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Política, economia e
arte no Cine Bangüê

Ator Bud Spencer
morre aos 86 anos

Tintin Cineclube exibe hoje 5
filmes para refletir sobre o atual
momento político. PÁGINA 21

Conhecido pelos filmes
com Terrence Hill, ator foi ícone
da década de 70. PÁGINA 23

licitação com fraude no sertão

MPF pede a prisão
de três empresários
Na segunda fase da Operação Desumanidade, a Justiça determinou a prisão de três suspeitos de participação em esquema
de desvio de dinheiro e fraude em licitação no Sertão da PB. O prefeito de Quixaba foi conduzido coercitivamente. PÁGINA 6
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Esportes
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Dupla foi vice-campeã no Pan de Toronto

Paraibanos fazem
estreia na Croácia
Álvaro Filho e Vitor Felipe
representam o Brasil no Major
Séries do Mundial de Vôlei de
Praia. PÁGINA 20

Nacional

PÁGINA 25

Estradas

inimigo em casa A polícia apresentou ontem cinco envolvidos na morte do estudante
Marcos Antônio; a irmã da vítima pagaria aos assassinos R$ 13 mil pelo crime. Página 5

Cultura do
algodão atrai
missão peruana
ao Estado

PB registrou menos
acidentes no São João

A Paraíba será
um dos três estados
brasileiros no roteiro
da visita técnica, que
busca experiências de
sucesso na produção
do algodão. PÁGINA 4

PÁGINA 6

Litoral

Ondas podem chegar
a quatro metros hoje
PÁGINA 7
clima & tempo
Fonte: INMET

Litoral

Nublado com
chuvas ocasionais
30o Máx.
21o Mín.

Cariri-Agreste

Sol e poucas
nuvens
32o Máx.
19o Mín.

Sertão

Sol e poucas
nuvens
34o Máx.
21o Mín.

Informações úteis para a semana:

Moeda

DÓLAR 		
DÓLAR TURISMO
EURO 		

R$ 3,304 (compra)
R$ 3,170 (compra)
R$ 3,655 (compra)

R$ 3,306 (venda)
R$ 3,440 (venda)
R$ 3,660 (venda)
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Sustentabilidade
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INSS paga metade do
13o salário em agosto

Algodão colorido da Paraíba hoje é produto de exportação

l Governo do Estado paga folha de junho na quinta e sexta-feira. Página 3

AlturaPágina 8
l Duplo atentado em aeroporto na Turquia deixa mais de 30 mortos.
0.3m
l Bolsonaro responderá por apologia à tortura no Conselho de Ética. Página 10
l Unicef aponta reforma educativa no Brasil como exemplo mundial. Página 11

Fonte: Marinha do Brasil

Marés

Hora

Altura

baixa

05h24

0.6m

ALTA

11h45

2.1m

baixa

18h00

0.5m
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Moleque de ponta de rua
Creditava-se aos chamados ‘moleques da ponta de rua’ toda
a pedagogia safada que não se credita hoje à televisão”
Dizem que as amizades verdadeiramente incondicionais só acontecem
na transição da infância para a adolescência. A infância seria egoísta, do
“tudo meu” retomado na fase adulta. A
adolescência é só doação, desprendimento, sacrifício sem condição. Onde
bem se vê isto é em “Idade, sexo e tempo”, do velho Alceu Amoroso Lima.
Quantas vezes, junto aos pais ou
superiores, defendíamos o amigo que
eles reputavam como péssima companhia. Restrições preconceituosas.
Creditava-se aos chamados “moleques da ponta de rua” toda a pedagogia safada que não se credita hoje
à televisão, esta muita mais pronta a
botar a perder ingênuos de todas as
idades.
Nunca pude esquecer o susto de
D. Gessy, mulher do juiz, ao chegar
à janela e avistar Laercinho jogando
gude com as mãozinhas finas no barro da rua junto com o galego Sarará.
“Pra dentro!” – foi o ralho de quem
viu a delicadeza do filhinho perigando de mistura com os maus instintos
do maior ladrão de jaca da redondeza. Sarará, riso de toda a cidade quando o velho Joca Patrício o fez descer
com jaca e tudo à custa de um tiro de
chumbo que raspou as pernas do nosso líder, dando trabalho às enfermeiras do Sesp. Mas sem qualquer sur-

presa para os que se serviam da sua
afoiteza, meninos e até meninas que
preferiam o sabor das jacas comidas
a espeto e às escondidas nas locas do
Sarará do que as jacas bem comportadas de casa. Como era mesmo o verdadeiro nome dele?!
Não faz muito tempo, numa saída
de loja de Campina, tocam-me no ombro. Era ele. Ficou puxando um pouco
da perna, defeito que era charme no
finado João Goulart.
Nele também, agora bem vestido,
a pele e os cabelos bem tratados, a
felicidade do encontro sorrindo nos
seus olhos. Desconfio que também
nos meus.
Como a maioria dos seus parceiros
de jaca e de outras aventuras prosperou no comércio local e de centros
maiores, procurei saber seu negócio,
sua atividade, e se morava na Prata
ou no bairro das Nações da burguesia
campinense.
- Não, aqui quem mora é D. Dulce,
minha mãe, com Anaíde, que ficou pra
tia. Eu moro em Santana, São Paulo, e
mantenho negócios na 24 de Maio.
No aniversário da rua famosa, focada pela televisão, ela não me pareceu tão volumosa e estranha como a
conheci há anos. Ao contrário, desta
vez pareceu pertinho de mim, associada ao Sarará e a jaca roubada.

savio_fel@hotmail.com

UN

Informe
Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

Gestão desastrosa custa caro à Câmara
É uma irresponsabilidade,
para dizer o mínimo, a decisão do presidente interino
da Câmara dos Deputados,
Waldir Maranhão (foto), do
PP, de liberar por mais uma
semana parlamentares de
suas obrigações legislativas
devido aos festejos juninos –
todos teriam dias extras de
folga – o recesso começou no
dia 20 e se estenderia até o
dia 1º de julho. Pressionado,
o deputado recuou e desfez
sua decisão. Adiantou? Não.
Ontem, por exemplo, único dia
da semana em que estavam previstas votações, a sessão foi cancelada por falta de quórum. Num
momento em que governos e instituições públicas estão cortando no próprio osso para economizar, devido à crise, Maranhão segue em sentido contrário e ‘engorda’ mais os gastos da Casa,
mostrando que sua gestão, que tem data de validade a vencer, em breve, é inábil, conservadora e,
potencialmente, nociva ao erário. Está comprometida em fazer ‘mimos’ aos deputados do chamado
‘Centrão’. Levantamento do jornal espanhol El País, a partir de dados do Congresso em Foco, chegou
a uma conta nada conservadora no que diz respeito a quanto custará esse ‘recesso branco’ de mais
uma semana sem votações – apenas comissões permanentes continuam em atuação, ainda que
esvaziadas –: R$ 20 milhões. Para chegar a este valor, calculou-se o custo diário dos 513 deputados – R$ 2,8 milhões – inclusos salários, verba de gabinete, auxílio-moradia, transporte, aluguel
de veículos e imóveis, afora outras benesses que apenas parlamentares têm direito, em detrimento de todos os outros trabalhadores deste país. Quem melhor classificou a atitude do presidente
interino foi o PSOL, em nota: “Figuras como Maranhão desmoralizam a Câmara dos Deputados e a
atividade parlamentar”.

Foto: Divulgação

tação de energia solar na construção
de novos prédios, centros comercias
e condomínios residenciais, e são
fruto de propositura dos deputados
estaduais Adriano Galdino e Renato
Gadelha. Já a Lei de nº 10.720, que
leva a assinatura apenas de Galdino,
institui a política estadual de incentivo à geração e aproveitamento de
energias solar e eólica.
Não é de agora que o Governo do
Estado tem atuado para promover
o uso de energia limpa na Paraíba.
Prova disso é que recebeu reconhecimento nacional por introduzir a
captação de energia solar, via sistema fotovoltaico – painéis instalados
sobre telhados com tal finalidade.
No caso específico, este reconhecimento se deu com o recebimento do
prêmio Selo de Mérito 2015, devido
aos projetos Cidade Madura e Energia Solar Fotovoltaica, no Fórum
Nacional de Habitação de Interesse
Social, promovido pela Associação
Brasileira das Cohabs, em São Paulo.
Levantamento realizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
corrobora o que muitos técnicos afirmam há anos: se todo o potencial de
geração de eletricidade nas residências fosse aproveitado com sistemas
fotovoltaicos, teríamos energia suficiente para abastecer mais de duas
vezes o atual consumo residencial, e
com uma gigantesca economia para
a população: algo próximo a R$ 95
bilhões por ano. Por outro lado, teríamos ganhos adicionais, em termos
de geração de emprego, com a criação de seis milhões de novos postos
de trabalho, diretos e indiretos, afora o fato de que isso potencializaria
o desenvolvimento da indústria nacional.

Sávio -

A titulação acima reproduz igual
argumentação de artigo publicado no
site do Greenpeace no Brasil, em que
se discorre sobre o grande potencial
de energia solar que temos, por vivermos, naturalmente, num país tropical, que é abençoado por Deus com
sol quase que o ano inteiro; sol que,
literalmente, nasce para todos. Ou
que pode beneficiar a todos os brasileiros, independentemente de classe
social, desde que uma Resolução da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de 2012, permitiu que
os cidadãos pudessem usar em seus
telhados sistemas fotovoltaicos para
gerar sua própria eletricidade, recebendo descontos generosos na conta
de luz. Porém, como se trata de um
sistema ainda não acessível a todos
que estão sob o mesmo sol, é necessário que o Governo Federal faça investimentos mais contundentes com
tal objetivo, em parcerias com os governos estaduais e municipais.
Nesse particular, uso de energia
limpa e com vantagens adjacentes
para a população, a Paraíba está no
caminho correto, convergente com
as necessidades da atualidade no que
diz respeito à unificação de políticas públicas que agregam inovações
tecnológicas ao cuidado com o meio
ambiente. E ainda com o mérito de
propiciar à população economia no
gasto com as energias tradicionais.
A sanção de duas leis, pelo governador Ricardo Coutinho, que tratam
do tema, na semana passada, corrobora esta assertiva. Ambas estão
relacionadas ao fortalecimento das
políticas de sustentabilidade desenvolvidas na Paraíba. A primeira – Lei
de nº 10.718, trata da obrigatoriedade de instalação de sistemas de cap-

Domingos

O sol nasceu para todos

Humor

Editorial

Precisa explicar

Nomeação sai hoje

“O prefeito precisa explicar à sociedade sobre esse modo pouco
republicano que tem sido a atuação
da administração municipal”. Da pré-candidata a prefeita de João Pessoa, professora Cida Ramos (PSB),
referindo-se a denúncias de empresários da construção civil de que
haveria um esquema de cobrança,
pela prefeitura, para renovação de
alvarás na cidade.

O deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB)
informa que sua nomeação como secretário de
Articulação do Governo da Paraíba, em Brasília,
como disse a coluna, será publicada hoje no Diário Oficial do Estado. Sua intenção é ficar no cargo até o final deste ano, reassumindo seu mandato em 2017, quando também ocupará vaga
na Mesa Diretora da AL-PB, como 1º secretário,
na gestão do também socialista Gervásio Maia.

“Temer é bandido”

Sequestro de Lula

Apoio do ‘chefe’

Presidenciável em 2018,
Ciro Gomes (PDT) é contundente nas críticas ao presidente interino Michel Temer:
“Eu o conheço. É bandido. É
chefe de quadrilha. Como
pode ter um filho de 7 anos
com patrimônio de R$ 2 milhões e ninguém questionar
a origem?”, indagou, em entrevista a uma emissora de
São Paulo.

Ciro Gomes defende medida atípica para impedir uma
eventual decretação de prisão
contra o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva: sequestrá-lo, com o apoio de um grupo
de políticos e juristas para
entregá-lo numa embaixada.
E justifica: seria uma medida
para defendê-lo de uma prisão
“fora das regras do Estado democrático de direito”.

O deputado estadual Frei
Anastácio (PT) e o vereador e
suplente de deputado Raoni
Mendes (DEM), que está na
eminência de assumir cadeira na
AL-PB, vão lançar seus atuais chefes de gabinete como candidatos a vereador de João Pessoa.
O primeiro apoiará Aristides
Vilar, mais conhecido como
Nino, e o segundo, confirmou
Bruno Ribeiro.

Pode aumentar lista de ‘fichas-suja’

“A lista entregue hoje à Procuradoria-Geral de Justiça pode aumentar”. Do presidente do Tribunal
de Contas do Estado (TCE), Arthur Cunha Lima, ontem, após entregar a relação de gestores públicos que tiveram contas rejeitadas pela Corte e podem, se assim entender a Justiça eleitoral, ficar
inelegíveis. É que o TCE ainda vai julgar novas contas antes do registro das candidaturas.
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Lista dos maus gestores feita pelo
TCE pode impugnar candidaturas
Entrega aconteceu
na sede do Ministério
Público da Paraíba
Com a entrega de uma
lista de 607 gestores que tiveram contas julgadas irregulares, o Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba (TCE-PB)
já disponibilizou ao Ministério Público Eleitoral e ao
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-PB) uma importante
documentação para que seja
verificada a legalidade de
eventuais candidaturas desses agentes públicos. Nessa
terça-feira (28) pela manhã,
o presidente do TCE-PB, conselheiro Arthur Cunha Lima,
fez entrega pessoalmente
dessa lista ao procurador-geral de Justiça da Paraíba, Bertrand de Araújo Asfora.
A entrega foi na sede do
Ministério Público da Paraíba (MPPB). A lista contém
nomes dos gestores que tiveram contas julgadas e reprovadas nos últimos oito anos,
seja nas Câmaras ou no Pleno
do TCE-PB. A partir deste documento encaminhado pelo
conselheiro Arthur Cunha
Lima, os promotores eleitorais poderão analisar caso a
caso e impetrar as ações de
impugnação de candidaturas
relativas ao processo eleitoral de outubro deste ano.
Segundo Arthur Cunha
Lima, na listagem constam
1.243 processos, envolvendo prestações de contas dos
prefeitos e presidentes de
Câmaras, convênios, institutos de previdência, fundação, Fundo Municipal de
Saúde, secretarias de Estado e municípios. “É com satisfação que entrego ao Ministério Público a lista dos
gestores com conta julgadas
irregulares, já que o MP é o
guardião da sociedade, que
promoverá as ações para
que esses maus gestores
não permaneçam na vida
pública”, destacou Arthur
Cunha Lima.
Na listagem constam os
nomes dos gestores públicos
paraibanos que tiveram as

contas consideradas irregulares pelo colegiado a partir de
5 de julho de 2008 até 16 de
junho de 2016. Ela ainda pode
ser atualizada até 5 de julho.
O procurador-geral Bertrand Asfora, após receber a
lista das mãos do presidente
do TCE-PB, informou que a
secretaria do MPPB agendará a entrega dos 607 nomes
a todos os promotores eleitorais para que comecem preparar as ações de impugnação. “A providência será para
que eles possam, tomando
conhecimento, formar um
juízo de valor e interpor as
ações cabíveis no prazo da
legislação eleitoral. Na próxima semana vamos viajar à
Paraíba inteira”, garantiu.
Ele reconheceu que
os gestores que tiveram as
contas rejeitadas nos últimos oito anos, caso decidam
tentar um novo mandato no
pleito deste ano, correm o
risco de ter suas candidaturas impugnadas pela Justiça
Eleitoral “É um momento importante para o país. Precisamos passar este país a limpo.
E esta eleição é uma grande
oportunidade que a cidadania tem: de votar certo, de
votar limpo, com sua consciência. O Brasil precisa, por
meio do nosso eleitorado, do
nosso povo, da nossa cidadania, transformar a realidade
brasileira. Um voto em favor
do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade”, frisou
Bertrand Asfora.
No último dia 20 de junho,
o Tribunal de Contas da Paraíba já havia enviado as informações ao Tribunal Regional Eleitoral, de forma antecipada. A
legislação determina que essas
informações cheguem à Justiça
Eelitoral até o dia 5 de julho
do ano da eleição. Na ocasião,
a entrega foi feita, na sede do
TRE-PB, pelo vice-presidente
do TCE-PB, conselheiro André
Carlo Torres Pontes, acompanhado do corregedor de Contas, conselheiro Fernando Rodrigues Catão. O documento
foi recepcionado pelo procurador regional eleitoral, João
Bernardo da Silva.
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Presidente do Tribunal de Contas do Estado entregou em mãos a lista dos 607 reprovados ao procurador-geral de Justiça (E)

FRAUDES EM LICITAÇÕES

Banco de dados de tribunal é
usado para investigação do MPF
O banco de informações
do Tribunal de Contas da Paraíba, utilizado por meio do
sistema Sagres – Sistema de
Acompanhamento da Gestão
dos Recursos da Sociedade -,
foi mais uma ferramenta utilizada pelo Ministério Público
Federal (MPF), na operação
“Desumanidade”, deflagrada
pela Polícia Federal, na manhã dessa terça-feira (28),
para investigar fraudes em
processos licitatórios e que
terminou com a condução
coercitiva de 14 pessoas, três
prisões preventivas e mandatos de busca e apreensão nos
municípios de Patos, Quixaba,
Emas e João Pessoa.
O conselheiro André
Carlo Torres Pontes, vice-presidente do TCE e
membro da 2ª Câmara De-

Encontro com procuradores
Para que os promotores eleitorais comecem a preparar as
ações de impugnações
de candidaturas relativas ao processo eleitoral de outubro deste
ano, o procurador-geral
de Justiça do Ministério Público da Paraíba
(MPPB), Bertrand de
Araújo Asfora, anunciou que, na semana
que vem, começa a entregar pessoalmente a
todos os promotores
eleitorais do estado a
lista dos 607 gestores
paraibanos que tiveram
as contas rejeitadas nos
últimos oito anos pelo
Tribunal de Contas do
Estado (TCE).
“Vamos entregar
a lista pessoalmente a
todos os promotores
eleitorais, para que eles
possam, tomando conhecimento, formar um
juízo de valor e interpor

as ações cabíveis no prazo da legislação eleitoral”, informou Asfora,
após receber a lista das
mãos do presidente do
TCE, conselheiro Arthur
Cunha Lima.
“E também vamos trabalhar numa
campanha pela conscientização do voto. A
importância do voto
compromissado com o
futuro e não compromissado apenas com interesses outros que não
atendam à demanda da
Constituição e da legislação infraconstitucional”, adiantou Bertrand
Asfora, acrescentando:
“É importante valorizar
e valorar a atuação de
cada promotor eleitoral do Estado, que são
os órgãos executores
no caso específico, com
o apoio integral e absoluto da Procuradoria
Geral de Justiça”.

liberativa, levou o fato ao
conhecimento do plenário,
na sessão de ontem, oportunidade em que lembrou o
apoio dado pelo Tribunal de
Contas às ações promovidas
pelo MPF, desta vez, também,
com a assessoria de dois auditores e um engenheiro. Ele
reafirmou a importância do
Sagres como ferramenta de
consulta utilizada pelos procuradores federais.
Segundo o procuradorchefe do MPF, Rodolfo Alves
Silva, a constante troca de
informações entre o MPF e o
TCE-PB, fortalece a atuação
do órgão ministerial, “haja
vista a constante necessidade de aprimoramento das
técnicas de investigação, as
quais se servem justamente
do grande quantitativo de

informações que são disponibilizadas pelo Tribunal de
Contas”, observou o procurador, ao comentar outras
denúncias de fraudes no
programa Bolsa Família, do
Governo Federal.
A operação investiga esquemas de licitações fraudulentas, por meio de empresas
de construção contratadas
por diversas prefeituras paraibanas. Pelos dados divulgados, foram decretadas a
prisão preventiva de Cláudio
Roberto Medeiros da Silva,
José Aloysio da Costa Machado Júnior e José Aloysio da
Costa Machado Neto, todos
ligados à empresa SóConstroi. As ações ainda visam
investigar a atuação das empresas Milenium, Viga Engenharia e Coenco.

Foram cumpridos ainda mandados de busca e
apreensão na Prefeitura
Municipal de Quixaba e na
residência do prefeito, Júlio César Medeiros Batista,
que foi conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos na sede do MPF,
em Patos, juntamente com
Wescley Candeia Santana,
Ana Gerlane da Silva Formiga, Maxwell Brian Soares de
Lacerda, José Vieira Dias Júnior, Madson Fernandes Lustosa, George Ramalho Barbosa, Peter Ramalho Barbosa,
Ednaldo de Medeiros Nunes,
Sebastião Cícero dos Santos, Edvaldo Alves de Brito,
Paulo César Leite, Ana Luiza
Medeiros Machado e Desiree Castro Soares Machado.
(Leia mais na página 6)

FOLHA EM DIA

Ricardo anuncia pagamento de junho
O governador Ricardo Coutinho anunciou
nessa terça-feira (28),
por meio de sua conta
no microblog Twitter,
que o pagamento dos
salários dos servidores,
referente ao mês de junho, será efetuado nesta
quinta-feira (30) e sextafeira (1º). Ele ressaltou
que ao todo – salários de
junho e metade do 13º
salário – estão sendo injetados na economia paraibana R$ 230 milhões.
No dia 17 deste
mês, o Governo do Estado antecipou a primeira parcela do 13º
salário, injetando na
economia R$ 127 milhões. Em pleno período
de festas juninas, foram
aquecidos diversos setores da economia paraiba-
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na, entre eles o comércio.
Calendário de junho
De acordo com a
Secretaria de Estado da

Administração, o pagamento de junho aos servidores obedecerá às seguintes datas:
Quinta-feira (30) –

aposentados e pensionistas
Sexta-feira (1º) - servidores da ativa, tanto
da administração direta
quanto indireta.
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Missão da ONU chega à Paraíba
para conhecer produção de algodão
Visita dos peruanos será
para conhecer experiências
em políticas públicas
Representantes de governo, técnicos e agricultores familiares do Peru que
trabalham na cadeia produtiva de algodão iniciaram, nessa segunda-feira,
uma visita ao Brasil para
conhecer a experiência
brasileira no setor algodoeiro.
Durante 20 dias, o grupo formado por 18 pessoas
visitará três estados (Mato
Grosso, Minas Gerais e Paraíba) para conhecer experiências na área de políticas
públicas, abastecimento de
sementes de algodão, mecanização, associativismo
e comercialização da fibra.
A missão técnica iniciou em Brasília (DF), com
uma reunião na Representação da Organização
das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura (FAO), com a participação da Agência Brasileira de Cooperação (ABC),
da Empresa Brasileira de
Pesquisa
Agropecuária
(Embrapa) e da Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário.
O representante da
FAO no Brasil, Alan Bojanic, ressaltou a importância de visitas técnicas para
conhecer as experiências e
as boas práticas brasileiras, no âmbito da Cooperação Sul-Sul, e que podem

ser uma oportunidade para
ampliar conhecimentos e
melhorar os sistemas produtivos, como no caso da
produção de algodão no
Peru.
De acordo com a responsável pela Coordenação-Geral de Mobilização
de Parcerias Institucionais/Trilateral com Organismos da Agência Brasileira de Cooperação (ABC/
MRE), Cecilia Malagutti,
toda a agenda da missão
foi elaborada pelo governo brasileiro e a FAO com
o cuidado de identificar as
instituições que pudessem
aportar conhecimentos e
informações sobre a cadeia
de valor do algodão.
Em Brasília, a missão
visitou ainda a Secretaria
Nacional de Economia Solidária (Senaes) do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e a
Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão
(Abrapa) e a ABC/MRE.
A visita técnica é parte
do projeto de Cooperação
Sul-Sul Trilateral executado pelo governo do Brasil,
representado pela ABC/
Ministério das Relações
Exteriores, pela FAO e os
países do Mercosul, Associados e Haiti que visa
contribuir para o desenvolvimento sustentável da
cadeia de valor do algodão
nos países parceiros, assim
como ampliar as capacidades de coordenação interinstitucional para o fortalecimento do setor.

