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica prestação de serviços de 07 (sete) pessoas para apoio 
operacional no terminal de passageiros.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: Pinto Fiscalização de Eventos Ltda (P. EVENTOS) - R$ 7.700,00.Campina Grande 
- PB,15 de Junho de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016, 
que objetiva: Contratação de serviços de assessoria e consultoria Técnica especializada na Área de 
engenharia de tráfego junto a STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos ). RATIFI-
CO o correspondente procedimento do seu objeto a: PAULO ROBERTO BRASILEIRO - R$ 22.800,00.
Campina Grande - PB, 15 de Junho de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

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

Registro de Preços nº 00028/2015, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 00028/2015 
da Prefeitura Municipal de Itapororoca - PB, de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica, e em 
cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho 
o parecer, RATIFICO e ADJUDICO a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00004/2016 
– PMC que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURA DE PALCO E ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO em favor da empresa: JORDÃO 
SOUZA DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.694.997/0001-55, dos itens 1 e 3, pelo 
valor total de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) para a contratação em referência, fundamentada 
no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, e do Decreto Municipal 075/2014, em consequência, 
fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, 
caput, da lei 8666/93, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 15 de Junho de 2016.

EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR 
PREFEITO

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 006/2016)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM PARA 

AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PB.

CONTRATADO:
ARTHUR ANDRADE LIMA- EPP
CNPJ: 17.500.393/0001-03
Valor: R$ 5.000,00 (cindo mil reais)
Período contratação: parcela única   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 006/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 14 de junho de 2016. 

Mamanguape, PB – 14 de junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB

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

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E 
TECELAGEM EM GERAL NO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ Nº 08.608.002/0001-70, sito a 

Avenida Anízio Pereira Borges, 46 Centro Santa Rita/PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

Pelo presente convocamos os trabalhadores do setor da portaria da empresa BRASTEX S/A, 
BR 230 km 36,5 TIBIRI SANTA RITA-PB – CEP. 58.301-645 para a Realização de uma Assembleia 
Geral e Extraordinária no pátio interno da empresa no dia 25 de junho de 2016 as 10h00min em 1º 
convocação, caso não seja obtido quórum se realizará uma 2º e última convocação com qualquer 
número de trabalhadores presentes para aprovação ou não do acordo de jornada de trabalho 12x36, 
ou seja, trabalha 12 (doze) horas e folga 36 (trinta e seis) horas.

Santa Rita, 21 junho de 2016.
João Avelino da Silva.

Presidente
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        CPF/CNPJ: 001821804-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035911
Responsavel.: CESAR ALVES DE LIMA ME
CPF/CNPJ: 015189875/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  380,91
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035282
Responsavel.: DANILO DE SIQUEIRA CAMPOS PINHEIRO
CPF/CNPJ: 015353574/0001-10
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  683,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 035684
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRU-
CAO LTD
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.331,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033538
Responsavel.: DISKLUZ ENGENHARIA E CONSTRU-
CAO LTD
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.680,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033568
Responsavel.: DULCELENE DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ: 367063965-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.044,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034518
Responsavel.: DULCIVANIA ALMEIDA DE LIMA
CPF/CNPJ: 854640584-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.326,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034681
Responsavel.: EDNALDO ESTEVAO
CPF/CNPJ: 769041994-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  160,81
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033366
Responsavel.: EDNALDO MEDEIROS FILHO
CPF/CNPJ: 002567792/0001-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  373,14
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033368
Responsavel.: EDISON AFONSO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 804103407-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.754,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034201
Responsavel.: EDUARDO KOCHI - ME
CPF/CNPJ: 011950311/0001-38
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  178,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035642
Responsavel.: FABIO CABRAL BERNARDO
CPF/CNPJ: 645830824-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.075,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034554
Responsavel.: FABIO CAVALCANTI DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 338110084-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$12.152,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034542
Responsavel.: FELICIANO PEQUENO DOS SANTOS 
NETO
CPF/CNPJ: 273209874-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  163,77
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033386
Responsavel.: FELICIANO PEQUENO DOS SANTOS 
NETO
CPF/CNPJ: 273209874-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  155,73
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033387
Responsavel.: FRANCISCO GERONIMO NETO
CPF/CNPJ: 086697504-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035272
Responsavel.: GEDAILDO LOURENCO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 013229694-26
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.197,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033922
Responsavel.: GILMAR BARBOSA SOARES
CPF/CNPJ: 018509420/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  298,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035833
Responsavel.: GILMAR BARBOSA SOARES
CPF/CNPJ: 018509420/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  330,64
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035839
Responsavel.: GILMAR BARBOSA SOARES
CPF/CNPJ: 018509420/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  298,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035834

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.: ACQUA RESTO LAUGE
CPF/CNPJ: 018510475/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  498,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035601
Responsavel.: AF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 023095777/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  569,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035591
Responsavel.: ADJANE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 051749934-76
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.805,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034365
Responsavel.: AGNEI SILVEIRA RAMALHO
CPF/CNPJ: 875128828-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.210,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034212
Responsavel.: ALESANDRA CESAR LOFIEGO
CPF/CNPJ: 061689847-98
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.067,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034801
Responsavel.: ALIANCA DISTR DE GENEROS 
ALIMENTICI
CPF/CNPJ: 007649462/0009-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$44.720,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035566
Responsavel.: ANA CAROLINA FREIRE TERTULIANO
CPF/CNPJ: 002071751-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$80,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 034999
Responsavel.: ANDRE TADEU BECKER FILHO
CPF/CNPJ: 018042264-24
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.296,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034257
Responsavel.: ANDRE TORRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050156224-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035123
Responsavel.: ANGELA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 017638389/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  343,71
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035646
Responsavel.: ANIBAL CORREIA ABRANTES
CPF/CNPJ: 687312052-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.686,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034231
Responsavel.: ANTONIETA SILVA NOBREGA
CPF/CNPJ: 281561614-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.580,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034103
Responsavel.: ANTONIO ARANHA PINTO
CPF/CNPJ: 040292244-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.431,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034795
Responsavel.: ARYNNE MERCIA SOARES RODRI-
GUES
CPF/CNPJ: 011967124-76
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.259,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034270
Responsavel.: BERONIO MANOEL DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 137089704-97
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.114,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033923
Responsavel.: BRUNNA SANTOS DE ANDRADE 
CUNHA
CPF/CNPJ: 053830904-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  920,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035003
Responsavel.: BRUNO DE QUEIROGA TORRES
CPF/CNPJ: 020029782/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  316,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035746
Responsavel.: CELIA RICARDA CANDIDO AMORIM

Responsavel.: GLAGEANE DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ: 734420112-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 034833
Responsavel.: GRACIELA BOTELLA PEREYRA
CPF/CNPJ: 013177498-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.730,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034723
Responsavel.: HAULY RAFAEL DA SILVA
CPF/CNPJ: 016022234-67
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.823,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034628
Responsavel.: HOTEL HIT LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 012052204/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  243,26
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035877
Responsavel.: IGOR BORGES DE JESUS
CPF/CNPJ: 058100157-51
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.289,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034101
Responsavel.: ISAAC FERREIRA SOARES
CPF/CNPJ: 997945781-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.054,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034224
Responsavel.: ISAIAS CORDEIRO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 467202434-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.142,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034577
Responsavel.: ITALO FIGUEIREDO DANTAS
CPF/CNPJ: 014348553-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.040,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025897
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 020476590/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  739,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035089
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 020476590/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  583,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035081
Responsavel.: JALUSA MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 269646818-41
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.502,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033855
Responsavel.: JERRY CORDEIRO VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 027885814-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  195,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 036005
Responsavel.: JOCELIO JOSE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 013854824-27
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.353,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034267
Responsavel.: JOSE ANTONIO BARROSO
CPF/CNPJ: 964645774-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.299,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034638
Responsavel.: JOSE CARLOS MENEZES CALDAS
CPF/CNPJ: 467880424-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.520,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034166
Responsavel.: JOSE LEONARDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 034167454-00
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$  450,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035892
Responsavel.: JOSE DE LUNA SAMPAIO
CPF/CNPJ: 038198414-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.939,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034771
Responsavel.: JOSE EDVALDO ALVES
CPF/CNPJ: 010414554-45
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  163,77
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033410
Responsavel.: JULIAN MILLA FERRAZ CAMARA
CPF/CNPJ: 295636858-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.533,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034522
Responsavel.: KALINE EDILLA DE LIMA NUNES
CPF/CNPJ: 081125664-29
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.228,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034006
Responsavel.: LAZARO SOARES
CPF/CNPJ: 931391524-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  464,95

Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035251
Responsavel.: LEANDRO AGRIPINO GOMES
CPF/CNPJ: 025356314-31
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.819,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033989
Responsavel.: LEOMAR TRAJANO DA SILVA
CPF/CNPJ: 042192944-81
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.534,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034388
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.211,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033634
Responsavel.: LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ: 001711141/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  542,45
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 036083
Responsavel.: LUIZ FERNANDES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 396271444-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.001,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034191
Responsavel.: LYEV JOSE DE ARAUJO GOMES
CPF/CNPJ: 074372814-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.244,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034143
Responsavel.: MARCELO COSTA LORDELLO
CPF/CNPJ: 814174975-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  740,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035233
Responsavel.: MARCOS DENILSON DOURADO
CPF/CNPJ: 756720579-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.612,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034655
Responsavel.: MARCIO DA ROCHA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 008158264-19
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.124,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034707
Responsavel.: MAGNA REJANE LUCENA DO AMARAL
CPF/CNPJ: 181126174-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.117,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034447
Responsavel.: MARIA ANITA DE FREITAS BATISTA
CPF/CNPJ: 033126254-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.662,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035865
Responsavel.: MARIA APARECIDA FERREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ: 139750643-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.195,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034150
Responsavel.: MARIA BATISTA GUEDES
CPF/CNPJ: 898371854-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.085,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034208
Responsavel.: MARIA DAS NEVES BALBINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 001380077-99
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.020,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034743
Responsavel.: MARIA DAULICE MOTA GRANJEIRO
CPF/CNPJ: 486916404-30
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 034832
Responsavel.: MARIA DE LOURDES ARAUJO MELO
CPF/CNPJ: 070889494-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.557,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034084
Responsavel.: MARIARH OPERADORA DE EVENTOS 
E LOCA
CPF/CNPJ: 011784656/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  135,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 034919
Responsavel.: MARIA ALVES GONCALVES
CPF/CNPJ: 250958894-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.883,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 033975
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 019549764/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  358,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035829
Responsavel.: MARIA HELENA DE LIMA GONCALVES
CPF/CNPJ: 012874753/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB

Protocolo: 2016 - 033591
Responsavel.: MARIA LUZIA DA SILVA MELO
CPF/CNPJ: 015253851/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  336,88
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035604
Responsavel.: MARIA NAZARE TRAVASSOS DA LUZ
CPF/CNPJ: 059015024-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.970,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034812
Responsavel.: MARILEIDE MARIA ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 237362674-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.401,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034461
Responsavel.: MARINA PAULINA JANSEN
CPF/CNPJ: 691186714-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.824,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034164
Responsavel.: MARINESIO DOMINGOS FERREIRA
CPF/CNPJ: 109801804-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.286,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034449
Responsavel.: MATEX IMP E EXPORTACAO LTDA ME
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.992,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035010
Responsavel.: MAYLLA GRAZIELLE DE SOUSA FARIAS
CPF/CNPJ: 009644244-10
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.380,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034070
Responsavel.: MERCADINHO BIU COSTA
CPF/CNPJ: 008973224/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  399,05
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032888
Responsavel.: MICHELI AMORIM DE FIGUEIREDO 0
CPF/CNPJ: 021428374/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031550
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA ME - MIL
CPF/CNPJ: 013988363/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  568,88
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033762
Responsavel.: MIRELLA MORAIS DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ: 044259004-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$16.843,39
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 034863
Responsavel.: NATURELLE LANCHONETE LTDA ME
CPF/CNPJ: 018947792/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  217,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035483
Responsavel.: NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVI
CPF/CNPJ: 001832691/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.380,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035873
Responsavel.: O & R VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 035422468/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  554,32
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035415
Responsavel.: ONEIDE DE OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 436915284-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  112,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 034959
Responsavel.: ORLANDO GILBERTO CORREIA DE LIMA
CPF/CNPJ: 162483254-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.372,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034455
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  483,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035335
Responsavel.: RR AGROPECUARIA E INVES IMOBIL
CPF/CNPJ: 008433602/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$11.861,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035461
Responsavel.: RAPHAELLA KENNYA DE FONTES 
QUEIROZ
CPF/CNPJ: 053592134-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  368,61
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033697
Responsavel.: RAYSSA KELLY NOBRGRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 079623094-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  214,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033231
Responsavel.: RENATA MARIA LOPES DA SILVA

CPF/CNPJ: 096315324-29
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.493,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034273
Responsavel.: RITA DE CASSIA SIMOES PEREIRA
CPF/CNPJ: 022741064-52
Titulo: NT PROMISSORIAR$  240,00
Apresentante: SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA
 Protocolo: 2016 - 035477
Responsavel.: ROBERTO DE ALMEIDA BARRETO LIMA
CPF/CNPJ: 082238187-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.724,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034686
Responsavel.: ROBERTO LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 381726404-63
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.229,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034315
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 011953550/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  278,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035058
Responsavel.: SRF CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 014411070/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  388,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035498
Responsavel.: SRF CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 014411070/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  890,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035533
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 011953550/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  281,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035060
Responsavel.: SERGIO ALIPIO LISBOA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 206883344-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.457,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034300
Responsavel.: SKINA FRIOS COMERCIO DE LA-
TICINIOS
CPF/CNPJ: 006119398/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  842,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035985
Responsavel.: SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA 
- EPP
CPF/CNPJ: 008402374/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$12.255,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035328
Responsavel.: TACIANE PEREIRA VELOSO SAN-
TOS - ME
CPF/CNPJ: 013038289/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  369,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031225
Responsavel.: TELLE TELECOMUNICACOES E 
ENGENHARIA
CPF/CNPJ: 004289584/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$68,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035491
Responsavel.: TELLE TELECOMUNICACOES E 
ENGENHARIA
CPF/CNPJ: 004289584/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  574,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035517
Responsavel.: TELLE TELECOMUNICACOES E 
ENGENHARIA
CPF/CNPJ: 004289584/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$68,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035502
Responsavel.: WILLIANS SEVERO MONTEIRO
CPF/CNPJ: 021477996/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  268,29
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032175
Responsavel.: WILSA KARLA DA SILVA
CPF/CNPJ: 026516564-45
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.781,37
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 034332

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,  23/06/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL – COPAC/JP/SEPLAN

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS PRIVADOS Nº 01 / 2016

ANEXO IV - PLANILHA DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

1. UF: PB            2. Município: João Pessoa
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5. Proponente 6. Endereço do imóvel objeto do 
financiamento (item 2.2 do Anexo II)

7. Relação do 
proponente com o 
imóvel (item 4 do 

Anexo II)

8. Uso do imóvel 
(item 5 do Anexo II)

9. Valor a ser 
financiado 

(R$)

Quesitos

16
. P

on
tua

çã
o T

ota
l

10
. R

ele
vâ

nc
ia 

Hi
stó

ric
a

11
.E

sta
do

 de
 C

on
se

rva
çã

o

12
. R

en
da

 fa
mi

lia
r

13
. V

alo
r d

a p
ro

po
sta

14
. P

ar
tic

ipa
çã

o e
m 

ed
ita

l 
an

ter
ior

 d
e F

ina
nc

iam
en

to 
pa

ra
 Im

óv
eis

 P
riv

ad
os

 

15
. P

on
tua

çã
o l

oc
ali

za
çã

o d
a 

ár
ea

 de
 in

ve
sti

me
nto

 da
 

PM
JP

02 01 Paróquia Nossa Senhora da  
Conceição

Largo São Frei Pedro Gonçalves -
Varadouro

Proprietário Religioso 98.000,00 10 02 - 01 - 02 15

03 02 Leodiva Soares Furtado Ladeira da Borborema, 50 - Varadouro Proprietário Residencial 20.000,00 06 02 00 03 - 02 13
01 03 Ednamay Cirilo Leite Rua Gabriel Malagrida, 54 - Centro Proprietário Residencial/ cultural 70.000,00 06 02 02 01 - 00 11
04 04 Luiz Pereira Nascimento Júnior Av. General Osório, 27 - Centro Proprietário Comercial 34.800,00 06 02 - 02 - 00 10

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIA-
ÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONVO-
CADA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 11, INCISO II, 12, 14 E 18 DO SEU ESTATUTO, PARA 

TRATAR ACERCA DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO ART. 20, §1º E ART. 39º; DISCUSSÃO 
E APROVAÇÃO DA DENOMINAÇÃO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE, COM 