Fortalecimento do setor
O projeto Fortalecimento do Setor Algodoeiro por
meio da Cooperação Sul-Sul,
do Programa de Cooperação
Brasil-FAO, também apresenta a possibilidade de
avançar em direção a mercados diferenciados e nichos
que permitam agregação
de valor e geração de renda
para as famílias.
A experiência brasileira na atividade algodoeira é
uma referência para o projeto, já que o Brasil passou da
condição de importador para
a de importante exportador
de algodão, principalmente
devido ao grande aumento
na produtividade. O país fez
investimentos significativos
em pesquisa agropecuária,
que impulsaram o desenvolvimento de tecnologias
adaptadas a novas fronteiras
agrícolas. Além disso, o Brasil é referência em políticas
públicas para o setor da agricultura familiar, despertando
interesse da delegação, cujo
País tem 90% da produção de
algodão em mãos de pequenos produtores familiares.
Além do Peru, são parceiros neste projeto a Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Haiti e Paraguai.
Projeto no Peru
No Peru, o setor algodoeiro é composto quase
que totalmente pela agricultura familiar. Mais de 90%
dos produtores peruanos
plantam algodão em menos
de cinco hectares. No país, o
projeto de fortalecimento do
setor algodoeiro visa promover a troca de experiências e
de conhecimentos entre as
instituições peruanas e do
Brasil, além de contribuir

para o fortalecimento das capacidades institucionais.
As zonas de trabalho
do projeto são Piura, Lambayeque e Ica. Nestas áreas
são executadas atividades
destinadas à transferência
de tecnologia e modernização do setor algodoeiro,
fortalecimento da organização, planejamento e coordenação entre atores-chave
deste setor, adoção de boas
práticas agrícolas como uso
de sementes certificadas e
capacitação de extensionistas, pesquisadores e técnicos
agrários.
Participam como parceiros peruanos do projeto o Ministério da Agricultura (Minagri), o Instituto Nacional
de Inovação Agrária (INIA) e
a Agência Peruana de Cooperação Internacional (APCI),
além das direções agrárias
dos três departamentos de
atuação do projeto. Como
instituições brasileiras cooperantes participam a Embrapa, Abrapa e Associação
Brasileira das Empresas de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer).

Experiência é
referência, já que
o Brasil passou
da condição de
importador para
a de importante
exportador de
algodão

VISITA DO PRESIDENTE INTERINO

Galdino acusa Temer de incoerência
O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, rebateu a declaração
do ministro das Cidades, Bruno
Araújo (PSDB-PE), sobre a possível
vinda do presidente interino Michel Temer para a inauguração do
viaduto do Geisel, em João Pessoa.
“É, no mínimo, incoerente da
parte do ministro e do presidente
querer vir à Paraíba participar da
inauguração da obra do Viaduto
do Geisel depois de suspender o
repasse dos recursos. Sair na foto
depois que a festa está pronta é
bom demais”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa.
Adriano lamentou a retirada
dos recursos e afirmou que a Paraíba não pode ser penalizada por
ações mesquinhas. “Eles voltaram
atrás depois da pressão da sociedade e enviaram apenas R$ 3,8 milhões, dando uma justificativa pífia,
umas vez que os próprios técnicos
da Caixa atestaram à medição da
obra. O viaduto, os recursos dele,
pertencem ao povo da Paraíba.
É lamentável um político ir contra obras e ações que beneficiam
a população, apenas por vaidade
política”, avaliou Galdino.
Subtração dos recursos
No início do mês, o governador Ricardo Coutinho denunciou
que o Governo Federal retirou
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Presidente da ALPB diz que governo federal voltou atrás após pressão popular

R$ 17,8 milhões já creditados na
conta do Estado que seriam destinados justamente à conclusão do
Viaduto Eduardo Campos.
De acordo com a superintendente da Suplan, Simone Guimarães, o corte no repasse realiza-

do pelo Ministério das Cidades
ocasionará um saldo devedor de
quase R$ 1 milhão para o governo. Segundo ela, o repasse é desproporcional à medição da obra,
que estar com mais de 62% das
obras realizadas.

CPI DA TELEFONIA

ALPB quer investigar destino
de R$ 80 bilhões em impostos
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Telefonia Móvel,
instaurado pela Assembleia
Legislativa da Paraíba, o deputado estadual João Gonçalves (PDT), afirmou na manhã
de ontem que quer a investigação de R$ 80 bilhões em
impostos recolhidos através
de compras de chips, que
deveriam ser investidos em
melhorias nos serviços de
todo o país.
“Todo mundo que compra
um chip hoje já paga R$ 27,80
de impostos e, uma vez por

ano, todos os chips do Brasil
pagam R$ 3,49. É isso que nós
queremos: localizar onde estão
estes R$ 80 bilhões da telefonia. Porque não estão investindo em nada”, afirmou.
Este problema já foi relatado em dezembro do ano
passado no relatório da CPI.
Os membros da Comissão
perceberam que fundos que
recolhem impostos a exemplo do Fust, Fistel e Funtel
não têm tido os seus recursos
reaproveitados em prol de
melhorias de infraestrutura
e tecnologia dos serviços de

telecomunicação. João Gonçalves disse que o dinheiro
oriundo desse imposto era
suficiente para repor quase
metade do rombo encontrado por Temer quando assumiu o governo federal.
“O Brasil, quando o presidente interino Michel Temer assumiu, disse que tinha
um rombo de R$ 170 bilhões.
Só na telefonia, do imposto
que pagamos, tinha R$ 85 bilhões. O governo federal utilizou R$ 5 bilhões e os R$ 80
bilhões ninguém sabe onde
está”, disse.

RECESSO PARLAMENTAR

Câmara Municipal divulga
horário de funcionamento
Em pleno recesso parlamentar, todos os setores administrativos da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP)
continuam em atividade, organizando-se para o segundo semestre e fazendo balanços dos trabalhos realizados no primeiro período legislativo de
2016. Durante o recesso, o horário de
funcionamento da Casa fica restrito ao
turno da manhã, até as 14h. Durante
este período, a Mesa Diretora da Casa
responde pelas demandas legislativas,
caso surjam, além das administrativas.
O recesso parlamentar na Câmara

pessoense teve início no dia 20 de junho
e vai até o dia 30 de julho. A primeira
sessão ordinária do segundo período
legislativo deste ano está prevista para
acontecer no próximo dia 2 de agosto.
O presidente da CMJP, vereador Durval Ferreira (PP), demonstrou satisfação
com a atuação da Casa e parabenizou
a todos os parlamentares pelo desempenho. “A Câmara cumpriu o seu papel
neste primeiro semestre de 2016. Encerramos os trabalhos deste período com a
certeza de que atuamos de forma efetiva e próxima à população”, destacou.

Leitão sugere
melhorias para
esporte, saúde
e urbanismo
O vereador Felipe Leitão (PSL) sugeriu à Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
(LDO) do município de João
Pessoa, referente ao exercício financeiro de 2017, cinco
emendas que vão beneficiar
o setor cultural, o esporte, a
saúde e a área urbanística de
vários bairros e comunidades da capital paraibana. A
LDO 2017 foi aprovada, por
unanimidade, antes do recesso parlamentar, na Câmara Municipal de João Pessoa
(CMJP).
Segundo o parlamentar, uma das emendas pede
a reforma do Teatro Juteca,
no bairro de Cruz das Armas,
a fim de fortalecer as peças
teatrais e garantir o acesso
dos moradores a eventos culturais na comunidade. Outra
emenda de Felipe Leitão à
LDO 2017 solicita a construção de uma quadra poliesportiva no bairro dos Novais,
para que os jovens e adolescentes tenham um espaço
para praticar esportes.
Felipe Leitão pede, ainda, a construção de um campo de futebol, no conjunto
Cidade Verde, no bairro das
Indústrias; a construção
de uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) no Jardim Veneza, para melhorar o
atendimento do setor de saúde na localidade; e, em uma
outra emenda, a revitalização e a urbanização do paisagismo da Avenida Redenção,
na Ilha do Bispo.

Operação Desumanidade
do MPF cumpre mandados
no Sertão da Paraíba
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ASSASSINATO DE ESTUDANTE

Irmã pagaria R$ 13 mil pelo crime
FOTO: Evandro Pereira

Marcos Antônio foi morto
no último dia 4, na padaria
da família, no Jardim Luna
Cardoso Filho

josecardosofilho@gmail.com

O assassinato de Marcos
Antônio Filho, de 28 anos, foi
desvendado pela Polícia Civil da Paraíba. Numa coletiva
realizada na manhã de ontem na Central de Polícia do
Geisel, em João Pessoa, foram
apresentados cinco suspeitos
presos. Durante a operação
denominada Gênesis, em referência ao primeiro livro da Bíblia que relata a morte de Abel
por Caim, foram presos por
cumprimento de mandado de
prisão Maria Celeste de Medeiros Nascimento, 26 anos
– irmã de Marcos e acusada
de ser a mandante do crime
–; Werlinda Raynara da Silva,
21 (companheira de Celeste);
Nielson da Silva (Bilicoca ou
Corda), 38; Severino Fernando
Ferreira (Bino), 37 e Ricardo
de Sousa Ferreira (Henrique
ou Rico), 31.
Na coletiva, não foi apresentado o comerciante João

Cinco acusados, entre eles a irmã da vítima e a companheira dela, foram apresentados ontem durante coletiva na Central de Polícia

da Silva Cardoso, 54, detido
por mandado de prisão temporária, que está tendo a participação investigada e seria
o comprador de bens vendidos pela mandante. No início
da tarde de ontem, foi preso
um motorista de transporte
alternativo suspeito de dar
carona aos dois que teriam
cometido o crime.

Homicídio foi planejado
A execução do crime aconteceu na manhã
do dia 4 deste mês. Cerca de uma hora antes do
assassinato, Celeste telefonou para o irmão e
pediu para que ele fosse
até a padaria, no Jardim
Luna, pois precisava falar com ele sobre os negócios da família.
Marquinhos esteve
no local, conversou com
Celeste que pouco tempo
depois disse ao estudante
que precisava sair e pediu
para ele ficar na padaria,
pois voltava logo. Antes,
disse o delegado Aldovilli, ela retirou o dinheiro
do caixa, deixando cerca
de R$ 100 quase todo em
moedas. Ao sair, telefonou para os bandidos,
disse as características da
vítima e que retornaria
após o crime.
A dupla de bandidos
– Ricardo de Souza, autor
dos disparos, e Nielson
da Silva chegaram à padaria, encontraram Mar-

quinhos sentado numa
cadeira na área do estabelecimento. “Rico”
apontou a arma, dizendo ser um assalto e levaram o rapaz para dentro
da panificadora, onde
após se apoderarem da
quantia que estava no
caixa e dar um tiro contra
uma lixeira, “Rico” efetuou um tiro na cabeça
da vítima e, em seguida,
a dupla fugiu na moto do
estudante universitário.
Pouco tempo depois,
Celeste retornou ao estabelecimento e acompanhou todo o trabalho da
perícia. Nesse momento,
não esboçou nenhum
tipo de tristeza pela morte do irmão. “Quando
demos voz de prisão a
ela e a namorada (Raynara) nenhuma perguntou
por que estavam sendo
presas”, disse a delegada
Júlia Valeska. Ontem, na
coletiva, ambas vestiam
blusas com a logomarca
da panificadora Luna.

Preso se mostra arrependido
Ricardo de Souza
Ferreira, de 38 anos, também conhecido por Henrique ou Rico, se mostrou
arrependido de ter cometido o crime, ao tomar
conhecimento que havia
sido contratado por Celeste para matar o próprio irmão dela.
“Se a gente soubesse que ele era inocente,
a gente tinha matado
essa cachorra”, disse
revoltado. Esse depoimento foi endossado
por Nielson da Silva,
o Bilicoca. Ao lado do
amigo ele disse “a gente
ainda está vivo”, numa
alusão a uma possível
vingança, tanto por ter

enganado a eles e também porque Celeste não
cumpriu com o trato,
não pagando os R$ 13
mil. Para contratar a dupla, Celeste havia dito
que Marquinhos queria
assaltar a padaria. Henrique revelou que já foi
preso por assalto.
As duas mulheres,
Celeste e Raynara não
quiseram conversar com
a imprensa. De acordo
com o delegado Aldrovilli Grisi, Rayara foi presa
porque no dia do crime
assistiu toda a cena e escondeu da polícia. “Acreditamos que ela sabia da
trama montada por Celeste”, disse o delegado.

Participaram da coletiva o secretário de Segurança
Pública, Cláudio Lima; o delegado geral da Polícia Civil,
João Alves de Albuquerque, e
os delegados Aldrovilli Grisi
e Júlia Valeska, responsáveis
pelas investigações.
A morte do estudante de
Veterinária, segundo Aldrovilli
Grisi, foi encomendada por R$

13 mil, que seria pago, como
ficou acordado, após a execução do crime. “Ela pretendia
pagar o contrato com a venda
da moto apreendida, mas não
conseguiu”, disse a autoridade.
A ganância por dinheiro,
luxo, ostentação teriam sido
os principais motivos que levaram Maria Celeste a arquitetar
a morte do irmão. Tudo come-

çou, segundo a polícia, quando
da morte do comerciante Marcos Antônio, pai dos irmãos,
ocorrida há cerca de dois anos
por questões de saúde. A partir
de então, Celeste começou a administrar e fazer a “sangria” dos
bens da família, pois Marcos
Antônio, conhecido como Marquinhos, praticamente estava
residindo na cidade de Areia,

onde estudava Veterinária.
Segundo os delegados
Aldrovilli Grisi e Júlia Valeska, Celeste vendeu dois
imóveis e um carro pertencente à família, avaliados em
quase R$ 1 milhão. A mulher
ainda chegou a falsificar, segundo os delegados, a assinatura do irmão para vender
um imóvel que estava no
nome de Marquinhos.
O delegado Aldrovilli disse que quando Marquinhos
descobriu que a irmã estava
vendendo os bens da família,
inclusive uma casa que estava em seu nome, foi tomar
satisfações. Celeste tentou
convencer o irmão, mas não
conseguiu. O estudante de Veterinária também descobriu
mensagens sobre as negociações e novamente conversou
com ela. A partir de então,
Celeste passou a arquitetar a
morte de Marquinhos.
De acordo com a polícia, o
contato dela foi com Severino
Fernandes, o Bino, responsável pela contratação dos criminosos. Na oportunidade, ela
fechou o “negócio” por R$ 13
mil, valor que seria pago após
a execução do crime.

Acusada é fria e calculista, diz a polícia
Maria Celeste de Medeiros Nascimento, segundo a polícia, é uma mulher
fria, calculista e que desde a
morte do pai passou a administrar os bens da família. A
mãe dela, de idade avançada
e sem condições de gerir esses bens, ultimamente estava
vivendo sob efeito de medicamento. Segundo as investigações, Celeste medica a
mãe, diariamente, com três
comprimidos de Diazepan.
Para tramar seus esquemas criminosos, Celeste chegou a montar um escritório ao
lado da casa que havia alugado. Nesse local, ela falsificou a
escritura de um dos imóveis e
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Raynara foi presa com Celeste por ter escondido o crime da polícia

utilizava uma impressora.
Com o seu jeito de intimidação, Celeste chegou a
pressionar os funcionários

da padaria, entre eles Raynara e outra jovem, que já havia
sido sua companheira, para
conversarem pouco com a

polícia, pois não queria ter
problemas. “Isso não vai dar
em nada. A polícia não vai
descobrir quem matou meu
irmão”, teria ironizado na
presença de uma escrivã da
Polícia Civil.
Na tentativa de reaver
a moto do irmão que havia
sido levada pelos bandidos
após o crime, Maria Celeste
foi várias vezes à Central de
Polícia e em três delas cobrou
a liberação do veículo que
havia sido recuperado no dia
do crime no Bairro São José,
pois pretendia vender para
pagar o que havia prometido
a Severino, Ricardo e Nielson
pelo assassinato.

Investigação revelou que não houve latrocínio
A suspeita de que o crime teria sido uma execução
e não latrocínio foi levantada ainda no local do crime,
quando o perito chegou a
afirmar para a imprensa que
o alvo era o estudante, ficando demonstrado que desde
a chegada até o momento
do assassinato, os bandidos
não se preocuparam com as
outras pessoas que estavam
no local.
Inicialmente, o crime
foi investigado pela Delegacia de Homicídios e, depois
passou para a Delegacia de
Crimes contra o Patrimônio
(Roubos e Furtos) pela suspeita de ser latrocínio. De
acordo com a delegada Júlia
Valeska, após a quebra do
sigilo telefônico de Marquinhos, onde estava o registro
no celular de conversas entre os irmãos, foi descoberta
a trama para o assassinato.
Em uma das ligações Marquinhos questionava a venda dos bens da família “o
que ela não gostou”, disse a
delegada.
Celeste, com a venda do
patrimônio, passou a gastar
dinheiro em festas, viagens,
frequentar luxuosos restau-

FOTOS: Arquivo pessoal

Marcos e Celeste
tinham relação
harmoniosa
na infância,
segundo a
família

rantes e shoppings em João
Pessoa e Recife. O delegado
Aldovilli disse que a mulher
queria manter uma vida luxuosa e, para isso, tinha que
vender os bens da família.
No Instituto de Polícia
Científica, onde foram realizadas novas perícias, foi descoberto que o tiro que matou
o estudante não teria sido
acidental e sim de execução,
como afirmou o perito Aldenir Lins. Segundo ele, foram
executados dois tiros, um
atingiu uma lixeira e a outra
a cabeça da vítima.

A vítima
Marcos Antônio Filho
era estudante de Veterinária
da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), do campus
de Areia, no Agreste paraibano, e deveria se formar no
próximo ano.
Ele também era praticante de jiu-jitsu e já tinha
marcado o exame para assumir a faixa preta. Ele deixou um filho de sete anos.
Integrantes da academia frequentada por Marquinhos fizeram uma homenagem com
a aposição de uma foto dele.

Disque Denúncia
O delegado-geral da
Polícia Civil, João Alves de
Albuquerque, falou da participação de pessoas que prestaram informações através
do Disque Denúncia (197)
da Polícia Civil e 190 (Ciop).
Para ele, o trabalho dos policiais – delegados, agentes e
escrivãs foi bastante exitoso,
após ser criticada e cobrada
pela sociedade “a quem estamos dando uma resposta”
e acrescentou que as investigações continuam, pois podem surgir novidades.
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Operação Desumanidade do MPF
cumpre mandados no Sertão da PB
Objetivo foi investigar
desvio de recursos públicos
em execução de obras
Jefferson Saldanha

jeffersonsaldanha1@hotmail.com

O Ministério Público
Federal, com o apoio de
agentes da Polícia Federal,
deflagrou na manhã de ontem, em Patos e em outros
municípios do Sertão, a 2ª
fase da Operação Desumanidade, que tem como
objetivo a investigação de
um esquema de desvio de
recursos através de licitações fraudulentas com empresas de construções e suposta lavagem de dinheiro
por parte dos envolvidos.
Nesta segunda fase da
operação foram executados
14 mandados de condução
coercitiva, três de prisão
preventiva e dois de busca
e apreensão, que teriam
sido realizados na sede da
Prefeitura de Quixaba e na
residência do prefeito Júlio
César, na cidade de Patos.
Com mandados de prisão preventiva decretados
estão Cláudio Roberto Medeiros da Silva, José Aloysio
da Costa Machado Júnior e
José Aloysio da Costa Machado Neto, todos ligados à empresa Soconstroi, que presta
serviços em várias prefeituras da região. Nenhum deles
havia sido localizado até o fechamento desta edição.