DELIBERAÇÕES CONSEQUENTES.
A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, 

também representada pela sigla ASMP/PB, com CNPJ n° 41.196.270/0001-05, sociedade civil, com 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e sem finalidades políticas, partidárias 
e religiosas, com sede e foro na cidade de João Pessoa, à Rua Treze de Maio, nº 668, Centro, 
neste ato representada por seu Membro de Diretoria Colegiada e Presidente, Sr. Daniel Lins Batista 
Guerra, com RG nº 2631416 - SSP/PB e CPF nº 056.373.487-66, com domicílio profissional supra-
citado, convoca todos os membros da categoria dos servidores do Ministério Público do Estado da 
Paraíba ocupantes do respectivo quadro de pessoal e, servidores de outros órgãos à disposição 
desta instituição, ocupantes efetivos e comissionados integrantes do referido quadro que estejam 
filiados e quites a esta ASMP-PB em todo o Estado da Paraíba, a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, nos termos dos artigos 11, inciso. II, 12, 14 e 18 do Estatuto Associativo, que se 
realizará no dia 15/07/2016 às 13:00 horas em primeira chamada e às 13:30 em segunda chama-
da, na Rua Treze de Maio, nº 668, Centro, João Pessoa/PB, para tratarem da seguinte ordem do 
dia: a)  apresentação, discussão e aprovação de proposta de alteração estatutária referente aos 
artigos 39 e 20º, § 1º, do estatuto associativo; b) discussão e aprovação da denominação para a 
sede administrativa da entidade, com a proposta para “sede servidora Maria José Ismael Uchôa”. 

João Pessoa/PB, 20 de junho de 2016 
DANIEL LINS BATISTA GUERRA 

Presidente da ASMP/PB
RG nº 2631416 - SSP/PB 
CPF nº  056.373.487-66

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
FORUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2ª Vara - Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, 3º andar, Brisamar, CEP 58031-900
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

Nº. EDT.0002.000005-7/2016/2/SC

REFERÊNCIA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROB. ADMINISTRATIVA Nº. 0008515-
66.2012.4.05.8200,  CLS 2

AUTOR(A)(ES): MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

RÉU(S): VALMIR BORBA GOMES DE MOURA, JOSEVALDO ALVES DA SILVA, 
MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS, JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA, 
JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA

NOTIFICAÇÃO DE(S): JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA, por si e como 
representante da pessoa jurídica de mesmo nome, ora em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Apresentar(em), querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestação 
prévia (§ 7º do artigo 17 da Lei nº. 8.429, de 2 de junho de 1992).

SEDE DO JUÍZO: Forum Juiz Federal Ridalvo Costa, situado na Rua João Teixeira de Car-
valho, nº. 480, 3º andar, Brisamar, João Pessoa - PB, CEP: 58.031-900.

PUBLICAÇÃO E AFIXAÇÃO DO EDITAL: O presente edital será publicado no Diário Oficial da 
União e em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, bem como afixado na Sede deste 
Juízo, no local de costume.

Eu, ____________, Wamberto Rodrigues da Silva, o digitei e imprimi. Eu, _______________, 
André Farias Mendonça, Diretor da Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 20 de maio de 2016.
WANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS LIMA

Juíza Federal Substituta da 2ª Vara

CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE 01,02,03,04/2016
O CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CENDAC torna público que fará 

licitação, na modalidade Convite no dia 04 de julho de 2016, a partir das 14:00 horas no Auditório 
de sua sede, para os Convites nº 01,02,03,04/2016, dotipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, que tem 
como objeto a contratação de empresa para aquisição dos kits de material de consumo para os 
cursos de: ARTESANATO EM CAIXAS DECORATIVAS – VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) 
– CONVITE 01; BOLOS, DOCES E SALGADOS- VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – CONVITE 
02; CABELEIREIRO – VALOR: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) – CONVITE 03;MANICURE 
E PEDICURE – VALOR: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) – CONVITE 04. Recursos: 
previstos no orçamento vigente, REFERENTE AO CONVÊNIO 041/2016 FUNCEP/SEDH/CENDAC. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. Os interessados poderão se cadastrar e obter o Edital 
somente de forma presencial na sede do CENDAC, localizado na Avenida Joao Machado, 1094, 
Centro – João Pessoa – PB. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone: (083) 3218-5092.

João Pessoa, 21 de junho de 2016.
VALQUIRIA ALENCAR DE SOUSA

PRESIDENTE/CENDAC

CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE 05,06,07,08/2016
O CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CENDAC torna público que fará 

licitação, na modalidade Convite no dia 04 de julho de 2016, a partir das 16:00 horas no Auditório 
de sua sede, para os Convites nº 05,06,07,08/2016, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, que tem 
como objeto a contratação de empresa para aquisição dos kits de material de consumo para os 
cursos de: CORTE E COSTURA – VALOR: R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais) – CON-
VITE 05; CUIDADOR DE IDOSO - VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais)- CONVITE 06;LANCHES 
PARA OS CURSOS – VALOR: R$ 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos reais) – CONVITE 
07;MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – VALOR: R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais) – 
CONVITE 08. Recursos: previstos no orçamento vigente, REFERENTE AO CONVÊNIO 041/2016 
FUNCEP/SEDH/CENDAC. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. Os interessados poderãose 
cadastrar e obter o Edital somente de forma presencial na sede do CENDAC, localizado na Avenida 
Joao Machado, 1094, Centro – João Pessoa – PB. Demais informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (083) 3218-5092.

João Pessoa, 21 de junho de 2016.
VALQUIRIA ALENCAR DE SOUSA

PRESIDENTE/CENDAC

COMARCA DE ARARUNA. 2ª VARA. EDITAL DE INTIMAÇÃO CÍVEL. PRAZO: 20 DIAS. 
Processo: 0001106-68.2010.815.0061. Ação: EXECUCAO DE TITULO EX. O MM. Juiz de Direito 
da vara supra, em virtude da lei,  etc. FAZ SABER a quem interessar possa ou que dele tiverem 
conhecimento que, por este Juízo e Cartório se  processam os autos da ação de EXECUÇÃO, NPU: 
0001106-68.2010.8.15.0061 (nº antigo: 006.2010.001.106-0),  em que é exequente o  BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL    S/A, CNPJ 07.237.373/0056-01, com sede em Fortaleza/CE e assessoria 
jurídica na Av. Gama e Melo, 53, Varadouro, João Pessoa/PB, contra GIDOALDO DOS SANTOS 
SILVA, sociedade empresária localizada na Rua Coronel Antônio Pessoa, 274, Centro, Araruna/PB, 
CNPJ 09.236.466/0001-65, representada por GIDOALDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, 
comerciante, residente  e domiciliado no mesmo endereço da empresa, assim como o avalista JOSÉ 
BENEDITO DA SILVA,  brasileiro, solteiro, aposentado, CPF 916.688.084-04, residente e domiciliado 
na Rua Coronel Antônio Pessoa,  274, Centro, Araruna/PB, . Fora expedido o presente para INTIMAR 
o promovido JOSÉ BENEDITO DA SILVA,  para, no prazo de 10 (dez) dias, INFORMAR o paradeiro 
dos dois veículos bloqueados (e cuja penhora fora deferida por este Juízo), quais sejam: motos de 
marca HONDA, sendo uma CG 150 TITAN ES, placa MNE-5693 e a outra, CG 125 TITAN, placa 
MNQ-3114. E para que não se alegue ignorância, mandou expedir o presente, que  será afixado nos 
locais de costume. Dado e passado nesta cidade e comarca de Araruna/PB, aos vinte dias do  mês 
de abril, do ano de dois mil e dezesseis (20.04.2016). Eu , Valdir Muniz da Silva, Técnico Judiciário, 
Mat. 477.377-2, o digitei e conferi. (ASS.) Rúsio Lima de Melo, Juiz de Direito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00028/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO E SONORIZAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2016 - PMC
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 0209 - SECRETARIAS DE 

ESPORTES, TURISMO E EVENTOS; 27.813.1009.2076 REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIO-
NAIS DE CAPIM - MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES TURISMO E EVENTOS; 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONTRATADO: JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA – ME, CNPJ:19.694.997/0001-55 
VALOR R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00029/2016 -PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS 

JUNINOS DA CIDADE DE CAPIM, QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 18/06/2016.
PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/2016 - PMC
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 0209 - SECRETARIAS DE ESPOR-

TES, TURISMO E EVENTOS; 27.813.1009.2076 REALIZAÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS DE CAPIM 
- MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES TURISMO E EVENTOS; 3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONTRATADO: JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA ME, CNPJ:19.694.997/0001-55, 
VALOR - R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão Presencial n° 
00025/2016, para aquisição de medicamentos controlados, injetáveis e outros destinados à Secretaria de 
Saúde do Município de Ibiara-PB e HOMOLOGO o seu objeto à empresa: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPI-
TALAR LTDA, CNPJ Nº 08.348.650/0001/34, vencedora com o valor global de R$ 89.860,50 (oitenta e nove 
mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 22 de Junho de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00026/2016, para aquisição de material médico hospitalar destinado à Secretaria de Saúde do Município 
de Ibiara-PB e HOMOLOGO o seu objeto à empresa: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 
Nº 08.348.650/0001/34, vencedora com o valor global de R$ 109.915,90 (cento e nove mil, novecentos  e 
quinze reais e noventa centavos), conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 22 de Junho de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 2° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00037/2017– Prorrogação Contratual por 
mais 60 (Sessenta) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00001/2016. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ 
Nº 17.427.953/0001-33. OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia 
Civil, para prestação de serviços na Recuperação de Diversas Edificações do Município - Riachão/
PB. O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 60 dias, 24/06/2016 à 22/08/2016. 
Tendo em vista que o tempo estipulado no contrato não foi suficiente para a realização da obra, 
motivada pela burocracia ocasionada nos pagamentos efetivados, mediante apresentações das 
medições. Assinaturas do Aditivo Contratual: 22/06/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Constitucional do Município de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. 
Resolve Homologar os resultados do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços N.º 
003/2016, objetivando à Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços na implantação 
de pavimentações em vias públicas urbanas no município de Assunção/PB, da seguinte forma: 
Pavimentação da Rua José Carlos (item: 01); Pavimentação da Travessa José Carlos (item: 02); 
Pavimentação da Travessa Joana M. da Conceição (item: 03); Pavimentação da Rua Antônio Mar-
tiniano (item: 04); Pavimentação da Rua Luzinete M. dos Santos (item: 05); e Pavimentação da Rua 
Severino Lira (item: 06), conforme planilhas orçamentarias de custos (SICONV Nº 816277/Ministério 
das Cidades/Caixa, Contrato de Repasse Nº 1022647-40/2015)., o qual aponta como proponente 
vencedor: Em 1º Lugar: Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-
74, com o valor total de R$ 292.609,40 (Duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e nove reais, 
quarenta centavos). Publique-se e cumpra-se.

Assunção - PB, 16 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 030/2016

Modalidade: Tomada de Preços Nº 003/2016. Contratante: Prefeitura M. de Assunção/PB. 
Contratada: Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Objeto: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços na implantação de pavimentações 
em vias públicas urbanas no município de Assunção/PB, da seguinte forma: Pavimentação da 
Rua José Carlos (item: 01); Pavimentação da Travessa José Carlos (item: 02); Pavimentação da 
Travessa Joana M. da Conceição (item: 03); Pavimentação da Rua Antônio Martiniano (item: 04); 
Pavimentação da Rua Luzinete M. dos Santos (item: 05); e Pavimentação da Rua Severino Lira 
(item: 06), conforme planilhas orçamentarias de custos (SICONV Nº 816277/Ministério das Cidades/
Caixa, Contrato de Repasse Nº 1022647-40/2015). Total contratado: o valor total de R$ 292.609,40 
(Duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e nove reais, quarenta centavos). Recursos: (SICONV Nº 
816277/Ministério das Cidades/Caixa, Contrato de Repasse Nº 1022647-40/2015), e Recursos do 
município de Assunção/PB. Vigência: Será de 03 (três) meses. Classificação orçamentária: 02.100 
- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, 02100.15.451.0600.1037 - Construção e Recuperação de 
Calcamento, Meio Fio e Linha D`Agua, 4490.51.0000 Obras e Instalações (000), 4490.51.0000 Obras 
e Instalações (052),Ficha Orçamentária - 000075, conforme QDD/2016. Data da Ass.: 20/06/2016. 
Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e o Sr. EDILIO DE LIRA BRITO, 
CPF.: 056.584.474-10 e RG.: 7.274.460 SSP-PE, residente na Rua Poeta Antônio de Catarina, 16, 
Venacio Campos, São José do Egito-PE (Sócio Proprietário). 

Assunção/PB, 20 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial Nº 012/2016. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de carne, frango e 
derivados para atender a demanda da merenda escolar, creche, programas sociais, conforme termo 
de referência. Data da Realização: 06/07/2016. Horário: 09h:00mim (nove horas); Local: Sede da 
Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e 
Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL.

Assunção-PB, 21 de junho de 2016
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial Nº 013/2016. Objeto: Contratação direta de Pessoa Jurídica para Prestar o 
serviço diariamente, sendo 08h:00mn (oito horas) por dia, na assessoria técnica especializada junto 
a Secretaria de Finanças, conforme termo de referência. Data da Realização: 06/07/2016. Horário: 
11h:00mim (nove horas); Local: Sede da Prefeitura, Fone: (83) 3466-1079, Suporte Legal: Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Adquirira na sala da CPL.

Assunção-PB, 21 de junho de 2016
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº TP004/2016
A Comissão Permanente de Licitações comunica a todos os interessados que, depois de trans-

corrido o pertinente prazo de recursos e/ou impugnações sem a apresentação dos mesmos, fica 
marcada a data de abertura das propostas para o dia 27/06/2016 às 14h, sendo desde já convocado 
o licitante Habilitado: Construtora Arara Ltda, CNPJ Nº 21.331.031/0001-03, para a sessão de 
abertura dos envelopes de nº 02 – Proposta.

Assunção-PB, 21 de junho de 2016
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

Câmara Municipal de Cajazeiras
Aviso de Adiamento de abertura da sessão

Pregão Presencial  nº    04/2016
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, 

copa e cozinha, com fornecimento parcelado, destinados a Câmara Municipal de Cajazeiras. Abertura 
das Propostas: às 10:00 horas do dia 30/06/2016. A entrega do edital e maiores informações na rua 
Praça Ana de Albuquerque, S/N - Centro - Cajazeiras – PB.

Cajazeiras, 20 de junho de 2016.
FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, através do seu Prefeito Constitucional,faz saber 

aos interessados do certame em epígrafe, cujo objeto a Reforma e Ampliação da Escola E.M.E.I.F 
Agrimar Peixoto, localizado no Distrito de São João Bosco no Município de Poço Dantas - PB, que o 
resultado do julgamento do recurso interposto pela empresa: Construtora Covale Construções LTDA., 
cuja decisão definitiva é a inabilitação da empresa Construtora Covale Construções LTDA. Dessa 
forma, a ASSESSORIA JURÍDICA, que analisou a decisão da Comissão Permanente de Licitação 
desta Prefeitura, na forma do art. 109, da Lei 8.666/93, conheço do PRESENTE RECURSO E NO 
MERITO JULGO O MESMO IMPROCEDENTE. Informamos, ainda, que o inteiro teor da resposta 
do Recurso Administrativo encontra-se disponível na Comissão de Licitação.

Poço Dantas - PB, 21 de Junho de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO– Prefeito Constitucional 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos destinados 
ao transporte de alunos da rede estadual e municipal, da zona rural para a sede do município, cujo 
percurso em estradas carroçais de difícil acesso, conforme solicitação da Secretaria de Educação 
do Município de Triunfo - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 22 de Junho de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 018/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de clinica especializada para realização 
de exames laboratoriais. Data de Abertura: 07/07/2016 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, Centro – Camalaú – PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú – PB, 21 de junho de 2016. 
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 019/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a aquisição de pães e produtos de panificação. Data 
de Abertura: 07/07/2016 às 14:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, 
situada à Rua Nominando Firmo, 56, Centro – Camalaú – PB. Maiores informações através do 
telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú – PB, 21 de junho de 2016. 
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016

CONTRATO Nº 155/2016 - Contratado(a): Luna Alves Sinalização Ltda EPP. Objeto: Contra-
tação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Sinalização Horizontal nas Vias 
Urbanas do município de Bayeux. Valor Contratado: R$ 98.000,00.  Recursos: Próprios. Classifi-
cação: Secretaria de Segurança e Proteção Social -  Outros Serv. de Terc. - P.Jurídica. Vigência: 
22/06/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 22 de junho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

CONTRATO Nº 156/2016 - Contratado(a): EDCOL ED Construções Ltda - EPP. Objeto: Contra-
tação de empresa especializada em construção civil para reforma da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Rita Alves, Bairro do SESI em Bayeux. Valor Contratado: R$ 43.929,76.  Recursos: 
Próprios e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Obras e Instalações. Vigência: 22/06/2016 
a 20/09/2016.