As empresas Milenium
e Viga Engenharia também
estão entre as investigadas
pelo Ministério Público Federal. Na condução coercitiva, foram divulgados os
nomes do prefeito de Quixaba, Júlio César, e ainda de
Wescley Candeia Santana,
Ana Gerlane da Silva Formiga, Maxwell Brian Soares de Lacerda, José Vieira
Dias Júnior, Madson Fernandes Lustosa, George Ramalho Barbosa, Peter Ramalho Barbosa, Ednaldo de
Medeiros Nunes, Sebastião
Cícero dos Santos, Edvaldo
Alves de Brito, Paulo César
Leite, Ana Luiza Medeiros
Machado e Desiree Castro
Soares Machado.
A operação, que teve
início às 5h, chamou atenção de curiosos e da imprensa, que se concentrou
durante toda a manhã em
frente à sede do MPF de
Patos, em busca de maiores informações, tendo em
vista que teria sido ventilada a possibilidade de uma
coletiva de imprensa por
parte das autoridades que
investigam o caso, mas até
o fechamento desta matéria, nenhuma informação
nova teria sido repassada a
respeito da operação.
Ao sair da sede do Ministério Público Federal,
por volta de meio-dia, após
ter sido ouvido por quase
toda a manhã, o prefeito
Júlio César, negou que te-

EM SÃO BENTO

PC prende procurado
por homicídio no RN
A Polícia Civil da Paraíba, por meio de investigações da equipe da Delegacia de São Bento, no Sertão
paraibano, prendeu, na
segunda-feira (27), Pedro
Alves Sobrinho, suspeito
da prática de homicídio. O
crime aconteceu no dia 27
de abril de 2008 na cidade de Tenente Ananias, no
Rio Grande do Norte, e teve
como vítima Adegivaldo
Gomes Rodrigues.
De acordo com os policiais envolvidos no trabalho, Pedro foi preso em
virtude de cumprimento
de mandado de prisão. Ele
vivia em São Bento há três
meses. “Segundo declarações do suspeito, o homicídio aconteceu depois de
uma briga com Adegivaldo,
quando efetuou um disparo na cabeça da vítima e
fugiu da cidade”, explicou o
delegado Homero Perazzo,
que coordenou a ação.
A prisão de suspeitos
de crimes contra a vida na
região é um dos objetivos
das forças de segurança
para redução da violência
na 18ª Área Integrada de
Segurança Pública (Aisp),
que tem sede em Catolé do
Rocha. A Polícia Civil solicita que toda informação
a respeito de foragidos da
Justiça que ajude a solucionar crimes seja encaminhada para o número 197
– Disque Denúncia. A ligação é gratuita e tem sigilo
garantido, ou ainda para o

telefone 3444- 2804.

Porte ilegal no Brejo
Policiais militares do
8º Batalhão apreenderam,
na segunda-feira (27), três
armas de fogo e conseguiram deter três suspeitos
em duas cidades do Brejo
paraibano.
Na zona rural do município de Caldas Brandão,
policiais do Núcleo de Inteligência conseguiram localizar um suspeito que circulava armado pela cidade.
A viatura foi até o local indicado e, durante a busca,
encontrou em poder do homem uma espingarda calibre 28 com mais 32 estojos
do mesmo calibre sendo 19
intactos e 13 deflagrados.
O suspeito de 34 anos e a
arma apreendida foram levados para a delegacia de
Itabaiana.
Já na cidade de Juripiranga, policiais militares
foram acionados durante a
noite para atender a uma
ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o
suspeito e encontraram duas
armas de fogo, sendo uma
espingarda calibre 28 e a outra uma espingarda calibre
32. O irmão do suspeito de
violência doméstica e cunhado dele assumiu a posse das
armas. Os dois suspeitos de
26 e 33 anos de idade, foram
conduzidos juntamente com
as armas para a delegacia de
Itabaiana.
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Segunda fase da operação foi deflagrada pelo MPF, com o apoio de agentes da Polícia Federal, em Patos e outros municípios da região

nha sido levado de maneira
coercitiva. Ele disse que foi
de forma espontânea prestar esclarecimentos pelo
fato de uma das empresas
investigadas na operação
estar executando uma obra
de esgotamento sanitário
em seu município.
O gestor negou qualquer irregularidade cometida pela empresa na execução da obra no município
de Quixaba, que, segundo

ele, está com 30% de sua
fase construída.
Ele disse ainda que a
Soconstroi foi escolhida
através de licitação ocorrida legalmente, mas que não
conhecia seus donos e que
todo o contato teria sido
feito através do engenheiro
responsável da empresa.
Nas redes sociais a repercussão da operação foi
imediata, inclusive com a
divulgação de um áudio que

teria sido fruto de um grampo de uma conversa entre o
dono da Empresa Soconstroi, Aluysio Machado, com
outra pessoa, que teria o
nome de Diego. No áudio, o
empresário diz que precisa falar com Segundo Brito,
que seria o então secretário
de Planejamento de Patos na
gestão do ex-prefeito Nabor
Wanderley. Na conversa, o
empresário cobra a devolução de R$ 150 mil, que

OPERAÇÃO FESTAS JUNINAS 2016

teriam sido supostamente
repassados ao então secretário, como antecipação por
parte de uma obra executada
na cidade de Patos. A primeira fase da Operação Desumanidade ocorreu no dia 4 de
dezembro de 2015 em cidades do Alto Sertão do Estado,
a exemplo de Cajazeiras. A
maioria dos envolvidos nesta segunda fase da operação
tem fortes envolvimentos
com políticos da região.

PRF registra redução no número
de acidentes e vítimas no estado
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) encerrou à meia-noite de segunda-feira (27), na Paraíba, a Operação Festas Juninas 2016. O esquema policial deflagrado no dia 21 de
junho apresentou queda em todos
os indicadores de acidentes, feridos
e mortos.
De 21 a 27 de junho deste ano,
foram registrados 32 acidentes,
sendo oito graves, com 23 feridos e
três mortos. Dos dois acidentes que
geraram vítimas fatais, um foi do
tipo atropelamento de animal e, o
outro, atropelamento de pedestre.
De 19 a 25 de junho de 2015, os
números foram 83 acidentes, sendo
18 graves, com 54 feridos e cinco
mortes. A operação teve o objetivo de garantir aos usuários das
rodovias federais, segurança, conforto e fluidez do trânsito. O reforço na fiscalização foi concentrado nas regiões metropolitanas de

João Pessoa, Campina Grande e no
Sertão paraibano. A PRF priorizou
algumas ações para redução da
violência do trânsito. O combate
à embriaguez ao volante, o excesso de velocidade, as ultrapassagens
indevidas e a condução irregular de
veículos de duas rodas (motos, motonetas e ciclomotores).
Os agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram 1.220 testes
de alcoolemia, infração que gerou
36 multas e resultou em sete pessoas presas. Por outras infrações,
22 pessoas foram presas e 1.472
condutores multados. As multas
por ultrapassagem proibida chegaram a 177 e por excesso de velocidade, 1.192.
Cinema Rodoviário
Mais de 600 pessoas assistiram
palestras educativas do Grupo de
Educação de Trânsito (GTRAN) da

PRF, através do Cinema Rodoviário.
O ônibus, que foi transformado em
auditório para palestras e projeções
de filmes educativos, foi uma grande atração na cidade de Campina
Grande e municípios vizinhos. As
ações contaram com as parcerias da
Polícia Militar, Detran e STTP.
A PRF manterá reforço no policiamento e fiscalização até o próximo final de semana visando os festejos do São Pedro.

Nas estradas federais
que cortam a Paraíba
foram registrados 32
acidentes este ano;
em 2015, foram 83

no costa e silva

Dupla suspeita de tentativa de
assassinato é detida na capital
A Polícia Civil da Paraíba, por meio de investigações
desenvolvidas pela Delegacia
de Crimes contra a Pessoa
(Homicídios) de João Pessoa,
prendeu ontem Arnaldo Clementino Pascoal, 41 anos, e

Valdemildo Meneses Soares
Sobrinho, 19 anos. Ambos são
suspeitos da autoria de uma
tentativa de homicídio ocorrida em 1º de junho, no bairro
Costa e Silva, na capital.
De acordo com o delega-

do de Homicídios, Reinaldo
Nóbrega, ambos foram presos
em cumprimento a mandados
de prisão. “Arnaldo foi preso
no Costa e Silva e Valdemildo
no Bairro das Indústrias. Com
eles ainda foram apreendi-

das drogas, maconha e crack,
o que também resultou em
procedimento de flagrante. A
motivação do crime está ligada justamente ao comércio de
entorpecentes”, acrescentou a
autoridade policial.

Paraíba
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Capitania dos Portos alerta para
ondas altas no Litoral do Estado
Ondas podem chegar a três
metros na beira-mar e a
quatro metros em alto-mar
Ana Rachel Almeida
Especial para A União

A Capitania dos Portos da
Paraíba faz um alerta sobre a
ocorrência de ressaca no Litoral do Estado, com ondas que
podem chegar a aproximadamente três metros de altura
na direção Sudeste e Leste,
um metro a mais do que o
previsto. A previsão é válida
até amanhã.
Essa intensa atividade
marítima é esperada tanto
na beira-mar, com ondas de
até três metros, quanto em
alto-mar (mar grosso), com
ondas de até quatro metros.
O tenente França, da Capitania dos Portos, informou
que essa ressaca está ocorrendo em toda a costa marítima
do País, com uma maior instabilidade na região Sul com
frentes frias. De acordo com o
tenente no Nordeste as cristas

de vento tiveram um aumento
intenso, chegando a 45km/h,
o que ocasionou essa ocorrência de ondas intensas, do mar
grosso (ondas mais violentas)
e da ressaca.
“O mar grosso ocorre
mais distante da costa, por
isso muitas pessoas não conseguem ver, ao contrário da ressaca, que é um fenômeno que
chega muito agitado à praia e,
por esse motivo, muitas vezes
o mar inunda a faixa de areia e
as ondas quebram bem próximas da orla, então, mais visível
a olho nu”, explicou.
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Tábua de Marés

Quarta-feira (29)
Hora
Altura
5h24		
0.6
11h45		
2.1
18h		
0.5
Quinta-feira (30)
Hora
0h24		
6h34		
12h54		
19h06		

Altura
2.1
0.5
2.2
0.5

FÓRUM MUNDIAL

Aesa discute segurança
de barragens em Brasília
Os desafios da execução
do Plano Nacional de Segurança de Barragens vão ser discutidos na tarde de hoje, em
Brasília, por órgãos gestores
de recursos hídricos de todo o
Brasil. A Agência Executiva de
Gestão das Águas da Paraíba
(Aesa) representará o Estado
nessa troca de experiências
que busca melhorar a fiscalização dos açudes e reduzir a
possibilidade de acidentes.
Cerca de 500 pessoas devem participar da discussão,
que será mediada por técnicos da Agência Nacional das
Águas (ANA), no Centro de
Convenções Ulisses Guimarães. O presidente da Aesa,
João Fernandes da Silva, acredita que o encontro é uma
oportunidade para que as
agências estaduais melhorem
o acompanhamento das ações
de segurança empregadas nas
barragens.
“Alinhando os padrões de
segurança nós reduzimos de
maneira significativa a possibi-

lidade de acidentes. Além disso, atualizando as orientações
sobre gestão de riscos poderemos melhorar o gerenciamento das ações de fiscalização das
barragens. Daí a importância
de participarmos desta discussão”, destacou Fernandes.
O evento está sendo realizado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito
Federal (Adasa), em parceria
com o Governo Federal e o
Conselho Mundial da Água. O
encontro, que teve início nesta
terça-feira (28), faz parte da
programação de preparação
para o 8º Fórum Mundial da
Água que acontecerá no Brasil
em 2018.
Criado em 1996 pelo
Conselho Mundial da Água, o
Fórum é um espaço aberto a
todos os setores da sociedade
e recebe empresas públicas e
privadas, universidades, centros de pesquisa, representantes de governos locais, estaduais e nacionais.

FESTA JUNINA

Shows animam São
Pedro em Cabedelo
Comidas típicas, decoração tradicional, segurança e
muita animação. Essas já são
algumas características dos
festejos juninos de Cabedelo – o Arrasta-Pé tá na Praça,
que começou no último dia 23
e segue até amanhã, agora em
homenagem a São Pedro.
A festa em Cabedelo será
encerrada hoje, dia de São Pedro, com shows de Mô Lima
e Osmídio Neto, ex-vocalista
da banda Forró Saudade. A
programação ainda contará
com apresentações do Grupo
Cultural Tambores do Forte,
Grupo da Terceira Idade Eneida das Neves Monteiro e das
Quadrilhas Flor de Mandacaru
e Junina Viana.

Quem for à Praça Getúlio
Vargas vai encontrar um espaço que remonta às antigas festas juninas, repleto de tradição
e valorização da cultura local
em cada detalhe. Assinado por
Diana Oliveira e por oficineiras
cabedelenses, a decoração é
composta por barracas temáticas para a venda de comidas
típicas; cidade cenográfica matuta com bodega; igreja e vila
de casas; além da decoração
dos postes e árvores com balões, luminárias e bandeirolas,
tudo remontando a tradição
que a festa junina inspira.
A nova identidade visual
resgata a tradição nordestina,
recriando na praça a tradicional sanfona de Luís Gonzaga.

Levantamento do Insa confirma a importância da palma forrageira como principal fonte de alimento dos rebanhos na estiagem

NO SEMIÁRIDO

Pesquisa comprova viabilidade
do cultivo da palma forrageira
Uma pesquisa desenvolvida
no Instituto Nacional do Semiárido (Insa) comprovou a viabilidade do plantio da palma forrageira na região, o que confirma
sua importância como principal
fonte de alimento dos rebanhos,
sobretudo nos longos períodos
de estiagem. O estudo analisou
a produção e a absorção de nutrientes no cultivo de três variedades de palma nos municípios
de Condado e Riachão, no sertão
da Paraíba. Um ano após o plantio, as duas cidades registraram
uma produção de 3,5 mil quilos e
1,5 mil quilos de palma por hectare, respectivamente.
"Os agricultores ficaram bastante motivados, porque viram
que é possível produzir a palma

ali. A pesquisa nos deu condição
de levar informações a partir da
base científica", afirmou o pesquisador João Macedo Moreira,
pós-graduando em ciência do
solo pela Universidade Federal
da Paraíba.
Ele ressaltou ainda que o
plantio da palma exige cuidados
específicos, pois é uma cultura
que retira uma grande quantidade de nutrientes do solo,
o que também foi analisado
na pesquisa. Em Condado, por
exemplo, a massa seca acumulou
cerca de 1,325kg de Carbono (C),
20kg de Fósforo (P) e 391kg de
Potássio (K). As quantidades retiradas são consideradas bastante elevadas, principalmente para
Fósforo e Potássio.

"Em uma situação sem reposição de nutrientes, será reduzida drasticamente a fertilidade do
solo. Portanto, para que sejam
apresentadas condições de fertilidade de solo ideais para o cultivo de palma, é de fundamental
importância o conhecimento dos
principais nutrientes demandados por essa cultura”.
Até o ano passado, o Insa já
havia distribuído 2,7 milhões de
mudas da palma para pequenos
produtores rurais pelo Projeto de
Revitalização da Palma Forrageira. O projeto começou em 2012
com a implantação de 26 campos
de pesquisa e multiplicação da
palma. A expectativa é que 5 milhões de mudas sejam distribuídas
aos agricultores do semiárido.

VOLUNTARIADO

Dia de Cooperar é celebrado
sábado em Campina Grande
As cooperativas paraibanas estão mais uma vez
mobilizadas na maior rede
cooperativista de voluntariado do país: o Dia de Cooperar – também chamado
Dia C. No primeiro sábado
de julho (2), das 8h às 13h,
os cooperativistas se reúnem no Parque da Criança,
em Campina Grande, com
atendimentos gratuitos de
saúde, emissão de CPF e
carteira de identidade, encaminhamento à seleção de
emprego, doação de sangue
e atrações culturais.
O presidente do Sistema OCB/PB (Sindicato e Or-

ganização das Cooperativas
do Estado da Paraíba), André Pacelli, explica a relevância da campanha: “o Dia
de Cooperar é importante
para mostrar à sociedade
a preocupação das cooperativas com o meio em que
estão envolvidas. Além de
gerar emprego e renda, as
cooperativas buscam modificar a realidade da comunidade”, afirma.
Este ano, 33 cooperativas participam do Dia C,
desenvolvendo 35 projetos
de responsabilidade social, por meio de mais de
800 voluntários. Na edição

2015, realizada em João
Pessoa, as cooperativas
paraibanas beneficiaram
mais de 8 mil pessoas com
serviços de saúde, esporte,
cidadania e lazer.
O Dia de Cooperar, também conhecido com o Dia C,
nasceu em 2009, em Minas
Gerais, e logo ganhou a adesão de cooperativas de todo
o país. Com o apoio do Sistema OCB (Organização das
Cooperativas Brasileiras) e
de suas unidades estaduais,
o Dia C é um programa de
responsabilidade social, promovido pelas cooperativas
brasileiras por meio do vo-

luntariado. A novidade deste ano é que as cooperativas
passam a contribuir para
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), nova agenda da ONU
para acabar com toda forma
de tirania, desigualdade e
destruição ambiental.
Em todo o país, são
mais de 1.200 cooperativas
mobilizadas nesta grande
corrente do bem. Somente em 2015, o Dia C beneficiou mais de 2,5 milhões
de pessoas com projetos
que trazem uma verdadeira
transformação social para
as comunidades.
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Ataque suicida em aeroporto
deixa 36 mortos na Turquia
Dois suicidas se explodiram
durante um confronto
com a polícia local
Da Agência Ansa
Pelo menos 36 pessoas
morreram no duplo atentado
suicida no Aeroporto de Ataturk, em Istambul, na Turquia.
Até as 21h de ontem, o número de feridos chegava a 147.
De acordo com o ministro da
Justiça turca, Bekir Bozdag,
dois suicidas se explodiram
no aeroporto na noite de ontem, durante confronto com a
polícia local.
O Aeroporto de Ataturk
é o terceiro mais movimentado da Europa e o maior da
Turquia, alvo frequente de
ataques, principalmente de
separatistas curdos.
De acordo com a CNN
turca, as bombas teriam sido
acionadas no terminal internacional, mas ainda não há
uma confirmação oficial do
local exato das explosões. As
autoridades de telecomunicações do país proibiram a

divulgação de imagens que
mostrem a cena do ataque,
um tipo de censura recorrente na Turquia em caso de
ações terroristas.
Nos últimos meses, o grupo Falcões pela Libertação do
Curdistão (TAK) realizou diversos atentados em solo turco. Suas atividades são motivo
de controvérsia, já que alguns
acreditam que o TAK é apenas uma franja do Partido dos
Trabalhadores do Curdistão
(PKK), a mais ativa organização militante curda, enquanto
outros defendem que ele é totalmente independente.
Com 26 milhões de pessoas, os curdos são a maior
etnia sem Estado próprio em
todo o mundo.
Eles reclamam soberania
sobre um território que cobre
majoritariamente o sudeste
da Turquia e o norte do Iraque e da Síria. Estima-se que
o conflito de décadas com
Ancara já tenha deixado mais
de 40 mil mortos. Até o fechamento desta edição, o número
de mortos no atentado continuava a ser contabilizado.
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Jogos Escolares
da Juventude 2016

As autoridades de telecomunicações do país proibiram a divulgação de imagens que mostrem o ataque

publicado no diário oficial

Mãe de microcéfalo terá
direito a licença de 180 dias
Lígia Formenti e Luci Ribeiro
Da Agência Estado

Brasília (AE) - Mães de bebês com
microcefalia e sequelas neurológicas relacionadas a doenças transmitidas pelo
Aedes aegypti terão licença maternidade remunerada de 180 dias. A ampliação
do direito, que hoje é de quatro meses,
aplica-se para trabalhadoras contratadas
por regime de CLT. É o que prevê a Lei Nº
13.301, publicada ontem no Diário Oficial
da União.
Para o secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social, Alberto
Beltrame, a medida é importante, mas
pode causar dúvidas na aplicação. "O
ideal é que haja uma regulamentação,
para deixar claro como será feita a definição de microcefalia relacionada à zika",
disse. A relação entre microcefalia e doenças provocadas pelo Aedes aegypti não é
simples. "Como não há exames sorológicos que comprovem a infecção, a definição do caso é mais trabalhosa."
A lei sancionada pelo presidente em
exercício, Michel Temer, lista medidas de
vigilância e controle do mosquito transmissor do vírus da dengue, da chikungunya e da zika. A proposta, no entanto,

não foi aprovada na íntegra. Ele retirou
do conteúdo aprovado pelo Congresso a
isenção do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) sobre repelentes, inseticidas, larvicidas e telas de mosquiteiro em geral.
O texto também dá nova redação
para o Benefício de Prestação Continuada, um auxílio concedido para bebês com
microcefalia. A regra geral, que se aplica
também a pessoas com deficiências e idosos que tenham renda per capita inferior
a um quarto de salário mínimo, prevê que
o benefício seja revisto em um prazo de
dois anos. O novo texto prevê que a revisão seja feita três anos depois da concessão do benefício. "Na prática, não há diferenças acentuadas. A criança poderá ter
o benefício concedido novamente, desde
que critérios de renda e os problemas físicos permaneçam", disse Beltrame.
Um dos pontos mais polêmicos é o
que permite o uso de aeronaves para
dispersão de inseticidas para controle do
vetor. "É uma prática inócua, que pode
trazer um grande risco para a população
e atende apenas interesses econômicos",
disse Alan Tygel, coordenador de uma
campanha para redução do uso de agrotóxicos no País.

Imóveis abandonados
A medida que autoriza a entrada forçada de
agentes de combate ao
mosquito Aedes aegypti
em imóveis públicos ou
particulares abandonados passou a ter força de
lei com a publicação, ontem, no Diário Oficial da
União. A Lei nº 13.301,
que concede permissão
a autoridades de saúde
federais, estaduais e municipais, também se aplica para o caso de ausência de pessoa que possa
permitir o acesso ao local
ou no caso de recusa de
acesso. A iniciativa deve
ser tomada apenas em
situações excepcionais e
visa permitir a execução
das ações de controle
ao mosquito e criadouros. A origem da lei foi
uma medida provisória
publicada em fevereiro
deste ano.
A entrada forçada
em imóveis deve ser feita
por profissional devidamente identificado, em
áreas com potenciais fo-

cos de mosquitos transmissores. Além disso,
para ficar comprovada a
ausência de uma pessoa
que possa autorizar a vistoria, é necessário que o
agente realize duas notificações prévias, em dias
e horários alternados e
marcados, num intervalo
de dez dias. Essas ações
anteriores devem ser devidamente registradas
em relatório.
O texto trata de diversas providências de
vigilância em saúde que
podem ser adotadas
quando houver situação de iminente perigo
à saúde pública, devido
à presença do mosquito Aedes aegypti. Entre
as medidas, a lei institui
o Programa Nacional
de Apoio a Combate às
Doenças
Transmitidas
pelo Aedes (Pronaedes),
que tem como objetivo o
financiamento de projetos de combate à proliferação das doenças transmitidas pelo vetor.

mudança da regra de exploração do pré-sal

Pedido de vista adia votação de projeto
Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Um pedido de vista coletivo adiou para a próxima semana a votação do relatório
da comissão especial da Câmara dos Deputados destinada a discutir a Lei da Petrobras
e Exploração do Pré-sal, que
estava prevista para ontem.
A comissão volta a se reunir na próxima terça-feira
(5) para votar o parecer do
relator, José Carlos Aleluia
(DEM-BA), sobre o Projeto
de Lei 4567/16, que retira da
estatal a obrigatoriedade de
participar da extração de pe-

tróleo da camada pré-sal.
Segundo o relator, o projeto, de autoria do então senador José Serra (PSDB-SP),
modifica a Lei nº 12.351, de
2010, eliminando a exigência
de a Petrobras ser a operadora exclusiva dos blocos contratados sob o regime de partilha
de produção. “Em lugar disso,
[o projeto] estabelece que o
Conselho Nacional de Política
Energética [CNPE], considerando o interesse nacional,
oferecerá à Petrobras preferência para ser a operadora
dos blocos a serem contratados sob o regime de partilha
de produção”, diz o parecer.

A lei atual determina que
a Petrobras seja a operadora
de todos os blocos do pré-sal
contratados sob o regime de
partilha de produção. Isso
significa que quem vencer
os leilões deverá constituir
juntamente com a estatal um
consórcio para a exploração
do bloco licitado. Nesse consórcio, a lei determina que a
Petrobras tenha participação
mínima de 30%.
Um dos motivos considerados para a mudança na
lei foi a queda de investimentos para a extração no pré-sal
pela Petrobras. A mudança na
legislação é criticada por al-

guns parlamentares. Segundo
o deputado Weverton Rocha
(PDT-MA), a intenção é retirar
a empresa do processo de produção do pré-sal. Rocha apresentou voto em separado pedindo a rejeição da proposta.
Em seu voto, Rocha argumenta que os riscos e
custos de extração no présal vêm caindo significativamente, de modo que não justificaria mudar a legislação
para atrair empresas estrangeiras. “Se não fosse suficiente o argumento acima apontado no sentido de obrigação
de participação da Petrobras
em todos os consórcios, sua

permanência contribui de
maneira decisiva para o sistema de controle brasileiro
no processo de exploração
feito por estrangeiros”, defendeu.
Para o deputado, a ausência da estatal no processo
de exploração não permitiria
ao governo “aferir se a exploração de fato realizada por
transnacionais estrangeiras
será o correto ou se inferior ao
comunicado ao governo brasileiro”.
Em seu parecer, Aleluia
nega que a lei queira mudar o
regime de partilha de produção.

Integrantes do Comitê Olímpico
do Brasil (COB) participam, hoje, às 9h,
no auditório da Funad, em João Pessoa,
de reunião com representantes de vários órgãos da administração direta e
indireta do Governo do Estado. O encontro vai discutir a organização dos Jogos
Escolares da Juventude 2016, que
serão realizados em João Pessoa, nos
meses de setembro (categoria 12 a 14
anos) e novembro (15 a 17) deste ano.
O secretário de Estado da Juventude,
Esporte e Lazer, José Marco, ressaltou
a importância da vinda dos integrantes
do COB. “Cada órgão do Governo do Estado vai mostrar ao COB como será sua
respectiva contribuição”, adiantou. Um
dos coordenadores dos Jogos Escolares da Paraíba, professor Mineiro, frisou
a importância dos órgãos envolvidos
participarem da reunião. “Todos os
órgãos foram convidados. Os Jogos Escolares da Juventude têm uma grande
importância para o esporte brasileiro”,
ressaltou. Neste ano, as duas edições
serão realizadas em um mesmo Estado.
A realização dos jogos em João Pessoa
foi firmada por meio de um convênio
assinado entre o Governo do Estado e
o COB, no mês de março.

Volkswagen pagará
US$ 15 bi por fraude
A Volkswagen concordou em
pagar até US$ 10 bilhões para adquirir de volta carros a diesel com
emissões acima do limite vendidos
a clientes e compensar os proprietários por poluir o meio ambiente.
Além do valor gasto na recompra, a
montadora vai pagar cerca de US$ 5
bilhões em reparações ambientais.
Vários modelos a diesel da
montadora alemã foram equipados
com um software que alterava os
dados sobre emissões de gases
poluentes. Cerca de meio milhão
de veículos serão cobertos pelo
acordo. Os consumidores poderão
escolher entre vender o carro para
a Volkswagen (por seu valor de
revenda) ou ter o veículo reparado
pela fábrica para reduzir as emissões e adequá-las à legislação
dos Estados Unidos. A oferta da
montadora, anunciada ontem, é
resultado de uma negociação da
empresa com órgãos de regulação
e de defesa do consumidor dos Estados Unidos. Os termos do acordo
ainda necessitam de aprovação da
Justiça americana.

Preso suspeito de
vários assaltos
Policiais civis do Conde, no Litoral Sul da Paraíba, deram cumprimento,
ontem, a um mandado de prisão contra
Natanael Romualdo Marques, 20. Ele é
suspeito de assaltos e furtos a residências e roubar veículos no município.
O suspeito já vinha sendo investigado
por conta dos comentários, mas como
nenhuma vítima procurou a delegacia
para relatar os casos, a polícia só sabia
das características físicas de Natanael
que agia sempre acompanhado e armado. A identificação dele foi possível
depois do registro de assaltos há cerca
de uma semana por três pessoas. “O
investigado e outras duas pessoas, entre elas um adolescente, entraram em
uma fazenda na localidade Mata da Chica e roubaram vários objetos, um carro
e fugiram levando um morador. Depois
disso, o trio seguiu até um canteiro de
obras de um condomínio na Praia de Coqueirinho, roubou os funcionários e por
fim, no mesmo dia, na Praia de Jacumã,
liberou a vítima do primeiro assalto e o
carro roubado na fazenda, fugindo em
outro veiculo roubado”, disse o delegado responsável pelas investigações,
Hector Azevedo.

Unicef aponta reformas
educativas no Brasil
como grande exemplo
Página 11
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lei rouanet

Grupo fraudava verba há 15 anos
Operação da Polícia
Federal revelou esquema
que desviou R$ 180 mi
Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

Produtores
culturais
que integram um grupo ligado a eventos são responsáveis pelo desvio de cerca de
R$ 180 milhões de recursos
da Lei Rouanet, do Governo
Federal, segundo a Polícia
Federal. Foram cumpridos
ontem, na chamada Operação Boca Livre, 14 mandados de prisão temporária
de integrantes desse grupo,
que atuava desde 2001, em
São Paulo. De acordo com
a PF, o Ministério da Cultura falhou na fiscalização na
concessão dos incentivos
fiscais.
Os mandados de prisão
ainda estão sendo cumpridos. Os detidos serão encaminhados para a Superintendência da PF, na região da
Lapa, na capital paulista. Em
Brasília, policiais cumprem
busca e apreensão na sede
do Ministério da Cultura.
A ação investiga mais de
10 empresas patrocinadoras que trabalharam com o
grupo e estima-se que mais
de 250 projetos tiveram

recursos desviados. As empresas recebiam os valores
captados com a lei e ainda
faturavam com a dedução
fiscal do imposto de renda.
Com isso, o montante desviado pode ser ainda maior
do que R$ 180 milhões, conforme a PF.
A organização apresentava iniciativas ao Ministério da Cultura e à Secretaria
da Cultura do Estado de São
Paulo para a aprovação e
utilização de verbas de incentivo fiscal previstas na
Lei Rouanet. As investigações mostram que os recursos foram usados para custear eventos corporativos,
shows com artistas famosos em festas privadas para
grandes empresas, livros
institucionais e até mesmo
festa de casamento, segundo o Ministério da Transparência.
Criada em 1991, a Lei
Rouanet, concede incentivos fiscais para projetos e
ações culturais. Por meio a
lei, cidadãos (pessoa física)
e empresas (pessoa jurídica) podem aplicar parte do
Imposto de Renda devido
em projetos culturais. Atualmente, mais de 3 mil projetos são apoiados a cada
ano por meio desse mecanismo.

Falha na fiscalização
A ex-ministra da
Cultura do governo Dilma, Ana de Hollanda,
manifestou preocupação com o esquema
descoberto pela Polícia
Federal e declarou que é
importante “não demonizar a lei, um mecanismo fundamental para o
financiamento da cultura nacional”.
Rodrigo de Campos Costa, delegado
regional de Combate e
Investigação ao Crime
Organizado, disse que
as irregularidades eram
evidentes, com documentos fraudados de
forma grosseira. “Houve, no mínimo, uma falha de fiscalização do
Ministério da Cultura”,
afirmou.
Em nota, o Ministério da Cultura informou
que as investigações
para apuração de uso
fraudulento da Lei Rouanet têm o apoio integral do órgão e que “se
coloca à disposição para
contribuir com todas as
iniciativas no sentido de
assegurar que a legislação seja efetivamente
utilizada para o objetivo a que se presta, qual
seja, fomentar a produção cultural do País”.
Segunda fase
Na segunda fase da
Operação Boca Livre, o
objetivo será descobrir
o porquê da falta de
fiscalização das fraudes.
“Esses projetos já saíam
encarecidos [do Ministério da Cultura] com
valores estratosféricos”,

disse Karen Louise, procuradora do Ministério
Público Federal.
“Há um procedimento de fiscalização,
do próprio Ministério
da Cultura. São fatos relacionados a 2014. Nós
temos que aproveitar
a operação para punir
aqueles que desviaram
recursos, mas também
melhorar os procedimentos preventivos de
fiscalização do dinheiro
público”, disse o ministro da Justiça, Alexandre
de Moraes.
Os presos na operação poderão responder
por crimes como organização criminosa, peculato, estelionato contra
União, crime contra a
ordem tributária e falsidade ideológica, cujas
penas podem chegar a
até 12 anos de prisão.

Em nota, o
Ministério
da Cultura
informou que as
investigações
para apurar o
uso fraudulento
da Lei Rouanet
terão integral
apoio do
órgão
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Delegados de Polícia Federal concederam coletiva, em São Paulo, para explicar sobre as fraudes que envolvem a Lei Rouanet

COMBATE À CORRUPÇÃO

Transparência afirma que o Brasil
precisa mudar cultura do “jeitinho”
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

No segundo dia de visita a autoridades brasileiras, o presidente da Transparência Internacional, José Carlos
Ugaz, alertou que o Brasil precisa mudar a cultura do “jeitinho”. A entidade
é uma organização não governamental
que atua no combate à corrupção em
mais de 100 países. Na declaração feita diante de deputados de mais de seis
partidos, entre eles, Rede, PSOL, PSDB,
PMDB, PSB e PPS, Ugaz afirmou que só
com uma mudança cultural é possível
enfrentar a corrupção.
O peruano, que na segunda-feira
(27), esteve com o juiz federal Sérgio
Moro, voltou a defender ontem, junto
com parlamentares da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, a
internacionalização da Lava Jato. Provocado pelo deputado Alessandro Molon
(Rede-RJ), que alertou sobre o interesse
de algumas autoridades brasileiras no
fim da operação, Ugaz afirmou que as
investigações têm que seguir até o fim.

“Ficou claro que não há vinculação
política na Lava Jato. As investigações
têm que ir até o fim, caia quem cair.
Ninguém está acima da lei”, disse o presidente da entidade, lembrando que
atuou como um dos investigadores na
operação que afastou o ex-presidente
peruano Alberto Fujimori do poder.
O presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção,
deputado Mendes Thame (PV-SP), reconheceu que a legislação brasileira
ainda tem “buracos” que precisam
ser tapados antes de se pensar em
um agravamento das penas aplicadas
no País para crimes de corrupção. Segundo ele, o Congresso tem nas mãos,
neste momento, uma oportunidade
rara de aprovar mudanças, entre elas
o projeto de iniciativa popular que ficou conhecido como “10 medidas de
combate à corrupção”.
Com mais de 2 milhões de assinaturas, o projeto aguarda o parecer da
comissão especial criada para analisar
propostas, que em seguida deverá ser
votado pelo plenário da Câmara.

AUMENTO PARA O JUDICIÁRIO

Ministro falará no Senado sobre
impacto de reajuste a servidores
Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

O ministro interino do
Planejamento, Dyogo Oliveira, irá ao Senado na próxima
semana para falar à Comissão de Assuntos Econômicos
da Casa sobre o impacto que
o aumento dos servidores
públicos pode provocar nas
contas do governo. O projeto
de lei que estabelece o aumento de servidores do Judiciário foi aprovado ontem
pela comissão e seguirá para
o plenário do Senado.
Dyogo Oliveira vai abor-

dar na comissão 14 projetos
de lei que preveem aumentos
salariais. No caso específico do
projeto aprovado hoje, também
deve ser avaliada a diferença
de R$ 300 milhões no impacto
financeiro-orçamentário previsto pelo Supremo Tribunal
Federal e o que estava previsto
para esse fim inicialmente no
Orçamento Geral da União.
Os servidores do Poder
Judiciário Federal deverão,
pelo texto, receber um aumento total de 41% dividido em oito parcelas a serem
pagas entre junho deste ano
e julho de 2019. Além disso,

a gratificação judiciária, hoje
correspondente a 90% do
vencimento básico, chegará
gradualmente a 140%, em
janeiro de 2019.
O projeto prevê ainda reajustes para cargos em comissão de até 25% e o pagamento
de gratificação por qualificação
para técnicos do Judiciário que
concluam cursos superiores.
O plenário deve ser a
última etapa antes que o reajuste vire lei, a não ser que os
senadores aprovem alguma
emenda de mérito e a matéria precise retornar à Câmara
dos Deputados.

Janot defende
perdão de pena
para José Dirceu
no mensalão
Andre Richter
Da Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da
República (PGR) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF)
parecer a favor do perdão do
restante da pena do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu,
condenado em 2013, a sete
anos e 11 meses de prisão, no
julgamento da Ação Penal 470,
o processo do mensalão.
Em agosto do ano passado, antes de ser preso em
Brasília, pelas investigações
da Operação Lava Jato, Dirceu
cumpria, em regime aberto, a
pena definida no julgamento.
Ele cumpriu dois anos e nove
dias e, se não tivesse sido preso novamente, já teria direito à
condicional.
Na manifestação, o procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, reconheceu
que Dirceu cometeu falta grave pelos novos delitos praticados durante o cumprimento
da pena, que determinaram a
condenação dele na Lava Jato.
No entanto, o procurador entendeu que o fato não impede a
concessão do benefício.
Janot explicou que o decreto presidencial, editado todos os anos, somente impede
a concessão do indulto se o
condenado tiver cometido falta
grave um ano antes da publicação, que ocorreu no 24 de
dezembro do ano passado. Na
sentença, o juiz Sérgio Moro
reconheceu que os crimes de
Dirceu aconteceram até 13 de
novembro de 2013.
A defesa de Dirceu alega
que o ex-ministro tem direito
ao benefício, conforme decreto anual da Presidência da República, publicado no Diário
Oficial da União do dia 24 de
dezembro do ano passado. O
indulto é concedido com base
em manifestação do Conselho
Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, acolhida pelo
ministro da Justiça, e considerando a tradição por ocasião
das festividades do Natal.
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Instaurado processo contra Jair
Bolsonaro por apologia à tortura
FOTO: Fábio Rodrigues Pozzebom

Deputado da PB tem nome
em lista tríplice e poderá
atuar como relator do caso

Walter

Galvão

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Mesmo sem quórum,
com apenas quatro deputados na sala da reunião marcada para ontem, o presidente do Conselho de Ética,
deputado José Carlos Araújo
(PR-BA), instaurou processo
contra o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ). No prazo
de duas sessões, Araújo disse
que anunciará o nome do relator do caso a partir de uma
lista tríplice que inclui os nomes de Zé Geraldo (PT-PA),
Valmir Prascideli (PT-SP) e
Wellington Roberto (PR-PB).
O parlamentar é acusado, de
acordo com uma representação do Partido Verde, de apologia ao crime de tortura.
O parlamentar que ficará responsável por elaborar
parecer a favor ou contra a
cassação do mandato de Bolsonaro deve ser do PT ou PR
em função dos critérios definidos pelo Código de Ética,
que restringe as indicações,
excluindo parlamentares que
sejam do mesmo partido,
bloco ou Estado do representado ou aliados.
“No passado, o único impedimento era o Estado e partido do representado. Com a
modificação feita por resolução, o presidente em exercício [da Câmara, Waldir] Maranhão fez modificações que
impedem que também seja
do mesmo bloco. Se perdurar

galvaopvw@gmail.com

Novos tempos

Bolsonaro é alvo de representação movida pelo PV, por homenagear o coronel Brilhante Ustra

desta forma e não tomarmos
providência para voltar a ser
como era, pode chegar a um
determinado momento em
que não poderá ter relator, se
admitirem que amanhã pode
ser formado um blocão”, alertou Carlos Araújo.
O colegiado tem agora
90 dias úteis para decidir o
futuro do deputado fluminense. Bolsonaro é alvo de
uma representação movida
pelo Partido Verde – legenda que não tem assento no
conselho. O partido acusa o
parlamentar por apologia ao
crime de tortura ao homenagear o coronel Brilhante
Ustra durante a sessão da
Câmara dos Deputados, em
abril deste ano, que aprovou

defesa no Plano Safra

Testemunha de Dilma
nega operação de crédito
Felipe Pontes
Da Agência Brasil

A ex-secretaria-executiva
do Ministério do Desenvolvimento Agrário e ex-presidente
da Caixa Econômica Federal
Maria Fernanda Ramos Coelho negou ontem, na Comissão
Processante do Impeachment
no Senado, que tenha havido
operações de crédito com bancos públicos no âmbito do Plano Safra.
Maria Fernanda defendeu
a atuação do Plano Safra no
financiamento a agricultores
familiares e ressaltou o que
chamou de desmonte dessa
política pelo governo do presidente da República interino,
Michel Temer. “Estamos vivendo no âmbito do Plano Safra,
da agricultura familiar, uma
situação de desmonte, porque,
até agora, não foi emitida a portaria para que os agricultores
tenham acesso às subvenções.”
O governo anunciou, no
dia 3 de maio, R$ 30 bilhões
em recursos para o Plano Safra
da Agricultura Familiar, mas,
até o momento, ainda não foi
editada a nova portaria para
regulamentar o pagamento
das equalizações de juros aos
bancos.
Juros
Pelo programa Plano Safra, os bancos usam recursos
próprios para oferecer empréstimos baratos aos agricultores e depois recebem do governo a diferença entre o que
cobram dos produtores rurais

e os custos de captação do dinheiro, em geral mais caros.
Um laudo entregue anteontem por uma equipe de
peritos do Senado afirma que
os atrasos nos pagamentos
dessas equalizações pelo governo aos bancos públicos
representam, sim, operações
ilegais de crédito, levando em
consideração diferentes artigos da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) e o fato de terem
sido aplicados juros sobre a
demora nos pagamentos, em
um prejuízo de mais de R$ 450
milhões ao Tesouro Nacional.
Para Maria Fernanda,
o atraso no pagamento das
equalizações no âmbito do
Plano Safra em 2015 não configura operações de crédito,
porque o inadimplemento não
estava sujeito a contrato com
previsão de prazo para pagamento ou penalidade. Segundo
a ex-secretária, os valores foram somente atualizados monetariamente antes de serem
pagos. “[Aplicar] juros é uma
pena. Para isso, tem que haver
contrato. Por isso, o que houve
foi uma mera atualização monetária.”
A advogada Janaina Paschoal, que representa a acusação no processo de impeachment, rebateu as afirmações de
Maria Fernanda. “Essa remuneração pela Selic [taxa básica
de juros da economia] é uma
prova cabal de que houve operação de crédito. A acusação
reitera que este laudo confirmou a materialidade [da infração]”, disse ela.

a abertura do processo de
impeachment da presidente
afastada Dilma Rousseff. Carlos Alberto Brilhante Ustra,
conhecido como coronel Ustra, foi o primeiro militar reconhecido pela Justiça como
torturador na ditadura.
Regimentalmente não
havia necessidade de uma
sessão para abertura do
caso, mas Araújo agendou o
encontro para dar publicidade à medida. Em função
das mudanças de decisão
do presidente interino, Waldir Maranhão (PP-MA), que
cancelou e depois remarcou
sessão de votação na Câmara para esta semana, a Casa
está esvaziada e apenas Júlio
Delgado (PSB-MG), Marcos

Rogério (DEM-RO) e Alberto
Filho (PMDB-MA) marcaram
presença, além de Araújo.

Processo de Cunha
Também havia a intenção de discutir uma consulta sobre a substituição de
membros no colegiado, mas
o tema acabou adiado. A consulta foi apresentada por Delgado, Rogério e Onyx Lorenzoni (DEM-RS) para tentar
evitar o que ocorreu durante o processo envolvendo o
presidente afastado da Casa,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
quando várias substituições
foram apontadas como manobras de aliados do peemedebista para tentar evitar a
aprovação de sua cassação.

para “recompensar o país”

Maranhão diz que
vai fazer votações
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

O presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA),
anunciou ontem que vai
tentar “recompensar o
País” na próxima semana, em uma tentativa de
minimizar as críticas que
recebeu depois que cancelou, no final da semana passada, as sessões de
votação desta semana,
por causa das festas juninas no Norte e Nordeste
do País. Posteriormente,
ele recuou da decisão e
marcou uma sessão deliberativa apenas para ontem. “Faremos esforço
concentrado, trabalhando de segunda a quintafeira, para que possamos
oferecer ao País uma
agenda positiva e dar andamento aos trabalhos”,
afirmou ontem ao chegar à Câmara.
Perguntado sobre
a imagem da Casa, que
ficará praticamente parada por 10 dias, considerando que na última
semana, em função das
festas juninas, só houve
um dia de votação, Waldir Maranhão afirmou
que esta é uma demanda da bancada nordestina. “Todo ano no período das festas de São João

a bancada do Nordeste
tem esta necessidade.
Tentamos compensar e
recompensaremos. Os
deputados estão convocados”, afirmou.
A confusão provocada por Maranhão
começou na última sexta-feira (24) quando decidiu anular as votações
desta semana em função das festas juninas,
para que os parlamentares das regiões Norte
e Nordeste pudessem
estar em seus estados.
Estas comemorações já
haviam reduzido o ritmo da Casa na última
semana, quando os deputados votaram apenas a medida provisória
(MP) que trata da participação de estrangeiros
no capital de empresas
aéreas brasileiras. A matéria foi aprovada na última terça.
Na sessão marcada
para ontem, mais de uma
hora depois do horário
agendado (10h) ainda
não há quórum para votação e as expectativas
de que o número mínimo de parlamentares
seja alcançado é remota.
Segundo integrantes da
Mesa Diretora, o baixo
quórum é resultado do
recuo de Maranhão em
pleno final de semana.