Bayeux/PB, 22 de junho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 000030/2016 - PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPIM.
PROCESSO LICITATÓRIO: CARTA CONVITE Nº 00002/2016 - PMC.
DOTAÇÃO:  RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.07 SECRETARIA DE 

OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS; 15 452 2008 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; 198 3390.39 00 001 
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 25 751 1006 2068 MANUTENÇÃO E CON-
SERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 391 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM:
CONTRATADO: SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 

22.732.871/0001-32
VALOR R$ 55.503,26 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E VINTE 

SEIS CENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PRONTAS PARA ESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA - R$ 30.000,00; MARIA CACILENE NINES 
DE MEDEIROS - R$ 27.000,00.

Santo Andre - PB, 15 de Junho de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PRONTAS PARA ESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA - R$ 30.000,00; MARIA CACILENE NINES 
DE MEDEIROS - R$ 27.000,00.

Santo Andre - PB, 15 de Junho de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0243.0033/2016 TOMADA DE PREÇOS N° 0002/2016
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, visando à reforma e cobertura de uma 

Quadra e Construção de 05 salas na Escola Eduardo de Medeiros, Zona Urbana do Município do 
Serra Redonda PB. A Comissão Permanente de Licitação após análise dos pedidos de recurso e 
de acordo com o parecer da assessoria Jurídica e do Prefeito Municipal decidiu: Aceitar o recurso 
promovido pela empresa: TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ Nº 14.313.165/0001-28 
e considerou a mesma HABILITADA. Não Aceitou o recurso da empresa MOURA E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ Nº 18.127.470/0001-86 e a mesma permanece 
INABILITADA. Após o analise e julgamento dos recursos o quadro de empresas Inabilitadas e 
Habilitadas passou a ser o seguinte: 6 (seis) EMPRESAS INABILITADAS - 1. - PRIIMEE CONS-
TRUÇÕES E EMP. EIRELI – EPP. 2. - O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP. 3. - RETA 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. 4. - ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME. 5. - DIAS 
CONSTRUCOES LTDA - EPP.  e 6. - MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
- ME. 6 (seis) EMPRESAS HABILITADAS - 1. MOISÉS FERREIRA DE LIMA EIRELI – ME. 2. ALTO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. 3. VALERIA DA ROCHA RODRIGUES FALCÃO 
EIRELI - ME. 4. KARLA GOMES BEZERRA - ME. 5. CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA 
LTDA – ME. e 6 TORRES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP. Vamos publicar o resultado, concedendo 
vista ao processo a quem de direto interessar. No dia 06.07.2016 as 09h00 horas vamos abrir os 
envelopes com as propostas de preços na sala da Comissão Permanente de Licitação, informações 
através do e-mail: pmsr.cpl@hotmail.com ou pelos telefones 98672.6790 - 98736.2884 - 98849.4519. 
Serra Redonda PB, 22 de junho de 2016. - ADMIR GONÇALVES DA ROCHA - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

João Pessoa, 48, Centro – Pilões/PB - PB, às 08h30min, do dia 12.07.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes 
destinados ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos financeiros: PRÓPRIOS, PAB FIXO, FUS, 
MAC E PROPOSTA Nº 12044.868000/1140-03. (Ministério da Saúde) e orçamentários previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Pilões - PB, 20 de Junho de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48, Centro – Pilões/PB - PB, às 14h30min, do dia 12.07.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes 
destinados ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos financeiros: PRÓPRIOS, PAB FIXO, FUS, 
MAC E PROPOSTA Nº 12044.868000/1140-01. (Ministério da Saúde) e orçamentários previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Pilões - PB, 20 de Junho de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 01.2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILÕES, 
CNPJ 12.044.868/0001-72, por intermédio 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 15.07.2016, às 08h30min, no prédio Sede da Prefeitura Municipal, localizado à Praça João 
Pessoa, 48 - Centro – Pilões – PB, Sala da CPL, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS de 
n.º 01.2016, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, destinada 
a contratação de empresa do ramo pertinente, devidamente cadastrada no ORC, para Construção 
de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde – Porte I, (Programa de Requalificação de Unidades Básicas 
de Saúde), na Rua Projetada, s/n, nesta. Valor estimado da Obra: R$ 512.000,00 – (Quinhentos 
e Doze Mil Reais). Recursos: do Tesouro Federal – Ministério da Saúde, Portaria 1.160, de 17 de 
Maio de 2014, Proposta nº 12044868000114002. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais legislações vigentes. 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.

Pilões, 20 de Junho de 2016.
MARCONDES HONORATO DA SILVA - Presidente da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes médico hospitalares - uma processadora 
automática para raios X e um aparelho de Raio X.

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00003/2016 - Ata de Registro de 
Preços nº 012/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 012/2015, 
realizado pela Prefeitura Municipal de São José de Mipibu - Rio Grande do Norte.

DOTAÇÃO: Recursos do Tesouro Federal, Transferências da Saúde e Próprios do Fundo 
Municipal de Saúde de Conde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde. 10.301.1008.1036 - Aquisição 
de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde. 4490.52.00 - Equipamentos 
e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00017/2016 - 18.04.16 - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - ME - R$ 155.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2016
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 
AD00003/2016, que objetiva: Aquisição de equipamentos permanentes médico hospitalares - uma 
processadora automática para raios X e um aparelho de Raio X; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: NERIVALDO DA COSTA PESSOA - ME - R$ 155.000,00.

Conde - PB, 18 de Abril de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material permanente hospitalar diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00004/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 018/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 008/2015, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Rio de Fogo - Rio Grande do Norte.

DOTAÇÃO: Recursos do Tesouro Federal, Transferências da Saúde e Próprios do Fundo 
Municipal de Saúde de Conde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde. 10.301.1008.1036 - Aquisição 
de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde. 4490.52.00 - Equipamentos 
e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00009/2016 - 19.02.16 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$ 

607.005,24
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00004/2016
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 
AD00004/2016, que objetiva: Aquisição de material permanente hospitalar diversos; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA - R$ 607.005,24.

Conde - PB, 19 de Fevereiro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares diversos destinados ao Fundo Municipal 
de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00006/2016 - Ata de Registro de 
Preços nº 55/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 55/2015, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre - Rio Grande do Norte.

DOTAÇÃO: Recursos do Tesouro Federal, Transferências da Saúde e Próprios do Fundo 
Municipal de Saúde de Conde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde. 10.301.1008.1036 - Aquisição 
de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde. 4490.52.00 - Equipamentos 
e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00034/2016 - 01.06.16 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$ 

187.056,20 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00006/2016
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 
AD00006/2016, que objetiva: Aquisição de equipamentos hospitalares diversos destinados ao 
Fundo Municipal de Saúde; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: DENTALMED 
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$ 187.056,20.

Conde - PB, 01 de Junho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Empresa e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços na Locação 

de Veículos, visando realizar Viagens e atender as necessidades da Administração Municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016: 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB: 0201 - GABINETE DO PREFEITO: 
04.122.1002.2002 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 
0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA/FUNDEB 40%/MDE:12.361.2008.2015/12.361.2008.2016 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 0207 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMEN-
TO - FMS: 10.301.2005.2027 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA; 0208 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS: 08.244.2014.2039 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 1 (um) ano. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00078/2016 - 22.06.16 - DORGIVAL 
DA SILVA PEREIRA - R$ 30.000,00; CT Nº 00079/2016 - 22.06.16 - JUNIOR FERREIRA DE LIMA 
- R$ 20.400,00; CT Nº 00080/2016 - 22.06.16 - RIZENILDO DA SILVA LIMA - R$ 15.730,00; CT Nº 
00081/2016 - 22.06.16 - ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA - R$ 22.800,00;CT Nº 00082/2016 - 
22.06.16 - SEVERINO ARAUJO NETO - R$ 43.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 00034/2015 
- PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E UR-
BANIZAÇÃO DE PRAÇA PARA EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAPIM.