Opino que é importante a discussão, sempre
pedagógica, sobre a operação Lava Jato. Não se tratam
a investigação e suas consequências de uma coleção de
eventos para propiciar impacto intimidativo por meio
de espetáculo midiático. É bem mais esse processo a
conquista de um novo mapa operativo em que surgem
territórios antes invisíveis à ação dos agentes públicos
encarregados de reprimir a corrupção.
A prisão e condenação de um empresário, de
um senador, de um ministro não compõem apenas a
exceção no vale da impunidade. Representam também
agora uma tomada de consciência por quem de direito
quanto a uma urgência: a redução da desigualdade no
alcance da punibilidade.
As sentenças são uma nova escritura democrática
e por isso mesmo sujeitas a contestações de quem acha
que as leis devem ser cumpridas, sim. Mas só pelos
outros.
Portanto, são admissíveis, porém perversas,
nesses novos tempos, mais democráticos, as
reclamações de empresários contra a Lava Jato. Eles
querem o fim das investigações. Argumentam que a
operação prejudica a economia.
Opino que a Lava Jato é como quimioterapia.
Ruim com ela, pior sem ela. A corrupção que
vandalizou a Petrobras é diretamente responsável
pelo agravamento da situação adversa da economia
resultante da conjuntura internacional e de erros
nacionais.
Obviamente, a Lava Jato não vai acabar com a
corrupção. Mas é bem possível que a corrupção acabe
com ela. O fim antes do fim da operação será prenúncio
de ruína em nossa emergente estrutura democrática.
As juventudes, já tão martirizadas, não merecem essa
bomba em seus futuros.

Razão e sensibilidade
Li na imprensa sobre um constrangimento
especial acusado pelo ex-ministro Paulo Bernardo
durante a prisão a que foi submetido recentemente
em Brasília.
O fato de ter sido preso na frente dos filhos,
para ele, e para muita gente, caracterizou abuso de
autoridade. Mais: ato desnecessário com intuito
revanchista e, pior: intimidatório, com alvo explícito, a
esposa do preso, senadora Gleisi Hoffman.
Ela seria, acham os críticos, também “vítima dos
golpistas, manipuladores da polícia, do MP e da Justiça
comprometida com o golpe”, por estar na linha de
frente na defesa de Dilma Rousseff.
Esse ângulo de observação, o do constrangimento
à familia, não sou jurista, mas acredito que se
relaciona a princípios de direito e justiça relacionados
a questões como inviolabilidade do lar, direitos da
personalidade, resguardo e promoção da dignidade da
pessoa sob o Estado democrático de direito.
Cumpre aos agentes estatais, decisores com
status especiais como os juízes, a preservação da
norma constitucional que protege o cidadão de abusos
contra direitos historicamente constituídos.
Vale lembrar, a título de ilustração, da verdadeira
revolução que representou no campo dos direitos
civis a Lei Poetelia Papiria.
Por volta de 300 antes de Cristo, com essa
lei inovadora, Roma decidiu descolar a dívida da
personalidade do devedor, restringindo o débito ao
campo exclusivamente patrimonial.
Isso dissolvia a lei anterior que estabelecia: quem
não pode pagar o que deve se torna escravo do credor.
Que poderia até matar o caloteiro.
Hoje, os direitos da personalidade se realizam
sob três condicionantes apontadas pelo filósofo do self
Charles Taylor: autonomia da vontade, alteridade e
dignidade. Todos três abalroados, chutados e postos à
margem do caminho pelo ex-ministro Paulo Bernardo
ao se envolver num roubo de R$ 100 milhões, informa
o MP. Com isso, atraiu a polícia para dentro do lar,
inviolável no Estado de direito.
Resta processar na forma da lei, se
abuso realmente houve, os responsáveis pelo
constrangimento imposto aos filhos. Mas é fato que
o preso foi quem atraiu as garras da policia para a
própria carne. Que fraquejou quando não deveria e
desrespeitou a família vítima do constrangimento. O
crime não compensa.

Mundo
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de junho de 2016

A UNIÃO

Unicef aponta reformas educativas
no Brasil como exemplo no mundo
Taxas de matrículas de
jovens cresceram de 65%
para 78%, revela relatório

Da Agência Lusa
O relatório anual do
Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef), divulgado ontem, apresenta
como exemplos as reformas educativas do Brasil,
que em nove anos aumentaram as taxas de matrícula
dos jovens de 15 anos de
65% para 78%.
Com o título “Uma
oportunidade justa para
todas as crianças”, o documento alerta para a urgência de investir nas crianças
mais pobres do mundo, sob
pena de deixar para trás
milhões delas.
No capítulo dedicado
à educação, o Unicef cita
alguns exemplos: “O Brasil e o Vietnam oferecem
lições valiosas sobre como
reformar os sistemas educativos”.
Segundo o relatório,
reformas múltiplas que começaram nos anos 90 no
Brasil permitiram melhorar as taxas de matrículas
dos adolescentes e os desempenhos escolares.
Entre 2003 e 2012,
as taxas de matrícula dos
adolescentes de 15 anos
aumentaram de 65% para
78% e muitas crianças que
entraram nesse período no
sistema educativo eram de
regiões carentes.
No mesmo período,
os resultados médios dos
alunos brasileiros no Pro-

grama para a Avaliação
Internacional dos Estudantes (Pisa) aumentaram 25 pontos.
Entre os estudantes
mais desfavorecidos, o aumento foi de 27 pontos,
segundo programa de avaliação feita a cada três anos
pela Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Entre as reformas que
produziram esses resultados está a criação de uma
comissão
independente,
que se tornou o Sistema de
Avaliação do Ensino Básico
e serve hoje como mecanismo transparente de avaliação e como um método
comum de medição dos desempenhos na aprendizagem, diz o Unicef.
Como resultado das
avaliações, as escolas mais
bem-sucedidas ganham
mais autonomia, enquanto as que registram piores
resultados recebem apoio
para melhorar os padrões.
Os autores do relatório
acrescentam que o Brasil
também aumentou o financiamento da educação, que
em 2012 atingiu 6,3% do
Produto Interno Bruto.
A formação de professores e o programa Bolsa
Escola, que prevê transferências de dinheiro para as
famílias mais pobres, também contribuíram para melhorar a educação no Brasil,
segundo a instituição. O
exemplo “mostra que acelerar o progresso educativo
para as crianças mais desfavorecidas pode ter resultados positivos”.

ARGENTINA

Desaprovação de
Macri chega a 43%
Da Agência Ansa
O governo do presidente da Argentina,
Mauricio Macri, desagrada a cerca de 43%
da população local, revelou uma pesquisa divulgada esta semana. O
resultado representa um
aumento no índice de
desaprovação de 18%
desde que ele assumiu o
poder, há pouco mais de
seis meses.
Segundo pesquisa
de opinião realizada a
pedido do jornal La Nacion, somente 19% dos
argentinos consideram
boa a situação do país,
sendo que para 39% o
atual panorama é regular. Em dezembro de
2015, seu discurso de otimismo e de que corrigiria
todos os erros cometidos
pelos anos de kirchnerismo no poder contagiaram a população.
Meses mais tarde, o
país ainda sofre com os
efeitos da crise financeira, aumento nos índices
de inflação, assim como
de impostos – batizados
tarifaços – e uma onda
de desemprego.
Desta forma, nes-

te mesmo período, sua
aprovação caiu cerca de
15 pontos, ainda que
permaneça alta (56%).
Os argentinos não parecem perder o otimismo,
no entanto, e seis em
cada dez pessoas acreditam que a situação do
país estará melhor no período de um ano.
O diretor da Poliarquia, consultoria responsável pela pesquisa,
Alejandro Catterberg,
explica que “a sociedade
avalia de forma crítica e
com grande preocupação a atual conjuntura,
mas, ao mesmo tempo,
mantém expectativas
elevadas em relação ao
futuro”. A sondagem
foi realizada entre os
dias 2 e 15 de junho por
telefone com mais de
mil pessoas.

Pesquisa revela
que apenas 19%
consideram
boa a situação
do país e 39%
acham regular

Foto: Virgínio Mayo-Associated Press-Estadão Conteúdo

O presidente da França, François Hollande, disse que o Reino Unido deve notificar rapidamente a União Europeia sobre sua saída do bloco

PRESSÃO APÓS REFERENDO

Hollande defende saída rápida do
Reino Unido da União Europeia
Da Agência Estado
Bruxelas (AE) - O presidente da França, François
Hollande, afirmou ontem que
o Reino Unido precisa iniciar o processo para deixar a
União Europeia o mais rápido
possível e que a UE precisa
começar a discutir como será
a relação entre os dois a partir de então.
“A UE precisa deixar claro que o Reino Unido deve
nos notificar o mais rápido
possível para deixar o bloco”,

disse Hollande antes de uma
reunião com os demais líderes europeus. “Não há tempo
a perder, todos estão olhando
para nós”, afirmou, acrescentando que “a história vai continuar para a Europa após a
partida do Reino Unido”.

Grécia critica UE
O primeiro-ministro da
Grécia, Alexis Tsipras, afirmou
ontem que a decisão do Reino
Unido de deixar a União Europeia era previsível, uma vez o
bloco vem desconsiderando

princípios básicos da democracia há muito tempo.
Tsipras tem confrontado
as lideranças europeias desde que seu partido foi eleito
na Grécia, em 2014, para liderar a renegociação da dívida
do país com credores internacionais. Ele frequentemente critica a falta de abertura
dos demais países da região.
“A Europa chegou a
uma crise previsível, porque
existe um déficit democrático, por causa da ausência de
coesão social e de solidarie-

IÊMEN

dade”, afirmou.
Ele disse esperar “que o
resultado do plebiscito britânico funcione como um despertar para a Europa.”
Em um ataque direto
às políticas europeias, o dirigente afirmou que existe a
necessidade de “substituir a
austeridade pelo crescimento, a divisão pela convergência, o desemprego por bons
empregos e as negociações
intermináveis a portas fechadas por transparência e
democracia”.

Ataque aéreo de coalizão mata 25
Da Agência Estado
Sanaa (AE) - Um ataque aéreo conduzido nessa
terça-feira pela coalizão liderada pela Arábia Saudita
contra rebeldes xiitas na
província de Taiz, no sul do
Iêmen, deixou 25 mortos,
afirmaram ontem autoridades iemenitas.
O ataque atingiu um
mercado popular e vitimou

15 civis e dez militares, deixando ainda oito civis feridos. A maioria trabalhava
ou fazia compras no local.
O conflito no Iêmen
opõe os rebeldes conhecidos como Houthis e seus
aliados contra o governo internacionalmente reconhecido e apoiado pela Arábia
Saudita e a maioria dos estados árabes. O conflito já vitimou cerca de 9 mil pessoas

e levou o país mais pobre do
mundo árabe para próximo
da fome generalizada.
Paralelamente, uma
série de ataques elevou o
número de mortos na cidade de Mukalla a 48, afirmou o major general Farag
Al-Bohsony. O incidente foi
reivindicado pelo Estado Islâmico, e deixou outras 30
pessoas feridas.
A escalada da violên-

ESTADOS UNIDOS

cia acontece em meio a um
impasse entre ambos os
lados, após o fracasso das
negociações de dois meses
no Kuwait. A suspensão
das conversas deve durar
até meados de julho, e foi
anunciada um dia após o
secretário-geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), Ban Ki-moon, encontrar-se com as equipes
de negociação.

Relatório culpa Obama por atentado
Da Agência Estado
Washington (AE) - Um
relatório produzido na Câmara dos Deputados dos Estados
Unidos sobre os ataques terroristas de 2012 em Benghazi,
na Líbia, culpa diversas agências do governo de Barack
Obama pela falta de seguran-

ça e de uma estratégia coerente para lidar com o país.
O documento foi produzido por um comitê formado
há dois anos e liderado por
representantes do Partido
Republicano para investigar
os ataques em dois prédios
da diplomacia e da inteligência norte-americana em 2012.

Os republicanos usam o incidente para criticar Obama e a
virtual candidata democrata à
Casa Branca, Hillary Clinton,
que era secretária de Estado à
época. Na ocasião, o embaixador norte-americano Christopher Stevens foi morto.
O relatório de 800 páginas afirmou que Clinton e

o vice do Departamento de
Estado, Patrick Kennedy, deveriam estar cientes das condições deterioradas de segurança no país. “Não é claro
que tipo de inteligência adicional teria satisfeito tanto
Kennedy como a secretária,
logo antes do ataque”, afirma
o documento.
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PBTur e ABIH visitam
agências de SP para
elevar fluxo de turistas
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Urânio enriquecido

Brasil exporta pela 1 vez para fins pacíficos
a

As Indústrias Nucleares
do Brasil (INB) firmaram
contrato para exportar urânio enriquecido pela primeira vez. A parceria com a empresa estatal Combustibles
Nucleares Argentinos (Conuar) prevê o envio de quatro toneladas de pó de dióxido de urânio (UO2) para a
carga inicial de abastecimento de um reator localizado na
cidade de Lima, ao norte de

Buenos Aires. O contrato, no
valor de US$ 4,5 milhões, foi
assinado em junho.
Para o presidente da
INB, João Carlos Tupinambá, o provimento representa
um marco na cooperação em
pesquisa nuclear entre Brasil e Argentina, ao inserir a
empresa pública no cenário
internacional de enriquecimento de urânio para fins
pacíficos. “O nosso primeiro

passo é consolidar esse relacionamento, ou seja, tornar
o país um fornecedor contumaz”, diz. “A ideia é, futuramente, subir de patamar
para um contrato com mais
recargas, de longo prazo.”
Enriquecido na fábrica da
INB em Resende (RJ), o produto ainda precisa de autorização
da Coordenação-Geral de Bens
Sensíveis do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações

e Comunicações (MCTIC) e da
Comissão Nacional de Energia
Nuclear (Cnen) para completar o processo de exportação.
As quatro toneladas se dividem em três lotes com teores
de enriquecimento de 1,9%,
2,6% e 3,1%. O transporte
será feito por dois caminhões,
que podem ter saido do município fluminense na última
quinta-feira (23). Segundo Tupinambá, caso o deslocamen-

COM A BAGAGEM CHEIA DE HISTÓRIAS

Mochileiro chega hoje a João Pessoa
Hoje chega a João Pessoa
o ciclo-viajante Wagner Mendes, mochileiro e fotógrafo
do projeto “O Mundo ADEUS
DARÁ” que, há um ano, saiu
de João Pessoa com a ideia de
percorrer os países do Sul da
América do Sul junto com o
professor e roteirista, Leandro Ribeiro (Atos), com o fim
de filmarem um documentário intitulado “Em Busca da
Identidade sul-americana”.
Trazendo na bagagem
a vivência de um ano fora
de casa, ele experimentou
na rotina de viagem algumas dificuldades que a
falta de experiência propiciou: dias dormindo na rua,
dias passando demasiado
frio, dias de pedal com vento contra.
Conheceu cidades como
Cabo Polônio, cidade localizada em uma reserva natural,
Colônia do Sacramento, cidade histórica onde a presença da luta entre espanhóis e
portugueses está marcada
nas ruas e prédios da cidade
velha, Puerto San Antonio,
Las Grutas, Puerto Madryn,
costa patagônica argentina,
além de Puerto Piramides, localizada na península Valdés,
uma das reservas naturais
mais importantes da Améri-

FOTO: Divulgação

Leandro e Wagner
percorreram várias
cidades latino-americanas
e se separaram após 10
meses de viagem

to não ocorra nesta semana, é
provável que seja adiado para
setembro, porque o comboio
só tem permissão para circular sob escolta da Polícia Rodoviária Federal, prestes a ser
deslocada para o Rio de Janeiro para atuar nas Olimpíadas.
O presidente da INB esclarece que a exportação não
afeta o abastecimento de combustível das centrais nucleares
de Angra dos Reis (RJ). Atual-

mente, a Usina de Enriquecimento possui seis cascatas de
ultracentrífugas em operação
e atende cerca de 40% das necessidades de Angra 1. Quando concluir a primeira etapa
de implantação da estrutura,
com a construção e a entrada em operação de mais três
cascatas, devem ser atendidas
100% das necessidades de
urânio enriquecido de Angra 1
e 20% de Angra 2.

CONCURSO PÚBLICO

Marinha inscreve e
Exército abrirá vagas
A Marinha do Brasil lançou edital de
concurso com 44 vagas disponíveis para o
Quadro Complementar
do Corpo da Armada
e Corpo de Fuzileiros
Navais (QC-CA/FN). O
concurso é voltado para
os graduados em Ciências Náuticas, diversas
áreas de Engenharia e

Educação Física. Para
participar, o candidato
precisa ter formação no
curso exigido, ser brasileiro nato, ter menos
de 29 anos de idade e
ser do sexo masculino.
A inscrição custa R$ 70
e pode ser feita no site
www.ingressonamarinha.mar.mil.br até o dia
29 de julho.

Sargento

ca Latina. Também conheceu
as Cordilheiras dos Andes do
lado argentino, visitando Esquel, El Bolsón e Bariloche,
também conhecendo do lado
chileno as cidades de Villarica e Pucón, região cercada
por vulcões, também local de
glaciais e lagos, no centro sul
do Chile.
Conheceu Florianópolis,
Porto Alegre, Puntadel Este,
Montevideo, Buenos Aires,
Bahía Blanca, Valdívia, Concepción e Santiago. Foram

Essas coisas

mais de 12 mil quilômetros
viajados, sendo metade deles
em bicicleta e outra grande
parte de carona.
Separou-se de Leandro
depois de 10 meses de viagem, resolvendo ir ‘a dedo’ ao
norte do Chile, conhecendo
Antofagasta e San Pedro do
Atacama, além de passar por
Uyuni e Santa Cruz de laSierra na Bolívia.
Também quer realizar
na cidade projetos e ações
que conheceu durante esse

tempo de ausência. Volta a
João Pessoa com muita saudade de casa e com muita
gana de proporcionar ao seu
trabalho um horizonte mais
abrangente, com muita expectativas de um trabalho
bem longo pela frente; o documentário continuará sendo produzido durante 2017
e 2018. Para acompanhar
as novidades do projeto, o
website éhttp://distropya.
com e a página no facebook
é ADEUS DARÁ.

Carlos Aranha -

Outra seleção das Forças Armadas com
inscrição em andamento é a do Exército para
a Escola de Sargentos das Armas (EsSA). O
concurso disponibiliza um total de 1.205 vagas, destinadas a candidatos que tenham
Ensino Médio e/ou técnico (apenas para a
área Saúde).
Para participar, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado, ter concluído o
Ensino Médio antes do encerramento do processo seletivo, ter entre 17 e 24 anos até 31 de
dezembro do ano da matrícula, estar em dia
com as obrigações militares e eleitorais e medir no mínimo 1,60m se for do sexo masculino,
ou 1,55 se for do sexo feminino.
A inscrição custa R$ 70 e pode ser feita no
site www.esa.ensino.eb.braté o dia 4 de julho.

Membro da Academia Paraibana de Letras - caranha@terra.com.br

“Teaser” me transporta a caminhos musicais
Na indústria fonográfica, um “teaser” é
mencionado quando um artista ou banda disponibiliza um trecho de uma nova
música ou de um “single” que, por padrão,
possui 30 segundos de duração. Dessa
forma, os fãs são atraídos pela parte da
cancão divulgada e incetivados a comprá-la
na íntegra após o lançamento.
nnnnnnnnnn

Foi no início dos anos 1990 que
comecei a usar a palavra “teaser”. Ela
soou pela primeira vez como uma mistura
de modernidade e vagas lembranças da
poesia de Ezra Pound.
Lembro que pensei logo em fazer
uma brincadeira de palavras: “teaser”,
tesão da televisão. “Words games”, como
nessas vezes em que a gente fica em mesa
de bar fazendo poemas, bilhetes, frases
soltas em guardanapos.
Na UFPB, antes de sua aposentadoria,
quem gostava muito de passear por esses
campos de sonhos era Jomard Muniz de
Britto, um dos poucos professores a então
entender que “liberal” não significava
exatamente “livre”. As asas da liberdade
voam de outras maneiras.
Armando Formiga - que ainda não

morava em Palmas - foi quem me explicou
o que é “teaser”, como numa campanha
de TV, rádio, jornal, “outdoor”. “Teaser”
dispara o objeto da campanha sem ser
explicitamente. Mas, saio da publicidade,
da mídia, e prefiro brincar com a sonoridade de “teaser”.

do como jogadores como Neuer, Khedira,
Kroos e Thomas Muller.
Só não desejo que enterrem nossos
corações nas curvas de uma modernidade
sem cultura. Por isso, “teaser”, recuso ser
um “ista”, um sinônimo, antônimo qualquer.

“Teaser” me transporta a caminhos
poéticos musicais. Quando escuto “teaser”, entristeço apenas quando robôs
tentam me raptar em direção à contramão de mim. Reajo. Penso e posso, como
no “Cérebro eletrônico” de Gilberto Gil.
“Teaser”, traço um trejeito de ser ator.
“Teaser”, desfaço a lua cheia que pinga
sangue e suga o nosso amor.
No dia que me disseram que o rádio é
mais veloz que a televisão, pensei, perguntei: eu digo sim, eu digo não?
Esse universo video-louco que me
rasga a potência, a tendência de ver, é
como se a camada de ozônio rompesse o
sonho e o nome do meu santo: Antônio.
“Teaser”, Antônio Carlos. E se fosse
Karl eu diria que a Alemanha não é tão
longe assim. Por falar em Alemanha, é por
ela a minha torcida na Eurocopa, vibran-

Quem quer ser “deus-tevê”, ou que
espera apenas “o que deu na tevê, está
longe das antenas que saem dos corações
que não acham o mundo tão “teaser”
assim.
As tesouras das nossas emoções
não cortam verdades, nem inteiras nem
meias.

nnnnnnnnnn

Geléia geral

nnnnnnnnnn

nnnnnnnnnn

O mundo é um “videogame” sem vencedores? As dores do mundo são suportadas pelos cérebros eletrônicos, pelos
comandos dos computadores? A cruz de
alguém é mais pesada que a de ninguém?
“Teaser”, Barcelona, Borborema. Já
me vejo subindo a serra. Alô, alô, Campina Grande. Em agosto estarei lançando
meu livro aí.

nnn O único inscrito
para a próxima eleição da
Academia Paraibana de
Letras (APL) é o escritor,
artista plástico e professor Chico Pereira (foto).
nnn Damião Ramos,
presidente da APL, reuniu o Conselho Direitor
e marcou a eleição para
a segunda sexta-feira de
julho, dia 8. Embora a
candidatura seja única,
a expectativa é de cerca
de 30 votantes (num
universo de 39 acadêmicos).
nnn O próximo Augusto
das Letras (a terceira
edição) poderá ser realizado numa parceria entre
a Fundação Cultural de
João Pessoa (Funjope), a

Academia Paraibana de
Letras e o Centro Cultural
Ariano Suassuna (do
Tribunal de Contas do
Estado).
nnn Blogs sem fins
lucrativos e muitas empresas “pontocom” que
se estabeleceram na
Internet, vêm utilizando
material de terceiros
sem qualquer pemissão e, o que é pior, em
boa parte das vezes
suprimindo o nome do
verdadeiro autor.
nnn Termino a coluna
desta quarta-feira com
Cazuza: “Mas se você
achar que estou derrotado, saiba que ainda estou
rolando os dados, pois o
tempo não para”.

GERAL
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vendas do Destino Paraíba

PBTur e ABIH visitam agências de SP
FOTO: Reprodução/Internet

Objetivo da parceria é
aumentar o fluxo de
turistas para o Estado
A Empresa Paraibana de
Turismo (PBTur) e Associação Brasileira da Indústria
Hoteleira (ABIH-PB) iniciam
nesta quarta-feira (29) uma
série de visitas às principais
agências e operadoras de turismo em São Paulo (SP). As
visitas começam pelas operadoras Trend, Visual, Flytour e TAM Viagens.
Na quinta-feira (30), as
presidentes da PBTur, Ruth
Avelino, e da ABIH-PB, Manuelina Hardman, estarão visitando a CVC, E-HTL e MMT
GapNet. Na sexta-feira (1º),
a agenda prevê reuniões na
Azul Viagens e Azul Linhas
Aéreas Brasileiras, e Beds On
Line. O objetivo é aumentar o
fluxo de turistas para o Destino Paraíba até o final deste
ano.
Ruth Avelino e Manuelina Hardman pretendem
negociar parcerias com as
agências e operadoras para
incentivar as vendas do Destino Paraíba, promovendo
uma campanha que premiará os profissionais que fecharem mais pacotes. A premiação seria a inclusão em
um famtour pelos principais

Estágios: ProUni e
Fies têm prioridade
A contratação de estagiários
nos órgãos públicos federais, da
administração direta, autárquica e
fundacional, vai dar prioridade a estudantes de nível superior contemplados pelo Programa Universidade para
Todos (ProUni) e o Programa de Financiamento Estudantil (Fies). A orientação consta de normativa do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão
publicada no Diário Oficial da União
dessa terça-feira (28). Segundo a
norma, a realização do estágio não
acarretará vínculo empregatício de
qualquer natureza e dar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio.

Cão é flagrado sendo
arrastado por moto

Ponta do Seixas, um dos principais pontos turísticos paraibanos, será um dos potenciais incluídos em um famtour realizado pela PBTur

pontos turísticos paraibanos.
“Queremos incentivar as vendas premiando quem vende
mais. Essas visitas têm por
objetivo viabilizar o crescimento efetivo do fluxo de turistas após essa ação já para

ESTUDANTES SELECIONADOS

UEPB divulga lista de
espera do SiSU 2016.2
A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB) divulgou
nesta terça-feira (28) a lista
de espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) fornecida pelo Ministério da
Educação (MEC).
A instituição informa
que a partir da próxima
quinta-feira (30) estará
disponibilizando no site
da Prograd (http://proreitorias.ascom.uepb.edu.br/
prograd/sisu/) o link de
cadastramento para que os
candidatos constantes na
lista de espera realizem a
declaração de interesse por
vaga até o próximo dia 13
de julho. A lista de espera
pode ser conferida no site
www.uepb.edu.br. Outras
informações: (83) 33153350 / 3315-3421.
O cadastramento é de
preenchimento obrigatório
e deve ser realizado por todos os candidatos que desejarem continuar concorren-

do às vagas remanescentes
na instituição. A partir desta declaração de interesse
pela vaga, no dia 18 de julho
será divulgada a lista de espera própria da UEPB, com
a primeira chamada desta
lista própria.
A matrícula dos estudantes selecionados será
realizada entre os dias 20
e 22 de julho, na Coordenação do Curso em que o candidato foi selecionado, no
respectivo turno de opção
do candidato.
Para fins de matrícula
os estudantes devem apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio e
Histórico Escolar, com as
cópias autenticadas de RG,
CPF, Registro de Nascimento ou Certidão de Casamento, prova de quitação com o
Serviço Militar (no caso de
candidatos do sexo masculino), prova de quitação
com o TRE (para maiores
de 18 anos) e uma fotografia 3×4 recente.

A Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB), em parceria com o Tribunal de Justiça
da Paraíba (TJPB), está com
inscrições abertas até o dia
29 de julho para os interessados em participar da seleção
para formação de turma do
Curso de Especialização em
Meios Consensuais de Solução de Conflitos.
Estão sendo ofertadas 45
vagas, sendo cinco para Magistrados do TJ, cinco para servidores do TJ, três para demanda
social, cinco para servidores da
UEPB e outras 27 vagas destinadas ao público que atenda
aos requisitos apresentados
no edital. Podem se inscrever

magistrados do Tribunal de
Justiça, servidores do Tribunal e da UEPB, bem como, na
concorrência geral, portadores
de diploma de curso superior
nas áreas de Direito, Psicologia,
Administração, Serviço social,
Contabilidade e Pedagogia,
além de outros interessados
com curso superior que comprovem a atuação no campo
dos meios consensuais de solução de conflitos.
Para efetuar sua inscrição, o candidato deve acessar
a página da ESMA na internet
(http://esma-acad.tjpb.jus.br)
para o preenchimento completo do formulário eletrônico
de inscrição.

Meios Consensuais recebe inscrição

o período entre agosto e novembro, ainda considerado
de baixa estação”, afirmou a
presidente da PBTur.
A executiva paraibana
disse que essa ação é estratégica para a Paraíba, tendo em

vista uma pequena queda no
fluxo de turistas após o período de alta estação. Na opinião
de Ruth Avelino, esse é um
momento importante de retornar às operadoras e buscar novas parcerias e, prin-

cipalmente, capacitações do
Destino Paraíba. “Precisamos
estar sempre presentes nos
grandes centros como o Sul,
Sudeste e Centro-Oeste, pois
o mercado é bastante competitivo e dinâmico”, pontuou.

Educação empreendedora

Edital oferece R$ 400 mil para
instituições de Ensino Superior
As instituições de Ensino Superior (IES) da Paraíba têm mais uma chance
de oferecer o ensino do empreendedorismo através da
chamada pública lançada
pelo Sebrae. As inscrições
para o envio de projetos foram prorrogadas até o dia 8
de agosto.
O edital vai selecionar
e apoiar, técnica e financeiramente, dois projetos que
promovam a educação empreendedora para os estudantes do ensino superior
no Estado.
De acordo com a analista técnica e gestora do
Programa Nacional de Educação Empreendedora do
Sebrae Paraíba, Socorro Vasconcelos, a proposta da chamada pública é estimular as
instituições de educação superior a adotarem, de modo
permanente, o ensino do
empreendedorismo em suas
práticas pedagógicas. “O papel da universidade na for-

mação de empreendedores
ganha cada vez mais relevância no contexto do ensino formal, por isso é necessário preparar o professor e
o estudante para participar
de um novo mundo do trabalho no qual a capacidade
de iniciativa, flexibilidade e
adaptação às mudanças são
fundamentais para o êxito
profissional”, destacou Socorro Vasconcelos.
Para se inscrever no edital, a instituição de ensino
deve elaborar uma proposta
contendo as linhas de ação
nas quais deseja trabalhar
em parceria com o Sebrae.
No edital, há um grupo de
atividades que o Sebrae
considera apropriado para
o público universitário, mas
as instituições podem colocar no projeto aquelas que
considerarem necessárias.
Caso a universidade já tenha
algum produto de ensino de
empreendedorismo ou queira desenvolver em conjunto

com o Sebrae, também poderá colocar em sua proposta. O
Sebrae destinará até R$ 200
mil para cada projeto aprovado e o prazo de execução
de cada convênio poderá ser
de até 24 meses, contados a
partir da assinatura entre o
Sebrae e a IES. No entanto,
a instituição de ensino deve
oferecer uma contrapartida de 30% do investimento
total do projeto. Somente
poderão ser analisadas as
propostas apresentadas por
IES - faculdades, centros
universitários ou universidades, públicas ou privadas credenciadas pelo Ministério
da Educação (MEC).
A íntegra do edital está
disponível na página principal do site do Sebrae Paraíba, no banner “Edital
Chamada Pública Educação
Empreendedora. Link direto:
http://www.sebrae.com.br/
Sebrae/Portal%20Sebrae/
UFs/PB/Banner/PBEDITAL16.pdf

Principais linhas de ação ofertadas
Desafio Universitário
Empreendedor: competição nacional de caráter
educacional que opera através de uma plataforma digital e integra diversas ações
do Sebrae para o público
universitário. As IES poderão se beneficiar por meio
de uma gestão do produto
que lhes permita maior informação sobre o conhecimento dos estudantes em
empreendedorismo e gestão de negócios.
Disciplinas de Empreendedorismo:
especialmente formatada pelo
Sebrae para aplicação no

Ensino Superior. O Sebrae
capacitará os professores e
oferecerá os materiais instrucionais para o ensino da
disciplina. A faculdade deverá estimar a demanda inicial
pela disciplina e dimensionar o número de educadores
a serem capacitados; organizar a formação das turmas
de alunos para aplicação da
disciplina; providenciar as
cópias do material fornecido
pelo Sebrae e realizar pesquisa de reação para subsidiar o Sebrae quanto à qualidade da solução educacional.
Cursos, seminários e
palestras: são ações que po-

dem ser propostas pela IES,
relativas ao tema empreendedorismo e ofertadas gratuitamente aos universitários.
Publicações de pesquisas e teses: viabilização
da publicação de trabalhos
acadêmicos sobre empreendedorismo. O Sebrae estimulará o credenciamento
das editoras universitárias
e subsidiará publicações de
temas relacionados à missão
do Sebrae. A proposição de
publicação deverá constar
do projeto a ser apresentado
pela instituição com custos
estimados e cotação com, no
mínimo, três fornecedores.

Fotos de um cão amarrado e
arrastado por uma moto foram divulgadas na internet e geraram revolta
em Matão, no interior de São Paulo.
O animal era puxado por uma corda
no centro da cidade, segundo testemunhas, após não suportar mais
acompanhar o motociclista. O caso
foi registrado no domingo, 26, e na
tarde desta segunda-feira, 27, a Polícia Civil começou a ouvir os envolvidos. Uma mulher, responsável pelas
imagens, contou ter visto o animal
sendo arrastado pela motocicleta e
que alertou o motociclista, que em
um primeiro momento não se preocupou com a questão, vindo a parar
o veículo somente um pouco à frente.

Novo disco de Maria
Rita tem “recall”
A gravadora de Maria Rita, a
Universal Music, divulgou um comunicado informando que identificou uma
troca de faixas no álbum O Samba em
Mim - Ao Vivo da Lapa, novo lançamento da cantora. Na faixa 8, Coração a
Batucar, o áudio foi substituído pelo
da música Um Corpo Só, também gravada da cantora. “O consumidor que
adquiriu as versões CD físico ou álbum
digital poderá trocar seu produto sem
ônus. Basta entrar em contato com o
SAC da gravadora através da opção
“Contato” do site www universalmusic.com.br para receber as instruções
do procedimento de troca física ou
digital”, afirma o comunicado oficial.

Zika faz Jason Day
desistir da Olimpíada
Mais um atleta do golfe decidiu não disputar os jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro por causa do vírus
zika. O australiano Jason Day, 28
anos, revelou ter medo de contrair
o vírus e, por isso, não disputará o
torneio olímpico de golfe. “O motivo
da minha decisão são as preocupações com a possível transmissão do
vírus zika e os riscos que isso pode
representar a uma futura gravidez
da minha esposa e para futuros
membros de minha família”, disse
Day, em declaração divulgada pela
agência de notícias Ansa.

Boi Garantido é o
vencedor de Parintins
O Garantido é o campeão da
50ª edição do Festival Folclórico de Parintins. O resultado foi anunciado hoje
(27) após a apuração das notas. O Boi
vermelho venceu o azul, o Caprichoso,
por uma diferença de três décimos. O
bumbá que carrega o coração na testa
subiu em um carro e comemorou a vitória com a galera vermelha nas ruas
de Parintins. Os torcedores tiveram a
oportunidade de segurar o troféu. O
presidente do Garantido, Adelson Albuquerque, lembrou das dificuldades
para viabilizar o evento deste ano, que
ficou sem a verba do governo estadual.
“Totalmente superação. Um ano difícil,
um ano de muitas dificuldades”.
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Turbulência internacional
Brasil tem mecanismos para superar o Brexit, diz BC
FOTO: Reprodução/Internet

O presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn, afirmou que o cenário internacional é desafiador e que
o Brexit – saída do Reino
Unido da União Europeia
– vai trazer implicações
para a economia global. Ele
acredita, no entanto, que o
Brasil é forte o suficiente
para superar qualquer adversidade.
Na avaliação do presidente do Banco Central, o
Brexit trata impactos para
o comércio e para o crescimento global. “Não estão
totalmente mapeadas as
consequências para o futuro. Isso introduz incertezas
que vamos ter de conviver”,
relatou.
Reservas
“Nossa economia tem
fundamentos robustos para
enfrentar movimentos decorrentes desse processo
de saída do Reino Unido”,
observou. Entre esses mecanismos que tornam o
Brasil resistente, ele listou
as reservas internacionais, que hoje representam uma proteção de quase US$ 400 bilhões.
Além delas, ele afirmou que o regime de câmbio flutuante, que permite
que o dólar suba ou desça
a depender do cenário eco-

1,4 milhão deixou
de sacar PIS/Pasep
Cerca de 1,4 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o abono
salarial do Programa de Integração
Social (PIS) e do Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), divulgou o Ministério do Trabalho.
O prazo para retirar o benefício acaba
amanhã. Até o último dia 24, 94,14%
dos 23,6 milhões de trabalhadores que
têm direito ao abono salarial sacaram
o dinheiro. O salário-mínimo, é pago a
empregados que tenham trabalhado
com carteira assinada por pelo menos
30 dias em 2014 e tenham recebido
até dois salários-mínimos por mês nesse período.

Governo tem maior
déficit da história

Recente decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia causou queda nas bolsas de valores e gerou incertezas mundiais

nômico, também funciona
como uma boa proteção
para a economia. Somado
a tudo isso, a exposição
internacional do País é pequena, o que reduz ainda
mais os riscos.
“O impacto de curto
prazo está sendo contido.

Vamos ter de observar os
impactos de médio e longo
prazo no mundo e no Brasil”, ponderou. “Os fatores
internos no Brasil são relevantes, mas a recuperação
da economia depende das
condições globais, sem dúvida”, afirmou.

O que é Brexit?
Em plebiscito, os britânicos decidiram sair da União
Europeia. Em uma votação
acirrada, 51,9% votaram
pela saída contra 48,1%. O
processo de saída, no entanto, não ocorre de imediato e
deve durar pelo menos dois

anos. Esse processo tem sido
chamado de Brexit, que nada
mais é do que a saída do Reino Unido do bloco europeu. A
palavra é derivada da união
de outras da língua inglesa:
British (de britânico ou uma
referência a Reino Unido) e
exit (saída).

COMÉRCIO VAREJISTA

PIOR RESULTADO PARA MAIO

Volume de vendas deve cair
Governo tem déficit
de R$ 15,493 bilhões 3,3% em 2016, após recuo
Bernardo Caram
e Idiana Tomazelli
Da Agência Estado

Com a atividade
econômica baixa e recuo no pagamento de
tributos, o Governo Central registrou em maio
um resultado deficitário
de R$ 15,493 bilhões, o
pior desempenho para
meses de maio da série
histórica, que tem início
em 1997.
O resultado, que
reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco
Central, voltou a ficar
negativo após ter registrado um superávit em
abril de R$ 9,751 bilhões.
O resultado de maio
veio pior do que a mediana das expectativas
do mercado financeiro,
que projetava um déficit
de R$ 14,900 bilhões. O
dado do mês passado,
contudo, ficou dentro
do intervalo das estimativas colhidas pelo AE
Projeções com 27 instituições financeiras, que
estava entre déficits de
R$ 10,000 bilhões a R$
19,200 bilhões.
Nos primeiros cinco
meses do ano, o resultado primário foi deficitário em R$ 23,770 bilhões,
também o pior resultado
da série. Esta é a primeira vez que o resultado
dos cinco primeiros meses do ano é negativo.

Entre janeiro e maio do
ano passado, o primário acumulava superávit
de R$ 6,488 bilhões. Em
12 meses encerrado em
maio, o Governo Central
apresentou déficit de R$
151,5 bilhões, o equivalente a 2,42% do PIB.
O governo do presidente em exercício Michel Temer conseguiu
aprovar no Congresso
Nacional a nova meta
fiscal para 2016, que
admite um déficit de
até R$ 170,5 bilhões nas
contas do Governo Central este ano. Sendo assim, o rombo fiscal deve
seguir expandindo até o
fim do ano.
As contas do Tesouro Nacional - incluindo o
BC - registraram déficit
primário de R$ 3,254 bilhões em maio. No ano,
é registrado um superávit primário acumulado
nas contas do Tesouro
Nacional (com BC) de R$
25,962 bilhões.
No mês passado, o
resultado do INSS foi um
déficit de R$ 12,239 bilhões. Nos primeiros cinco meses do ano, o valor
sobe para R$ 49,732 bilhões.
Já as contas apenas
do Banco Central tiveram saldo negativo de
R$ 115,7 milhões em
maio e de R$ 358,0 milhões no acumulado
dos cinco primeiros meses do ano.

Mateus Fagundes
Da Agência Estado

A crise econômica deve
fazer com que o varejo brasileiro apresente mais um
ano de queda na atividade,
de acordo com projeção da
Associação Comercial de São
Paulo (ACSP). A previsão é
que o volume de vendas caia
3,3% em 2016, na sequência de um recuo de 4,3% em
2015. A projeção abrange o
varejo restrito nacional, o

que não inclui automóveis
e material de construção.
A previsão da ACSP sugere,
no entanto, que a queda das
vendas vai atingir o ponto
máximo em maio e junho.
Em ambos os meses, o recuo
em 12 meses será de aproximadamente 6,0%.
A ACSP acredita que
a partir de julho o setor
varejista deve começar a
apresentar quedas menos
acentuadas, em linha com
a previsão de certa recupe-

SETOR INDUSTRIAL

ração da atividade captada
pelo Produto Interno Bruto
(PIB). “São sinais positivos.
Sinais de que o pior parece
ter passado. Embora ainda
no terreno negativo, os indicadores apontam para melhora do estado de espírito
do consumidor, do empresariado e da indústria. É o primeiro passo para o comércio
e o Brasil voltarem a crescer”,
escreveu o presidente da
ACSP, Alencar Burti, em nota
enviada à imprensa.

Confiança indica que aumenta
chance de produção crescer
André Ítalo Rocha
Da Agência Estado

A melhora do Índice de
Confiança da Indústria (ICI),
que subiu a 83,4 pontos em junho e atingiu o seu maior nível
desde fevereiro de 2015, aumenta a chance de a produção
industrial do segundo trimestre registrar crescimento em
relação ao primeiro trimestre
do ano ou ficar estável, avalia
o economista Aloisio Campelo
Jr, do Instituto de Economia
Brasileira (Ibre), da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), que calcula o indicador. Um dos sinais
mais consistentes nessa direção é que o Nível de Utilização
da Capacidade da Indústria

(Nuci), uma das variáveis do
ICI teve, no segundo trimestre,
o primeiro avanço marginal
desde o terceiro trimestre de
2013. O crescimento foi de 0,2
ponto porcentual em comparação com o primeiro trimestre de 2016. O Nuci terminou
junho a 73,9%. Apesar disso, a
maior parte do avanço da confiança se deve a expectativas.
Segundo Campelo, 84%
do aumento do ICI nos últimos
três meses pode ser atribuído
a uma melhor expectativa com
o futuro dos negócios. Para ele,
isso tem relação direta com
os desdobramentos políticos
dos últimos meses, que resultaram na admissibilidade do
processo de impeachment de

Dilma Rousseff no Congresso.
“Também vimos isso na época
do (Fernando) Collor, com um
avanço das expectativas logo
após a sua saída”, disse.
Com a melhora dos números, Campelo acredita que o
ponto de virada da confiança da
indústria pode ter sido em agosto do ano passado, uma vez que
a partir de setembro o índice
parou de cair. No entanto, o que
houve foi uma diminuição do
pessimismo e não um aumento
do otimismo. “Há dúvidas quanto à velocidade e extensão desta
fase (de recuperação da confiança), dadas as incertezas em
relação à evolução do consumo
das famílias e ao ambiente político nos próximos meses”.