PARTE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
PARTE CONTRATADA:  PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015 - PMC
DOTAÇÃO: RECURSOS DO MINISTERIO DO TURISMO DISPOSTOS NO CONTRATO: 

1011245-80; CONVENIO:794900 E RECURSOS DO PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 02.09 
- SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS; 27 695 1009 1065 - CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA DE EVENTOS; 4490. 51 00 002 - OBRAS E INSTALAÇÕES. RECURSOS PRÓPRIOS; 02.07 
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS; 15 452 2008 2032 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

198 3390.39 00 000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 15 451 1006 1017 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS CALÇADAS E PRAÇAS 211 4490.51 
00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 588 4490.51 00 002 OBRAS E INSTALAÇÕES

ADITIVO DE VALOR: VALOR INICIAL R$ 359.316,09 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, 
TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVE CENTAVOS  FORA SUPRIMIDO PARA R$ 334.282,23 
(TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE TRÊS 
CENTAVOS). EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO A PLANILHA ORÇAMENTARIA APROVADA PELA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de assessoria e consultoria Técnica especializada na Área 
de engenharia de tráfego junto a STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos ). 
Contratação de serviços de assessoria e consultoria Técnica especializada na Área de engenharia 
de tráfego junto a STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos ).FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Campina Grande: 15 451 1029 2153 Ações de Melhoria no Sistema de Transito 973 3390. 36. 
99 000 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física, VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de 
Campina Grande e: CT Nº 00052/2016 - 15.06.16 - PAULO ROBERTO BRASILEIRO - R$ 22.800,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2016, que objetiva: Contratação de Empresa 
e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços na Locação de Veículos, visando realizar Viagens e 
atender as necessidades da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DORGIVAL DA SILVA PEREIRA - R$ 30.000,00; JUNIOR FERREIRA DE 
LIMA - R$ 20.400,00; RIZENILDO DA SILVA LIMA - R$ 15.730,00; ROBERIO ALBUQUERQUE 
CUNHA - R$ 22.800,00; SEVERINO ARAUJO NETO - R$ 43.200,00.

Riachão - PB, 22 de Junho de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material Elétrico para atender 

as necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, 
Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br, às 08:00 horas do dia 07 de julho de 2016.

Nazarezinho - PB, 22 de junho de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material de Construção para 

atender as necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho - PB. Local e Data: Na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, 
Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br, às 09:30 horas do dia 07 de julho de 2016.

Nazarezinho - PB, 22 de junho de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia visando a pavimentação em parale-
lepípedos graníticos em diversas Ruas do Município de Natuba.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: 15.451.0005.1.011 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pavimentação 

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00034/2016 - 22.06.16 - VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA 

- ME - R$ 141.946,90
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de 

serviços de Construção de Muro de Arrimo em diversas Ruas na Sede do Município de Natuba.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Secretaria de Infra Estrutura e Urba-

nismo 15 452 0025 1.014 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos 4.4.90.51.00 
- Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00035/2016 - 22.06.16 - M & C CONSTRUÇÕES E JARDINAGEM LTDA - ME - R$ 

103.549,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa com o objetivo de fornecer pneus, câmaras de ar e protetores 
para uso nos veículos que compõem a frota do Município de Natuba.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 0201 Gabinete do Prefeito 04 122 0021 

2002 Manutenção das Atividades do Gabinete 3 3 90 30 00 Material de Consumo 0202 Sec de 
Administração 04 122 0021 2003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 3 3 90 
30 00 Material de Consumo 0204 Sec. de Educação 12 361 0188 2008 Manutenção das Atividades 
do Transporte escolar 12 361 0188 2009 Manutenção das Atividades do Fundeb 40% 12 361 0188 
2012 Manutenção das Atividades do Fundeb 60% 3 3 90 30 00 Material de Consumo 0205 Sec 
de Infra Estrutura e urbanismo 04 122 0224 2016 Sec de Infra Estrutura e urbanismo 3 3 90 30 00 
Material de Consumo 0206 Fundo Municipal de Saúde 10 302 0084 2026 Manutenção das Atividades 
de Saúde 3 3 90 30 00 Material de Consumo 0208 Fundo Municipal de Assistência Social 08 122 
0081 2030 Manutenção da Secretaria de Assistência Social 3 3 90 30 00 Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00033/2016 - 22.06.16 - JUPNEUS LTDA - ME - R$ 5.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa com o objetivo de fornecer pneus, câmaras de ar e protetores 
para uso nos veículos que compõem a frota do Município de Natuba; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JUPNEUS LTDA - ME - R$ 5.740,00.

Natuba - PB, 22 de Junho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo de engenharia visando a pavimentação em paralelepípedos 
graníticos em diversas Ruas do Município de Natuba; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS 
LTDA - ME - R$ 141.946,90.

Natuba - PB, 22 de Junho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de serviços de 
Construção de Muro de Arrimo em diversas Ruas na Sede do Município de Natuba; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: M & C CONSTRUÇÕES E 
JARDINAGEM LTDA - ME - R$ 103.549,91.

Natuba - PB, 22 de Junho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Contratação de serviços 
de consultoria para Secretaria de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: INFORSAUDE - R$ 15.400,00.

Santo Andre - PB, 16 de Junho de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PRONTAS PARA ESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA - R$ 30.000,00; MARIA CACILENE NINES 
DE MEDEIROS - R$ 27.000,00.

Santo Andre - PB, 15 de Junho de 2016
SILVANA FERNANDES MARINHO

Prefeita
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00008/2016

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, torna-

-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação da empresa SETHA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, M.L.S - 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME por ter cumprido a todas as exigências do edital. Portanto decidiu 
ainda pela Inabilitação/Desqualificação Técnica das empresas: A. R. J MONTEIRO CONSTRUÇOES 
E SERVIÇOS EIRELI - ME; A.Q. CONSTRUTORA LTDA - ME; AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, 
OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP; CONSTRUTORA J GALDINO; CONSTRUTORA J.C.F. LTDA; 
CONSTRUTORA JADE EIRELI ME; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE ME; GRANDE SERRA 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME; LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA;; 
MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP; R.R.F LACERDA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; Portanto fica a parti desta 
publicação informado aos licitantes que a documentação esta a disposição dos mesmos e que a parti 
desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, incisos, da 
Lei 8.888/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que vai 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Manaíra/PB, 21 de junho de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA

Presidenta da CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 031/2016
INEXIGIBILIDADE N.º 006/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM PARA 

AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PB.
CONTRATADO: ARTHUR ANDRADE LIMA- EPP
CNPJ: 17.500.393/0001-03
PRAZO: 30/06/2016
VALOR TOTAL: R$ 5.00,00 (cinco mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 

1339204172.027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO – 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. 

Mamanguape, 14 de junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2016 DO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

O Prefeito do Município de CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais faz saber que, RETI-
FICA o edital do concurso, determinando os horários e locais de provas, a serem aplicadas no dia 
03/07/2016. O Edital de Retificação contendo todas as informações encontra-se a disposição dos 
interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Caaporã e no site www.conpass.com.
br. Caaporã, 22 de Junho de 2016 – João Batista Soares – Prefeito Constitucional.    

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de escritório de advocacia para fins de acompanhamento e consultoria 
tributária..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: Recursos Próprios do Município de 

Cajazeiras: 02.020 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 04.122.2003.2010 MANUT. DA PROCURAD. 
GERAL DO MUNICÍPIO 33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 001 RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00056/2016 - 21.06.16 - FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS E ASSOCIADOS 

- R$ 36.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00012/2016.
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia para fins de acompanhamento e consultoria 

tributária..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Procuradoria Geral do Município.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 21/06/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE INDEFERIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2016
A Pregoeira torna público que foi INDEFERIDO o pedido de esclarecimentos apresentado pela 

empresa FIORI VEICOLO LTDA sobre alteração na discriminação dos veículos – TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL, constantes do Anexo I da licitação em epígrafe. Informa ainda que está mantida a 
data de abertura do certame para as 15:00 horas do dia 28 de Junho de 2016 no local anteriormente 
informado. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 22 de Junho de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

SECRETARIA DE SAÚDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00007/2013 – DATA DE ASSINATURA: 09.06.2016 – 
VALIDADE: 31/12/2016. PARTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande E RAPIDEZ E 
EFICIÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - R$ 18.000,00 - OBJETO: prestação dos 
Serviços de Assessoria junto ao Setor de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº. 00003/2013. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos 
Próprios do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande (Transferência de Convênios – Outros) 
= 02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA 
GRANDE - 10.301.0918.2214 - ELEMENTO DE DESPESA: 339039.0000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMISSO-
RA DE RÁDIO, COM SINTONIZAÇÃO E FREQUENCIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA/PB, 
PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO SEMANAL; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME - R$ 20.400,00.