A queda das receitas em meio
ao crescimento de gastos obrigatórios fez o Governo Central (Tesouro
Nacional, Previdência Social e Banco
Central) registrar o maior déficit primário da história para meses de maio.
No mês passado, o resultado ficou
negativo em R$ 15,494 bilhões, déficit 91,9% maior que o registrado em
maio de 2015 (R$ 8,074 bilhões). O
déficit primário é o resultado negativo
das contas do governo antes do pagamento dos juros da dívida pública.
Diante de maio, o governo acumula
déficit de R$ 23,770 bilhões.

BC projeta inflação
de 6,9% para 2016
O Banco Central (BC) piorou a
projeção para a inflação este ano. Na
estimativa do BC, a inflação, medida
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve ficar em
6,9%, este ano, ante 6,6% previstos
em março. A estimativa está no Relatório Trimestral de Inflação, divulgado
hoje (28), em Brasília. A projeção
estoura o teto da meta de inflação de
6,5% e fica longe do centro da meta,
4,5%, que deve ser perseguido pelo
BC. Segundo o Banco Central, em 2017
a inflação deve recuar e encerrar o período em 4,7%, ante 4,9% previstos
anteriormente.

Balança registra
superávit de R$ 1,1 bi
Nesta segunda-feira (27), o
Ministério da Indústria e Comércio
Exterior divulgou que, na quarta semana de junho, a balança comercial
do País registrou superávit de US$
1,1 bilhão, resultado da diferença
entre as exportações, que somaram US$ 4,009 bilhões, e importações ficaram no valor US$ 2,909
bilhões. No acumulado do mês até
agora, as exportações somam US$
13,867 bilhões e as importações,
US$ 10,418 bilhões, com saldo positivo de US$ 3,448 bilhões.

Ferrovia e portos
terão intermodal
O ministro dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, disse hoje (28) que o governo
estuda fazer uma concessão intermodal incluindo trechos da Ferrovia
Norte-Sul e portos no mesmo projeto. “Estamos definindo desenhos
como a Norte Sul com a possibilidade de oferecer ao país a primeira
concessão intermodal com ferrovias
e portos incluídos nesse modelo”,
informou o ministro ao participar do
seminário Alicerces para o Futuro, na
sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
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Ele disse

Ela disse

“Só as pessoas éticas
têm amigos”

“Não faltará amor onde
existe moral e ética”

LEANDRO KARNAL

MAURA WATAN

colunagorettizenaide

@letazenaide

Os meninos da Santa Marta

FOTO: Osmar Santos

A EQUIPE da Gráfica Santa Marta está de luto com
a morte, na última segunda-feira, de Hortêncio Ribeiro de
Luna Filho que, ao lado dos irmãos Ricardo Hortêncio e do
saudoso e estimado Guilherme Hortêncio, ajudaram o pai e
fundador, senhor Hortêncio, a transformar aquele parque
gráfico, para orgulho dos paraibanos, no mais moderno e
bem equipado do País.
Conheci esses “meninos” no início da década de 80,
ainda quando a gráfica funcionava num pequenino espaço
na Rua da Areia, para onde eu levava os clientes da M&G
Propaganda a fazerem seus folders e cartazes, mas que
sempre terminavam em bons bate-papos com Guilherme.
Belos tempos, velhos dias...

São Pedro
O DIA de São
Pedro será marcado pela Procissão
Marítima saindo da
Praia da Penha e
chegada no Largo da
antiga Gameleira, em
Tambaú. Em terra,
a procissão segue
para a Igreja de São
Pedro Pescador,
em Manaíra, onde
haverá a Missa de
Abertura do Tríduo.
Amanhã, haverá
naquela Paróquia,
a celebração dos
15 anos de sua
fundação, com a
presença do arcebispo
da Paraíba, dom Aldo
Pagotto.

Ícone da Moda
O ESTILISTA mineiro e cidadão paraibano Ronaldo Fraga continua a colecionar prêmios importantes na sua vida.
Desta vez ele será homenageado no Fashion Sunsets, que
acontece no próximo sábado no IED São Paulo, recebendo
o prêmio “ìcone da Moda”.
O evento, criado para celebrar as trajetórias e obras
de grandes personagens da moda do Brasil, será realizado
na sede daquela faculdade na capital paulista.

Feijunina

Fotos: Goretti Zenaide

Estimados Sonia e Walmir Vitoriano, ela é a aniversariante de hoje e vai comemorar no próximo
sábado como gosta: no forró da Feijunina

Procon neles!

Prêmio Reinações

DESDE ontem que
está funcionando na
Casa da Cidadania do
Manaíra Shopping, um
núcleo de atendimento
do Procon Estadual, no
horário das 10h às 18h.
O consumidor
terá agora mais este
espaço para resolver
questões junto aos
fornecedores de produtos e/ou serviços.

A FUNESC abriu inscrições para o concurso “Novos
Ilustradores Paraibanos - Prêmios Reinações”, iniciativa
que faz parte das atrações da edição de 2016 do “Agosto
das Letras - Festival de Leitura”.
O nome do prêmio é uma homenagem à obra
homônima de Monteiro Lobato e o concurso é aberto a
ilustradores paraibanos ou residentes na Paraíba.

OS FESTEJOS da
sociedade, pelo Dia de
São Pedro que transcorre
hoje, serão no próximo
sábado durante a Feijunina - 19a Feijoada Junina
de João Pessoa.
Muitos aproveitam
o evento para festejar
a data com muito forró,
regado a coquetéis da
cachaça São Paulo e a
deliciosa feijoada assinada por Zé Ruy e Norma.

Jampa Saúde
Professor José Loureiro Lopes e Marília, ele é o aniversariante de hoje
Foto: Dalva Rocha

Conceição Imperiano e Wilma Simões serão presenças na Feijunina

Zum

Zum

Zum

   O Unipê está com inscrições abertas para o seu vestibular tradicional que será

realizado próximo sábado. São ofererecidos 24 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, jurídica
e de negócios e também os cursos de graduação tecnológica.
   Os bonequinhos do Pokémon e Hello Kitty estão fazendo a alegria da criançada

na nova campanha do McLanche Feliz. E também de muitos papais que felizes ficam
ao verem os filhos comerem carne, nem que seja um hamburguer com batatas fritas.
   O mais novo executivo do Sindicato das Empresas de Hospedagens e Alimentação

de João Pessoa é o adminitrador Vitor Ribeiro de Sousa, graduado pelo Instituto Brasileiro
de Mercado de Capitais do Rio de Janeiro, com larga experiência em Gestão.

SEMPRE às
terças e quintas-feiras, das 17h às 19h e
aos sábados, das 6h
às 9h, a Unimed João
Pessoa promove na
Praia do Cabo Branco,
atividades físicas e
ações de saúde para
seus frequentadores.
Trata-se do Jampa Saúde que conta
com um treinamento
funcional e serviços de
saúde como verificação
do índice de massa
corporal, aferição da
pressão arterial e
teste de glicemia, além
de aulas de zumba às
terças.

20 anos
A ESCOLA CNA
Ruy Carneiro está
comemorando 20 anos
de atividades com a
promoção “20 anos, 20
bolsas pra você”.
A ideia é sortear
20 bolsas de estudos
de um semestre para
quem se matricular
naquela escola de
idiomas até o dia 13 de
agosto. Os sorteios já
começaram!

Clic especial de mãe e filha no Paço dos Leões: Tereza Neuman e Simone Vaz

Ficha limpa
O SITE MEU Patrocínio, o mais caro e exclusivo do
País, lançou uma nova e inovadora opção só para os
homens bem-sucedidos, onde os interessados deverão
ter renda e nome limpo, sem problemas com a justiça e,
para obter o status, terão seus antecedentes criminais
verificados e ainda arcarão com uma mensalidade de
R$999.
O site é voltado a “Sugar Babies” (mulheres jovens e
bonitas) e Sugar Daddies (homens ricos e mais maduros).

Fim dos festejos juninos
EM CABEDELO terminam hoje as festividades juninas com a Festa de São Pedro na Praça Getúlio Vargas,
que este ano recebeu decoração assinada por Diana
Oliveira e as artesãs cabedelenses.
A festa terá shows de Mô Lima e Osmídio Neto,
apresentações do grupo cultural Tambores do Forte,
grupo da Terceira Idade Eneida das Neves Monteiro e
Quadrilhas Flor de Mandacaru e Junina Viana.

Dois Pontos
  A Kopenhagen Paraíba
conquistou o 3o lugar no ranking
nacional no Programa de Excelência
da marca.
  A loja em João Pessoa é
conduzida por Marcela Fujiy.

Parabéns
Empresários José Reis Viana, Paulo Alexandre Maia,
Lavanério Duarte Júnior,
Valdeno Brito Filho e Sônia
Vitoriano, professor José
Loureiro Lopes, engenheiro
Paulo Souto, Sras. Paula
Cerqueira e Ana Elizabeth
Marques, executivo Paulo
Emílio Amaral Farias.

Álvaro e Vitor
disputam Circuito
Mundial na Croácia
Página 20
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MUDANÇA DE PLANOS

Botafogo dispensa dois jogadores
Foto: Tv Torcedor

Magno Alves e Gedeil
deixam o clube no novo
planejamento do time
Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Aos poucos, o Botafogo segue mudando o elenco
para as disputas do segundo semestre, com a contratação de alguns atletas e a
chegada de outros. Depois
da chegada do volante Hanick e do zagueiro André
Paulino, agora foi a vez do
zagueiro Magno Alves e do
volante Gedeil deixarem o
clube. Sem espaço mais no
time principal, o zagueiro
Magno Alves, que chegou a
ser titular no primeiro semestre, acertou com o Linense de São Paulo, onde
vai disputar o Campeonato
Brasileiro da Série D. Já Gedeil está retornando ao clube de onde veio, o Macaé,
do Rio de Janeiro, que está
disputando a Série C.
Ontem, o treinador Itamar Schulle fez seu primeiro treino técnico da semana,
com a presença de todos os
atletas, exceto o zagueiro
Nildo, que já deixou o Departamento Médico, mas ainda
está em fase de recuperação
física, para voltar a treinar
normalmente com o restante do grupo. A partir de
hoje, Schulle começa a definir o time que vai enfrentar
o Confiança, no próximo domingo, em Aracaju.
Depois do empate contra o América em Natal, que
fez com que a equipe caísse
para a terceira posição na

A equipe do Botafogo já trabalha a nova filosofia para o segundo semestre, quando sua diretoria demite e contrata outros atletas

tabela de classificação, o Botafogo precisa voltar a pontuar, no próximo domingo,
ou correrá o risco de terminar a rodada fora do G4. O
Belo tem 11 pontos, apenas
2 a mais do que o Remo e o
Salgueiro, que estão respectivamente na quarta e quinta colocação.

Para o volante Val, é muito importante que a equipe
consiga sair de Aracaju com
pelo menos um ponto. “Sabemos que será um jogo difícil,
fora de casa, mas temos que ir
com a mesma vontade que jogamos em Natal, e conseguimos somar pontos. A soma
destes pontinhos é muito

importante no final, quando
precisarmos de alguns, para
seguir na competição. Vamos para lá tentar manter o
mesmo ritmo que tivemos no
início da partida em Natal, e
no segundo tempo, quando o
time foi melhor do que o adversário, e deveria ter saído
com uma vitória da Arena das

Dunas”, disse o atleta.
O desejo de todos no Botafogo é que a equipe suba
para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um esforço
concentrado tem sido feito
entres jogadores, comissão
técnica e dirigentes para que
isto ocorra. A torcida também faz sua parte.
Foto: Divulgação

Logo após ser anunciado como treinador do América de Natal, Francisco Diá, que comandou o Campinense Clube no Paraibano, realizou atividades com novo elenco

EX-CAMPINENSE EM NATAL-RN

Diá diz que América não quer “raposeiros”
O técnico Francisco Diá negou ontem
que o América tenha interesse em jogadores
que hoje estão no Campinense. Segundo o
treinador, o clube que assumiu nesta segunda-feira está com um plantel super inchado,
com 36 atletas, e não tem nenhum interesse
em contratar no momento, muito menos do
Campinense. Ele se mostrou muito chateado
ontem, com as notícias de que ele estaria levando jogadores do Campinense para Natal.
Segundo o treinador, estão querendo culpar
ele pelo fracasso do Campinense no Campeonato Brasileiro da Série D, com calúnias e difamação.
“Eu mesmo pedi a alguns jogadores que
permanecessem no Campinense. Os atletas

têm contrato com a Raposa, e eu tenho a
maior consideração e respeito pela diretoria,
pelo presidente e pela torcida do Campinense. Jamais faria isso. Estão querendo me apunhalar pelas costas, mas não vão conseguir”,
disse o treinador bastante revoltado com as
notícias.
Segundo Diá, o motivo do Campinense
está mal na Série D foi o atraso no Campeonato Paraibano, provocado pela ação do Treze na Justiça. “A competição se estendeu, o
clube perdeu jogadores importantes, teve de
disputar uma final de campeonato paraibano, depois de uma estreia na Série D, que nos
obrigou a escalar um time reserva. Depois,
os jogadores comemoraram o título durante

toda a madrugada de quinta-feira, e já tiveram de jogar no sábado, contra o Sergipe.
Tudo isso causou o insucesso do clube nos dois
primeiros jogos do Brasileiro”, ressaltou Diá.
Sobre o futuro do Campinense, Diá disse
que torce muito pelo sucesso do clube, e acredita que o Rubro-Negro vai superar esta fase
difícil. “O Campinense é muito maior do que
tudo isso, e vai superar todos os problemas.
O clube vai dar a volta por cima. A diretoria é
muito competente, o técnico que está lá, também é muito competente, e eu mesmo dei
excelentes referências sobre ele. O grupo de
jogadores, mesmo com desfalques importantes com a saída de alguns que se valorizaram,
ainda é muito forte e competente”, disse Diá.

Briga por
vaga na Copa
SP começa no
próximo dia 9
A Federação Paraibana
de Futebol, em reunião com
os clubes, definiu todos
os detalhes do Campeonato Paraibano da categoria
Sub-19. A competição vai
começar no dia 9 de julho,
e terá a participação de 17
equipes, distribuídas em 3
chaves: Litoral, Agreste e
Sertão. O campeão paraibano terá o direito de representar o Estado nas disputas da Copa São Paulo de
Futebol Junior, em janeiro
de 2017.
De acordo com as informações da assessoria de
imprensa da FPF, os clubes
foram divididos da seguinte forma: no grupo do Litoral ficaram Botafogo, Auto
Esporte, Santos, Femar,
Spartax, Miramar e Santa
Cruz. Na chave do Agreste
estão Campinense, Treze,
Lucena, Serrano e Queimadense. E finalmente no
grupo do Sertão estão Nacional de Patos, Nacional
de Pombal, Sousa, Sabugy e
Esporte de Patos.
Na primeira fase, os clubes se enfrentam dentro de
seus grupos, com jogos de
ida. No final, se classificam
para a segunda fase, os 4
primeiros colocados do Litoral, mais 2 do Agreste e
2 do Sertão. A partir daí, se
enfrentam em jogos únicos,
sendo que na chave do Litoral, o primeiro enfrenta o
quarto, e o segundo o terceiro, com a vantagem do mando de campo e jogar pelo
empate. No Agreste e no
Sertão, o primeiro joga com
o segundo, com as mesmas
vantagens.
Na terceira fase, vão
disputar 2 do Litoral, 1 do
Agreste e 1 do Sertão. Os
jogos serão outra vez tipo
mata-mata, definidos por
sorteio, mas os clubes do
Litoral não podem se enfrentar mais nesta fase,
que vai escolher os finalistas da competição.
Futebol feminino
A FPF informou que o
Botafogo, atual campeão
paraibano, será o único
representante da Paraíba
na Copa do Brasil de Futebol Feminino. Segundo a
entidade, a decisão foi da
Confederação Brasileira de
Futebol, que levou em conta o Ranking Nacional das
Federações, para definir o
número de clubes em cada
Estado.
Foto: Divulgação

Amadeu, presidente da FPF
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800 atletas disputam o Troféu
Brasil de Atletismo em São Paulo
FOTO: Carol Coelho

Competição começa amanhã e
vai definir delegação brasileira
que vai aos Jogos Olímpicos
O 35º Troféu Brasil Caixa
de Atletismo, que será disputado de amanhã até domingo
(3), na Arena Caixa, em São
Bernardo do Campo (SP),
reunirá cerca de 800 atletas
de 107 clubes de 17 estados
e do Distrito Federal. Além
disso, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt),
organizadora do evento que
vai definir a equipe que representará o País nos Jogos
Olímpicos Rio 2016, anunciou a participação de convidados de seis países: Angola,
Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Venezuela.
Considerado a principal
competição atlética interclubes da América Latina, o torneio mais uma vez terá representantes de todas as regiões
do País, com a confirmação de
atletas do Amazonas, Ceará,
Espírito Santo, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Pará, Pernambuco, Piauí,
Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande
do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal.
Três clubes paulistas, que
certamente lutarão pelo Tro-

Marcos
Lima

marcosauniao@gmail.com

O sonho da medalha
olímpica para o Brasil

Rosangela e Thiago André foram os destaques em 2015 do atletismo brasileiro, conforme a CBAt

féu de campeão, inscreveram
o maior número de atletas na
competição: Orcampi/Unimed,
de Campinas, 70 representantes sendo 44 homens e 26 mulheres Pinheiros, de São Paulo,
com 55 (21 e 34) e BM&FBovespa, de São Caetano do Sul,
com 52 (31 e 21).
A BM&FBovespa busca o 15º título consecutivo
do torneio. No ano passado,
também em São Bernardo do
Campo (SP), a equipe somou
567,5 pontos (298 no mascu-

lino e 269,5 no feminino). No
total, os atletas do clube conquistaram 46 medalhas, sendo 20 de ouro, 12 de prata e
14 de bronze.
O vice-campeão foi o EC
Pinheiros, que somou 376,5
pontos e ganhou 23 medalhas
(sete de ouro, 10 de prata e
seis de bronze). O terceiro lugar foi da Orcampi/Unimed,
com 264 pontos e 19 medalhas (oito de ouro, seis de prata e cinco de bronze).
No total, 66 clubes co-

locaram atletas entre os oito
primeiros e marcaram pontos na competição. Trinta
equipes tiveram representantes no pódio e 10 delas
fizeram campeões.
O Troféu Brasil Caixa
de Atletismo começará às 8
horas de quinta-feira, com
a disputa da qualificação
masculina do lançamento do
martelo, e termina no domingo, às 12h20, com a realização da final do revezamento
feminino 4x400m.
FOTO: Divulgação FINA

Está chegando a hora da divulgação dos atletas que irão em busca da inédita medalha de ouro
para o Brasil. O técnico Rogério Micale convocará
a Seleção Brasileira Olímpica nesta quarta-feira,
às 11h, na sede da CBF. Após anunciar os 18 nomes
inscritos para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio
2016, Rogério Micale dará entrevista coletiva. No
dia 18 de julho, a Seleção Brasileira se apresenta
na Granja Comary para iniciar a preparação para os
jogos. No dia 30, em Goiânia, a equipe realiza seu
último amistoso antes da estreia. O adversário
nesta partida será o Japão.
Apesar de Tite ter sido confirmado como
técnico da seleção brasileira, o Brasil disputará às
Olímpiadas com outro treinador. Trata-se de Rogério Micale que tem a missão de ir em busca do
inédito ouro olímpico nos Jogos do Rio. O treinador
comanda uma comissão composta por 12 pessoas.
Tite será responsável apenas pela seleção principal.
Com algumas experiências à parte, Rogério
Micale assumiu a seleção sub-20 do Brasil no ano
passado, após a saída de Alexandre Gallo. Ele comandou o time na campanha do vice-campeonato
mundial da categoria e também na conquista do
bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nos
dois casos, treinou equipes que haviam sido convocadas por Gallo.
É..., vamos esperar a divulgação da lista. Ela,
por sinal, já vazou na Imprensa brasileira. Neymar
está lá, assim como estão também Fernando Prass
(Palmeiras) e Thiago Silva. a missão não é tão fácil
assim para o treinador, porém, ainda resta uma luz
no fim do túnel, que é a esperança de que nossa
seleção olímpica pode brilhar, porque, se dependermos da nossa seleção principal, esta está com a
estrela apagada há bastante tempo.

Esdras Martins

Equipe brasileira derrotou a anfitriã China na Super Final da Liga Mundial Masculina e, mesmo com a vitória, não conseguiu lugar no pódio

POLO AQUÁTICO

Brasil é sétimo lugar na Liga Mundial
A Super Final da Liga
Mundial Masculina de Polo
Aquático terminou no último domingo, na chinesa
Huizhou, com mais um título da favorita Sérvia, que
decidiu contra a seleção dos
Estados Unidos, a quem derrotou por 10 a 6 (2-0, 3-1,
3-0, 2-5). Os americanos
conquistaram sua terceira
medalha de prata na história da competição e permanecem em busca de seu primeiro ouro. A Grécia voltou
ao pódio após 10 anos para
levar seu terceiro bronze,
ao vencer a Itália, de virada,
por 11 a 7 (1-4, 4-2,4-1,2-0).
Já o Brasil, terceiro colocado
em 2015, ficou com a 7ª co-

locação ao golear a anfitriã
China por 16 a 4 (2-1, 3-0,
5-1,6-2). Na volta ao Brasil, mais treinos até o dia 5
de julho, quando fará nova
viagem para a Europa onde
treinará na Hungria por cinco dias e logo após, disputará um torneio na Sérvia.
Os destaques individuais da competição foram
o sérvio Branislav Mitrovic, como melhor jogador
(MVP); o americano Tony
Azevedo, jogador do Sesi/SP,
como artilheiro e que passou
em branco na decisão; e o
grego Kostantinos Flegkas,
como melhor goleiro.
O Brasil vem mantendo um volume grande de

treinos e de trabalho fora
d´água. E assim vai continuar até a volta do giro
europeu. Na volta, a partir de 21 de julho, em Salvador/BA, começa uma
fase mais específica, até a
entrada na Vila Olímpica,
em 3 de agosto.
O jogo contra os chineses, desta vez, foi bem mais
tranquilo do que o anterior,
na fase de classificação, que
terminou empatado em 11
gols, com vitória brasileira
nos pênaltis por 4 a 2. Na
ocasião, Felipe Perrone e
Josip Vrlic foram poupados.
Hoje (dom), a equipe brasileira marcou com 10 de
seus jogadores: Jonas (2),

Guilherme (2), Bernardo
Gomes (2), Ádria (2), Josip
(2), Grummy (2), Perrone,
Rudá, Felipe Silva e Ives. Os
brasileiros acertaram duas
das nove oportunidades de
homem a mais, enquanto os
chineses erraram todas as
suas seis chances.
“Preparamos o jogo
com cuidado. Tivemos uma
defesa bem organizada, que
parou os muitos tiros dos
chineses. Foi um bom jogo.
Corrigimos erros que cometemos. Cada jogo foi difícil
na Super Final e cada jogo
foi útil na preparação para
os Jogos Olímpicos”, concluiu Ratko Rudic, treinador
da Seleção Brasileira.