Pedra Lavrada - PB, 22 de Junho de 2016
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO
EDITAL DE CITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO PGBA2016/02165

O Presidente em Exercício da Comissão do Processo Administrativo nº PGBA2016/02165, 
instaurado por meio da Portaria GAPRE nº 1481/2016, publicada no Diário Oficial do Município 
em 13/05/2016, na forma da Lei, FAZ SABER a MURYLLO MONTEIRO PAIVA, brasileiro, solteiro, 
portador do RG nº 3481428-SSP/PB e CPF nº 084.332.394-90, Servidor Público Municipal, Matrícula 
23277, Merendeiro, lotado na Secretaria de Educação do município de Guarabira/PB, que diante da 
tentativa frustrada de sua citação pessoal fica o mesmo citado por edital nos seguintes termos: “De 
acordo com o disposto no Art. 151 e Parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 58/2003, e 
tendo em vista o que consta do processo administrativo disciplinar que Vossa Senhoria responde, 
conduzido pela Comissão permanente designada pela GAPRE nº 1133/2015, publicada no Diário 
Oficial do Município em 27/01/2015, fica Vossa Senhoria CITADO para, no prazo de 10 (dez) dias, 
apresentar defesa escrita no referido processo, nos termos da Lei, para o que lhe será dado vista dos 
respectivos autos na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Guarabira/PB, situada 
no Prédio da Prefeitura, na Rua Solon de Lucena, 26 - Centro – CEP 58200-000, nos dias úteis, das 
08:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:30 horas.

Guarabira/PB, 16 de junho de 2016.
ANTONIO ALVES DOS SANTOS

Presidente da Comissão em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Locações de Veículos, 
destinados ao Transporte de Estudante, conforme anexo I do edital; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS - R$ 23.940,00; IVANILDO 
ALVES DA SILVA - R$ 23.100,00; JOÃO MIRANDA DA ROCHA - R$ 36.990,00; LEONALDO SO-
ARES DE LIMA - R$ 16.500,00; LUIS RIBEIRO DE LIMA - R$ 29.700,00; MAURICIO GOMES DA 
SILVA - R$ 47.400,00.

Arara - PB, 13 de Junho de 2016.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locações de Veículos, destinados ao Transporte de Estudante, conforme anexo I do 

edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, 
MDE, FUNDEB, PNATE ESTADUAL e PNATE FEDERAL: 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Arara e: CT Nº 00047/2016 - 15.06.16 - ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS - R$ 23.940,00; CT Nº 
00048/2016 - 15.06.16 - IVANILDO ALVES DA SILVA - R$ 23.100,00; CT Nº 00049/2016 - 15.06.16 - 
JOÃO MIRANDA DA ROCHA - R$ 21.480,00; CT Nº 00050/2016 - 15.06.16 - LEONALDO SOARES 
DE LIMA - R$ 16.500,00; CT Nº 00051/2016 - 15.06.16 - LUIS RIBEIRO DE LIMA - R$ 29.700,00; 
CT Nº 00052/2016 - 15.06.16 - MAURICIO GOMES DA SILVA - R$ 47.400,00; CT Nº 00053/2016 - 
15.06.16 - JOÃO MIRANDA DA ROCHA - R$ 15.510,00.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 06 de Julho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de tira para glicemia, medidor de 
glicose e lancetas, destinadas ao Hospital Municipal e aos PSF’s. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10h00min do dia 06 de Julho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Medicamentos Psicotrópi-
cos, destinados a secretaria de saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 13h30min do dia 06 de Julho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, 
destinados aos USF III e IV deste Município. Recurso Emenda Parlamentar n°. 12680006. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 07 de Julho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, 
destinados aos USF I e II deste Município. Recurso Emenda Parlamentar n°. 28960001. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 13h30min do dia 07 de Julho de 2016, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de peças de reposição, 
para atender as necessidades da Frota de Veículos Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 21 de Junho de 2016
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016
A CPL torna público, para os fins e efeitos, que, no diade 22  de Junho de 2016 a empresa 

Construforte Construções Eirelli – EPP - CNPJ: 03.782.343/0001-43, interpôs recurso contra a 
fase de habilitação referente a Tomada de Preços nº  00010/2016. A cópia do recurso encontra-se 
à disposição junto a esta comissão. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, anteriormente divulgado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 22 de Junho de 2016.
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Formação de registro de preços contratação 
de pessoa juridica para aquisição de materiais de informática. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 
33411278.Email: sttpcampina.licita@gmail.com..Edital: http://sttpcg.com.br/.Campina Grande - PB, 
22 de Junho de 2016.JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Ata Registro de Preço 
nº 004/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de bebedouro industrial, destinado às escolas do 
sistema municipal de ensino da Secretaria de Educação; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: Frioinox Industrial e Comércio de Refrigeração Ltda  – R$ 48.000,00. 

Bayeux - PB, 22 de junho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 00007/2016 - PMC
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, com base nas informações constantes na Inexigibilidade de Licitação nº. 00007/2016 - PMC, 
embasado no Parecer da Assessoria Jurídica e no Relatório da Comissão Permanente de Licitação, 
cumprimento aos termos do artigo 25, caput, e inc. I, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
acolho o relatório, RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor do: JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA 
ME, CNPJ:19.694.997/0001-55  Valor: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), CONTRATAÇÃO DE PRO-
FISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE 
CAPIM, QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 18/06/2016.

Capim - PB, 15 de Junho de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 002/2016
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 08h30min no dia 14 de julho de 
2016, a abertura do edital de Chamada Pública nº 002/2016, para Aquisição de gêneros alimentí-
cios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para 
atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua 
Vicente Borges Gurjão, N°. 158, Centro, no horário de expediente.

Gurjão, 22 de junho de 2016.
Higor Pereira Morais – Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.017/2016
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.017/2016, do tipo Menor Preço, objetivando o Sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de material elétrico. Data de Abertura: 07/07/2016 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 22 de junho de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.004/2016
O Fundo Municipal de Saúde do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 1.004/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Data de Abertura: 07/07/2016 às 12:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede do Fundo Municipal de Saúde, situada à Av. Ministro José Américo, s/n, centro - Congo 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 22 de junho de 2016.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2016
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 021/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, 
PARA TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDU-
CACIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. Data de Abertura: 11/07/2016 
às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel 
José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-
1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 22 de junho de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2016 SRP
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 022/2016 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando a sistema de registro de preços para 
aquisição de medicamentos éticos, genéricos e simulares, para a distribuição à população carente 
do município, através da secretaria municipal de saúde conforme receita médica, considerando o 
maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos, 
revista ABC FARMA, órgão oficial da associação brasileira de comércio farmacêutico. Data de 
Abertura: 11/07/2016 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada 
à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do 
telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 22 de junho de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016 SRP
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 023/2016 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. Data de Abertura: 
11/07/2016 às 12:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida 
Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 
3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 22 de junho de 2016.
José Aragonês Correia de Brito – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE REVOGAÇÃO DE ITEM
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016
Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Coronel 

Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, Revoga o item 17 – GRID DE ALUMINIO (Q30), 
do Pregão Presencial n° 00049/2016. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 22 de Junho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

CONVOCAÇÃO - NOTIFICAÇÃO
PROCESSO: Contrato nº 00014/2016 - 10.03.16. NOTIFICAÇÃO: Notificamos a entidade 

Organização não Governamental PB Saúde, CNPJ nº 14.711.669/0001-04, para no prazo má-
ximo de cinco dias úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Prefeitura 
Municipal de Conde, no endereço abaixo indicado, para tratar de assunto inerente ao contrato em 
epígrafe que objetiva a manutenção de móveis e equipamentos médicos e qualificação e suporte 
às equipes técnicas em campanhas públicas de saúde. O não comparecimento de representante 
legal da empresa implicará na imediata rescisão unilateral do contrato e aplicação das sanções 
administrativas cabíveis. INFORMAÇÕES: na sede da Prefeitura de Conde - Rodovia PB 18 - Km 
3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 12:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Conde - PB, 22 de junho de 2016.
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de reforma, pintura e reparar a Policlinica Central.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde 

10.301.1008.1038 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde 4490.51.00 - Obras 
e Instalações

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00032/2016 - 01.06.16 - JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA - 

ME - R$ 14.488,70 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00004/2016.
OBJETO: Execução dos serviços de reforma, pintura e reparar a Policlinica Central.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 01/06/2016.  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2016, 
que objetiva: Execução dos serviços de reforma, pintura e reparar a Policlinica Central; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSEL TELECOMUNICACOES E 
CONSTRUCOES LTDA - ME - R$ 14.488,70.

Conde - PB, 01 de Junho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, de consumo e utencílios domésticos 

diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00010/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 018/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Concorrência nº 001/2015, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo - Paraíba.

DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos 
Próprios do Município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social: 
02.001 - Gabinete do Prefeito 04.122.2001.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 
02.002 - Núcleo Administrativo de Jacuma 04.122.2004.2004 - Manutenção das Atividades do Núcleo 
Administrativo de Jacuma 02.003 - Secretaria de Administração 04.122.2003.2003 - Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Administração 02.004 - Secretaria de Finanças 04.123.2005.2005 
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 02.005 - Secretaria de Agricultura e Pesca 
20.606.2008.2008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 20.608.1027.2922 - Ma-
nutenção das Atividades da Pesca e Aquicultura 02.006 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
12.364.1033.1103 - Implantação de Laboratórios de Cursos do Polo da UAB 12.306.1014.2011 
- Distribuição de Merenda Escolar - PNAE 12.361.1014.2016 - Formação Continuada de Prof. 
Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escolar 12.361.1014.2017 - Manutenção das Atividades do 
PDDE 12.361.1014.2018 - Manutenção das Atividades do MDE 12.361.1014.2020 - Implantação do 
Programa Saúde na Escola 12.366.1016.2021 - Desenv. de Atividades do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos 12.361.1019.2027 - Desenv. e Manutenção das Atividades do Transporte 
Escolar - PNATE 13.392.1021.2028 - Manutenção das Atividades Culturais 12.364.1033.2070 - 
Manutenção das Atividades do Polo Municipal de Apoio Presencial 12.126.1014.2071 - Manutenção 
das Atividades de Telecentros Comunitários 12.361.1014.2902 - Desenvolvimento das Atividades da 
Educação 12.365.1034.2910 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil 12.361.1014.2912 
- Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 12.361.1014.2913 - Desen-
volvimento das Atividades da Quota Salário Educação - QSE 12.361.1014.2914 - Desenvolvimento 
das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF 12.361.1034.2998 - Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Educação 02.007 - Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes 27.812.1032.2031 
- Manutenção das Atividades do Desporto Amador 23.695.1031.2032 - Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Turismo 18.542.1025.2061 - Manutenção de Aterro Sanitário 23.695.1031.2066 
- Promoção do Turismo Municipal 18.541.2903.2069 - Manutenção das Atividades do Meio Am-
biente 23.695.1031.2901 - Realização de Eventos do Município 02.010 - Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos 15.451.1022.2058 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos 17.512.1035.2075 - Manutenção e Recuperação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário 16.482.1024.2920 - Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiária 02.011 
- Secretaria de Transportes 26.782.2006.2060 - Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Transportes 02.012 - Secretaria de Planejamento 04.122.1036.1104 - Implantação do Plano Diretor 
04.122.2007.2062 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento 04.121.2007.2921 
- Manutenção das Ativ. Secr. Municipal de Represent. e Projetos 02.013 - Secretaria de Transito 
e Segurança 04.122.2902.2068 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Municipal 
26.452.2006.2918 - Manutenção das Atividades do DMTRANS 02.017 - Secretaria do Micro Crédito 
e Desenvolvimento Econômico Sustentável 04.122.1028.2919 - Manutenção Ativ. Secr. Micro Crédito 
e Desenv. Econômico Sustentável 04.123.1028.2923 - Manutenção das Atividades da Autarquia 
de Pequenos Negócios 02.023 - Secretaria de Comunicação 24.131.2003.2915 - Manutenção da 
Secretaria Municipal de Comunicação 02.024 - Controladoria Geral do Município 04.121.2007.2924 
- Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município 02.026 - Procuradoria Geral do 
Município 04.122.2001.2916 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica 02.027 - Secre-
taria da Receita Municipal 04.123.3031.3000 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Receita 
Municipal 02.009 - Fundo Municipal de Assistência Social do Conde 08.244.1006.2045 - Desenv. 
das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social 08.244.1006.2046 - Distribuição de 
Refeições para Pessoas Carentes 08.244.1006.2047 - Distribuição de Enxovais para Mulheres 
Gestantes 08.244.1006.2048 - Manutenção dos Conselhos Municipais 08.241.1003.2051 - De-
senv. de Atividades de Assistência ao Idoso - API 08.243.1005.2057 - Ampliar o Apoio a Vítimas 
de Abuso Sexuais Através do Programa Sentin. 08.243.1005.2064 - Manutenção das Atividades 
da Jornada Ampla PETI 08.244.1006.2073 - Manutenção do Conselho Municipal da Criança e 
Adolescente 08.244.1005.2074 - Desenv. das Atividades do PBV II - Serv. Esp. Proteção Social 
Básica 08.243.1005.2701 - Desenv. das Atividades do Pro Jovem Adolescente 08.244.1005.2702 
- Desenv. das Atividades do Pro Jovem Trabalhador - MTE 08.244.1007.2904 - Desenvolvimento 
das Atividades do PAIF 08.244.1006.2909 - Desenv. das Atividades do Programa Bolsa Família 
02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2033 - Desenv. das Atividades do PAB - Progra-
ma de Atenção Básica 10.301.1008.2034 - Desenv. das Atividades do PACS - Agentes de Saúde 
10.301.1008.2036 - Desenv. das Atividades do PSF - Saúde da Família 10.301.1008.2037 - Manuten-
ção das Atividades da Saúde 10.305.1013.2039 - Desenv. de Atividades do Programa Epidemiologia 
e Controle de Doenças 10.304.1012.2041 - Desenv. de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária 
10.303.1011.2042 - Manutenção de Farmácia Básica 10.301.1008.2043 - Desenv. de Atividades 
do NSF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família 10.301.1008.2049 - Desenv. de Atividades do CEO 
- Centros de Especialidades Odontológicas 10.301.1008.2903 - Desenv. de Atividades de CER - 
Compensação de Especialidades Regionais 10.242.1008.2917 - Desenvolvimento das Atividades 
do CAPS 3390.30.00 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00030/2016 - 20.05.16 - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - R$ 867.673,66
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00010/2016
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 
AD00010/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, de consumo e utencílios 
domésticos diversos; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: COMERCIAL ITAMBÉ 
LTDA - R$ 867.673,66.

Conde - PB, 20 de Maio de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - R$ 149.548,80.

Serraria - PB, 17 de Junho de 2016.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento 

e atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00012/2016. DOTAÇÃO: Recursos FPM, TRIBUTOS, ICMS, FUS, SAMU e PAB FIXO: 
3.3.90.30.03 - Mat. Medico Hosp. Odont. e Lab. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00018/2016 - 20.06.16 
- DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - R$ 149.548,80.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais de Construção, para atender as demandas das secretariais deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME - 
R$ 70.227,50; SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME - R$ 115.757,00.

Serraria - PB, 17 de Junho de 2016.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Construção, para atender as demandas das 

secretariais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PETI, PAIF, PAB, SUS, MDE, FUNDEB, SAMU, PRO-JOVEM e 
MAIS EDUCAÇÃO: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00019/2016 
- 20.06.16 - MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME - R$ 70.227,50; CT Nº 00020/2016 - 20.06.16 
- SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME - R$ 115.757,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (Um) veículo, 
do tipo caminhonete pick-up, cabine dupla de 04 (quatro); zero quilômetro. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 22 de Junho de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA 

CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU..
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME - Valor: R$ 38.980,03.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Vereador Jose Pedro da Silva Filho, 23 - Centro - Pitimbu - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 32991448.
Email: jeanpp11@hotmail.com.

Pitimbu - PB, 03 de junhode 2016
JEAN CARLO COIRDEIRO ALBINO - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2016.
OBJETO: Prestação dos serviços de animação alusivos aos festejos Juninos, que ocorrerão em 

praça pública - sede do Município com a Banda: Forró Meirão no dia 28 de junho de 2016, Show 
com duas horas de duração a partir das 22:00 ás 00:00.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Compras.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/06/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00009/2016.
OBJETO: Prestação dos serviços de animação alusivos aos festejos Juninos, que ocorrerão em 

praça pública - sede do Município com a Banda: Mastruz com Leite no dia 29 de junho de 2016, 
Show com duas horas de duração a partir das 22:00 ás 00:00..

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Compras.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 21/06/2016.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016, 
que objetiva: Prestação dos serviços de animação alusivos aos festejos Juninos, que ocorrerão em 
praça pública - sede do Município com a Banda: Forró Meirão no dia 28 de junho de 2016, Show 
com duas horas de duração a partir das 22:00 ás 00:00.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: Eduardo Severo da Silva - ME - R$ 10.000,00.

Itatuba - PB, 17 de Junho de 2016
ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE. - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016, 
que objetiva: Prestação dos serviços de animação alusivos aos festejos Juninos, que ocorrerão em 
praça pública - sede do Município com a Banda: Mastruz com Leite no dia 29 de junho de 2016, Show 
com duas horas de duração a partir das 22:00 ás 00:00.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: DAM - Eventos Diversionais Ltda - R$ 55.000,00.

Itatuba - PB, 21 de Junho de 2016
ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE. - Prefeito
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