Desconhecido dos holofotes da grande imprensa brasileira, o paraibano Esdras Martins pode fazer história
esta semana em São Bernardo do Campo, São Paulo,
durante o Troféu Brasil de Atletismo. Descoberto
pelo professor Pedro Almeida e ex-atleta do Clube
Recreativo Kashima, o velocista é um dos melhores do
Brasil na prova de 1.500m e 800m. No Troféu Brasil irá
competir a prova dos 800m defendendo o Instituto Elisângela Maria Adriano (IEMA), de São Paulo, para onde
se transferiu há pouco mais de três meses. Um garoto
que promete muito no atletismo brasileiro e mundial.

Copa São Paulo

Olho grande!

A Federação Paraibana de Futebol promete divulgar até a próxima sexta-feira a tabela oficial
do Campeonato Paraibano Sub19, somente com profissionais,
que apontará o representante
da Paraíba na Copa São Paulo
de Juniores 2017.

Bastou apenas a notícia da
transferência do jogador Hulk
do Zenit da Rússia para a
China, para que clubes do Brasil
ficassem com o olho grande
nas cifras. O Serrano-PB, por
exemplo, já faz as contas de
quanto deve embolsar...

Em Mataraca
A comunidade esportiva da cidade de Mataraca, litoral norte da
Paraíba, vai apreciar um grande espetáculo no próximo domingo, no
futebol feminino intermunicipal. O time local, o América, estará recebendo o vice-campeão paraibano, o Clube Recreativo Kashima. A
partida acontecerá no estádio municipal e se trata do jogo de volta
amistoso. Recentemente, no estádio Teixeirão, em Santa Rita, o
Kashima derrotou o adversário por 2 a 0. Para este confronto, a
expectativa é de um grande público para prestigiar o jogo.
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CAMPEONATO BRASILEIRO

Sete jogos movimentam a Série A
FotoS: Divulgação

Rodada de número 12 será
complementada amanhã
com mais três partidas
Sete jogos estão programados para a noite de hoje
pela 12ª rodada da Série A
do Campeonato Brasileiro
de 2016. O complemento
da rodada será amanhã com
outras três partidas. Por enquanto, a liderança é do Palmeiras que soma 22 pontos,
seguido do Internacional,
que tem 20. Santos com 19
e Corinthians, também com
19 integram o G4. Na zona
do rebaixamento estão Botafogo-RJ, com 12 pontos;
Santa Cruz-PE, com 11; Coritiba, 10 e América-MG,
com 8.
Na noite de hoje, os destaques ficam por conta do
clássico entre Flamengo x Internacional, que jogam em Cariciaca, no Espírito Santos.
As equipes vêm de derrotas.
O Rubro-Negro perdeu de 2
a 1 para o Fluminense, na
Arena das Dunas, em Natal, no último domingo, enquanto o Internacional foi
derrotado pelo Botafogo-RJ,
em pleno estádio Beira Rio,
perante uma imensa torcida.
Outro confronto que
promete agitar a torcida se
trata de São Paulo x Fluminense. As equipes jogam no
Estádio Morumbi, às 21h45.
Na rodada anterior, o São
Paulo perdeu de 3 a 0 para
o Santos, enquanto o Fluminense vem de vitória perante o rival Flamengo.
Grêmio x Santos é outro
jogo bastante aguardado na
noite desta quarta-feira. As
equipes jogam na Arena do
Grêmio, em Porto Alegre. Os

Destaques da
rodada ficam
por conta do
Flamengo que
enfrenta o
Internacional
em Cariacica

Jogos de hoje
l Brasileirão
19h30
Vitória x Sport
Flamengo x Internacional
Grêmio x Santos

São Paulo não
aceita proposta
do Sevilla para
liberar Ganso

donos da casa foram derrotados na rodada anterior
pelo Atlético Paranaense
por 2 a 0, enquanto a equipe
da Vila Belmiro chega fortalecida pela belíssima vitória
contra o Tricolor paulista.
Além desses confrontos,
a 12ª Rodada da Série A ainda programa para esta noite
as partidas entre Vitória-BA x
Sport-PE, Coritiba x Atlético-PR,
Chapecoense x Cruzeiro e América-MG x Corinthians.
O líder Palmeiras só
estará em campo amanhã.
A equipe enfrenta na Arena Palmeiras, em São Paulo, a equipe do Figueirense
que tem apenas 14 pontos e
ocupa a 14ª colocação na tabela. Santa Cruz, que iniciou
a competição como uma das
surpresas da Série A, haja
vista ser remanescente da
Segunda Divisão, enfrenta
a Ponte Preta no Estádio do
Arruda. O Santa Cruz vem
de derrota para o Corinthians, por 2 a 1, enquanto a
Ponte Preta empatou com o
Vitória-BA em 1 a 1, no Barradão, em Salvador. Completando a rodada de amanhã,
teremos o confronto entre
Atlético-MG x Botafogo.

21h
Coritiba x Atlético-PR
Chapecoense x Cruzeiro
21h45
São Paulo x Fluminense
América-MG x Corinthians

O Fluminense, de Richarlyson, encara o São Paulo no Morumbi, após vencer clássico com o Flamengo

Inter-RS com seis novidades
O Internacional que pega
o Flamengo, na 12ª rodada do
Brasileirão, hoje, terá seis mudanças em relação ao time que
perdeu para o Botafogo. Na
manhã de ontem, Argel Fucks
montou o time titular com destaque para as estreias de Leandro Almeida e Seijas. Muriel
também ganhou espaço.
A formação foi testada
em exercício de bola parada
e campo reduzido. O grande
número de trocas é fruto de
atuações ruins, desfalque e

retorno após suspensão.
No gol, o rodízio que era
no banco de reservas se confirmou. Jaccson, titular contra
o Botafogo, deu lugar a Muriel.
Os dois já alternavam a condição de suplente enquanto Danilo Fernandes (e até Alisson,
meses antes) jogava.
Na zaga, Alan Costa foi sacado para estreia de Leandro
Almeida. Emprestado pelo Palmeiras, o zagueiro ocupa a vaga
que originalmente é de Paulão,
lesionado. Na lateral esquer-

da, Artur empurrou Geferson
para o banco de novo. No meiocampo, o suspenso Fabinho foi
substituído por Fernando Bob.
Gustavo Ferrareis, titular
nas últimas partidas, foi vetado
pelos médicos. De acordo com
o boletim oficial do clube, o
meia sentiu desconforto muscular e será preservado. Em
seu lugar treino Luis Manuel
Seijas, egresso do Independiente Santa Fe-COL e já inscrito no BID. Para completar a
lista de mudanças, Vitinho.

ASCENsÃO DE RODRIGÃO

Santos já fala em liberar Ricardo Oliveira
O Santos não deve endurecer para liberar o
atacante Ricardo Oliveira caso receba uma nova
oferta pelo seu capitão. A diretoria santista ainda considera o atleta indispensável dentro e
fora de campo, mas prometeu analisar propostas pelo atleta.
A cúpula alvinegra mudou a postura em
relação ao início deste ano, quando vetou a saída do jogador para o futebol chinês. Gratidão
pelos serviços prestados e a empolgação com o
início do atacante Rodrigão, que marcou dois
gols em dois jogos pelo clube, pesam para que
o Santos ouça possíveis propostas.
“Não sei. Vamos ver. Discutir sobre hipótese é complicado. Vamos aguardar se vem alguma proposta. Se vier, vamos analisar”, afirmou
Dagoberto Santos, superintendente de futebol.
“É bom ressaltar a importância do Ricardo
dentro do elenco, como líder do grupo e tudo
mais. Isso é muito importante. Tem valor para
nós. Estamos bem no campeonato, almejando
G-4, possibilidade de chegar. Tudo que agrega
valor tem que ser incorporado ao clube. Se você
perde capacidade competitiva com a venda de
um jogador, que poderia te colocar num estágio superior, é complicado. Temos que olhar

Atuação de Rodrigão no setor ofensivo santista tem agradado dirigentes do time da Vila Belmiro

não só ele dentro de campo,
idade avançada que ele possa
ter. Precisamos analisar a estratégia e necessidades no clube”,
completou.
Apesar da grave lesão no
joelho direito, que o tirou dos
gramados desde a final do Paulistão, Ricardo Oliveira é moni-

torado por três mercados do
futebol – China, Arábia Saudita
e Estados Unidos.
“Ele está bem. Está voltando agora. Não sei se terá alguma proposta da China. Aparentemente, não. Não chegou
nada até nós e, então, não dá
para raciocinar sobre especula-

ção”, disse Dagoberto.
“Ele não nos comunicou
sobre essa sondagem (Estados
Unidos). Mas imaginamos que
possa estar acontecendo, por
que o mercado está aberto e
todo mundo está querendo
contratar jogadores do Santos”,
completou.

O São Paulo recusou
uma proposta do Sevilla, da
Espanha, por Paulo Henrique
Ganso. A informação foi confirmada ontem pela assessoria de imprensa do clube brasileiro sem revelar valores.
Um dos motivos da rápida
recusa, de acordo com o departamento de comunicação
tricolor, é o fato de a diretoria querer todos os jogadores
100% concentrados nas semifinais da Libertadores.
O que se apurou é que
a oferta foi de 8 milhões de
euros por 100% dos direitos
econômicos de Ganso. O São
Paulo é dono de uma fatia de
38%. Os outros 62% pertencem a DIS, braço esportivo do
Grupo Sonda.
Os espanhóis também
estavam dispostos a oferecer
salário anual de 2,2 milhões
de euros, já descontados impostos, para o jogador. O valor corresponde a cerca de
R$ 683 mil mensais. Hoje,
Ganso recebe por volta de R$
300 mil por mês.
Apesar da recusa, o Sevilla ainda tem esperança de
uma reviravolta. A aposta é
de que Ganso não aceite renovar contrato antecipadamente, caso não seja negociado agora. Seu compromisso
atual com o São Paulo termina em setembro de 2017.
Seis meses antes do final do
acordo ele fica livre para assinar com outro clube. Nesse
cenário, a equipe do Morumbi nada receberia.

Porto recusa
proposta de
compra por
Maicon do SP

A diretoria do Porto comunicou ao São Paulo ontem que
recusou a proposta de compra
pelo zagueiro Maicon, 27, que
vem sendo capitão da equipe
do Morumbi e cujo contrato de
empréstimo acaba amanhã. Dirigentes do São Paulo afirmaram na manhã de ontem que o
clube chegou a seu limite financeiro e que já é muito pequena
a chance do atleta permanecer.
O São Paulo insiste em
uma proposta de 5 milhões
de euros (R$ 19 milhões), valor com o qual havia acenado
antes de formalizar a oferta.
O diretor executivo de futebol
Gustavo Vieira de Oliveira está
em Portugal, conversa com o
Porto, mas já comunicou ao
presidente Carlos Augusto de
Barros e Silva que o negócio só
sairá se houver uma reviravolta
inesperada no andamento das
negociações. O Porto dá o caso
como encerrado.
Antes desta oferta, o São
Paulo tentou envolver o zagueiro Lucão e o lateral esquerdo Inácio em uma proposta de
troca, mas recebeu resposta
negativa. O Porto pediu a inclusão do zagueiro Lyanco numa
oferta composta, hipótese que
o São Paulo rechaçou por considerar o jovem de 19 anos
uma das principais joias das
categorias de base nos últimos
anos.
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O Major Séries da temporada 2016 ocorre na cidade de Porec e reúne os principais nomes do vôlei de praia do planeta; o Brasil está representado por nove duplas, com dois atletas paraibanos

CIRCUITO MUNDIAL DE VôLEI DE PRAIA

Álvaro e Vitor estreiam na Croácia
Dupla pessoense levou a
medalha de prata no Pan
de Toronto em 2015
Adrizzia Silva
Especial para A União

A dupla paraibana
de vice-campeões do Pan
de Toronto 2015, Álvaro
Filho e Vitor Felipe, está
representando o Brasil
no segundo Major Séries
da temporada 2016 do
Circuito Mundial de Vôlei
de Praia, que teve início
ontem e vai até o próximo domino, em Porec, na
Croácia. No total, são nove
duplas que representam o
País, onde quatro são do
masculino e cinco do feminino, em busca de medalhas. Esse é o antepenúltimo torneio antes dos
Jogos Olímpicos de 2016,
e uma dupla verde e amarela defenderá o título às
margens do Mar Adriático.
No naipe masculino,
além dos jogadores paraibanos, estão classificados
direto para a fase de grupos, Alison e Bruno Schmidt (ES/DF) e Evandro
e Pedro Solberg (RJ), representantes do Brasil nos
Jogos Olímpicos. Já Guto
e Saymon (RJ/MS) disputaram o qualificatório em
busca de uma vaga na fase
principal. Eles venceram
Ricardo e André (BA/ES)
na segunda, pelo countryquota (cota do país), por
2 sets a 1 (21/18, 22/24,
17/19), conquistando a
chance de brigar no qualificatório.
No feminino, além das
representantes olímpicas
e campeãs do Major Séries de Porec em 2015, a
dupla Larissa e Talita (PA/
AL), outras duas duplas

partem da fase principal,
a partir de hoje: Ágatha
e Bárbara Seixas (PR/RJ),
que também são representantes olímpicas, e Elize Maia e Duda (ES/SE). Mais
duas duplas disputaram
o qualificatório ontem,
em busca de uma vaga na
fase principal: Lili e Maria
Elisa (ES/PE), e Fernanda
Berti e Josi (RJ/SC).
A fase principal contará com 32 times em cada
naipe, divididos em oito
grupos de quatro duplas.
Elas jogam entre si com os
primeiros colocados indo
direto para as oitavas de
final (Round 2). Segundos e terceiros colocados
de cada chave, disputam
uma rodada eliminatória a mais, a repescagem
(Round 1).
O Brasil soma 19 medalhas no Circuito Mundial 2016, sendo seis de
ouro, oito de prata e cinco
de bronze. Esta é a segunda vez que Porec recebe
uma etapa, com a dupla
Larissa e Talita e os holandeses Brouwer e Meeuwsen defendendo o título.
Outras quatro etapas do
Circuito Mundial já foram
realizadas na Croácia, mas
todas em Zagreb, apenas
no naipe masculino.
A etapa de Porec dará
57 mil dólares às duplas
campeãs,
distribuindo
800 mil dólares em premiações no total. Os campeões somam 800 pontos
no ranking do Circuito
Mundial. Após a parada
na Croácia, o tour mundial segue para o Major
Séries de Gstaad, na Suíça. Em seguida, na última
etapa antes dos Jogos,
ocorre em Klagenfurt, na
Áustria.

BEACH SOCCER

Torneio para Seleção Paraibana
Marcos Lima

marcosauniao@gmail.com

A Federação Paraibana de
Beach Soccer vai promover no
próximo sábado e domingo, o 1
º Torneio Seletivo Sub-17 de Beach Soccer. O evento será realizado
na arena da Federação Paraibana
desta modalidade esportiva, situada na Praia do Cabo Branco, em
João Pessoa.
A competição contará com a
participação de oito clubes. “O importante é que os atletas estejam

todos matriculados na escola”, disse
ontem o presidente da federação,
Ailton Cavalcanyti. Após o evento
será formada a seleção da Paraíba que vai disputar em Natal/RN,
a Copa do Brasil Escolar Sub-17 de
Beach Soccer, que ocorrerá entre os
dias 12 a 17 de julho.
No sábado a partir das 14h,
ocorrerão os jogos da Chave A, que
ficou assim definida com Gama
Clube Maníacos, Palmeiras Bola na
Rede, CCCLB do Alto do Mateus e
SEP Paraíba. No domingo, a partir
das 08h, teremos os jogos da Cha-

ve B, que conta com Palmares Gol
de Vida, Colibri Marisol, AA Moroni
e Pitimbu Fênix. Os clubes jogarão
entre si nas suas respectivas chaves,
e os dois que mais pontuarem em
cada chave, classificam-se para o
tradicional cruzamento olímpico
na semana seguinte.
A federação até a próxima
quarta-feira estará divulgando a
tabela completa com os jogos do
sábado e do domingo, como também o regulamento simplificado e
a arbitragem confirmada para trabalhar na competição.

As disputas do futebol de areia serão realizadas na arena montada pela federação, na Praia de Cabo Branco, no fim de semana

Vitória Lima escreve sobre
o livro “Trem noturno para
Lisboa”, de Pascal Mercier
Página 22
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Em sequência os filmes
“Afundação do Brasil”,
“O Reino Azul”, “Projeto
68”, “Cartas da Mãe” e
“Manhã Cinzenta”

Cinema engajado
Tintin Cineclube exibe hoje cinco filmes que estimulam o espectador
a refletir sobre a atual conjuntura político-econômica do Brasil
Guilherme Cabral

depois das exibições, é a ocasião para
que todos opinem e se possa construir, juntos, uma posição”, disse para
o jornal A União Liuba de Medeiros,
uma das coordenadoras do evento,
que é realizado pelo Tintin Cineclube,
com o apoio da Funesc e Conselho
Nacional de Cineclubes (CNC).
De acordo com a coordenação do evento, o Tintin encerra o
ciclo temático voltado à reflexão
sobre cinema e política apresentando filmes que problematizam, na
recente história política brasileira,
a prática das revoluções e soluções
“pelo alto”, em que a elite política,
social e econômica do País se organizam para impedir o avanço de
políticas públicas de inclusão social
e democratizantes. Nesse sentido,
com um viés histórico-crítico, os
filmes que serão exibidos abordam
questões como a relação entre
trabalho e poder, o totalitarismo, a
censura e a resistência da sociedade civil. A intenção é propor aos espectadores “uma reflexão sobre os
modos como o futuro do Brasil tem
sido disputado e negociado, em que
o pretexto do combate à corrupção tem legitimado ações abusivas
e inconstitucionais por parte dos
representantes dos três poderes da
República, reproduzindo os padrões historicamente consolidados
de manutenção da desigualdade
social em benefício dos interesses
hegemônicos da capitalismo internacional”.
Um dos filmes selecionados para
a programação de hoje intitula-se de
Afundação do Brasil, de Mô Toledo, com oito minutos de duração e
produzido em São Paulo, em 1980.
Trata-se de uma animação que mostra as relações de trabalho e a estrutura de poder ao longo da história do
Brasil. O outro, no mesmo gênero, é O
Reino Azul, de Otto Guerra, produção
gaúcha de 1989 que, em 14 minutos,
revela as atribulações de um tirano
que, para fugir do tédio, decide pintar
todo o seu reino de azul.

C

guipb_jornalista@hotmail.com

inco filmes - sendo dois
no gênero animação integram a programação
que o Tintin Cineclube
exibe em sessão gratuita
ao público hoje, a partir
das 19h30, no Cine Bangüê da Funesc (Fundação
Espaço Cultural da Paraíba), localizada em João Pessoa. O que une esses
títulos - dos quais se destacam Cartas
da Mãe, de Fernando Kinas e Marina
Willer, que é uma crônica sobre o
Brasil dos últimos 30 anos contada
através das correspondências enviadas pelo cartunista Henfil (1944
- 1988) para sua genitora, Dona
Maria, e Projeto 68, de Julia Mariano,
enfocando as maiores manifestações comandadas pelo movimento
estudantil no Rio de Janeiro, em
1968, contendo imagens realizadas
por vários cineastas, a exemplo de
Glauber Rocha (1939 - 1981), ambos
documentários - é o intuito de levar
os espectadores a refletirem sobre
a relação entre cinema e política,
ciclo temático que a coordenação do
evento encerra agora, aproveitando
o fato do País estar, no momento, em
meio a um processo de crise aguda
do sistema político e econômico,
sobretudo quando o Senado Federal
prepara-se, em breve, para decidir
pelo afastamento em definitivo - ou
não - da presidente da República,
Dilma Rousseff. No total, serão 85
minutos de duração e a Classificação
Indicativa é Livre.
“A escolha de filmes com temática política foi proposital. A referência é clara. Foi uma maneira que
achamos de participar, de nos inserir
nesse momento político em que vive
o Brasil, utilizando o cinema para
dar nossa contribuição com o objetivo de levar o público, que é muito
diverso, a refletir e a ter consciência
a respeito da conjuntura política e
econômica. Como sempre há debate,

Há, também, dois documentários na programação. Um intitula-se
Cartas da Mãe, de Fernando Kinas e
Marina Willer, produção paulista de
2003 com 28 minutos de duração
que é uma crônica sobre o Brasil dos
últimos 30 anos contada através das
cartas que o cartunista Henfil escreveu para sua genitora, Dona Maria.
Estas correspondências - publicadas
em livros e jornais - são lidas pelo
ator e diretor Antônio Abujamra,
enquanto desfilam imagens do Brasil
contemporâneo. Política, cultura,
amigos e amor são alguns dos temas
que tais missivas evocam, criando
um diálogo entre o passado recente
do Brasil e a situação atual. Amigos,
a exemplo do escritor Luis Fernando
Veríssimo, o jornalista Zuenir Ventura e os também cartunistas Angeli e
Laerte falam a respeito da trajetória
do saudoso cartunista a partir dos
anos da ditadura militar, iniciada em
1964, até sua morte. Animações inéditas de seus cartuns complementam
o filme.
O outro documentário, cujo título
é Projeto 68, de Julia Mariano, é uma
produção do Rio de Janeiro de 2008,
com 13 minutos de duração, que
registra na Cidade Maravilhosa o fato
do movimento estudantil comandar,
em 1968, as maiores manifestações
contra a ditadura. A trama transcorre
num ritmo crescente, desde a morte
do estudante Edson Luís até o clímax,
na Passeata dos Cem Mil. As imagens
foram realizadas por Glauber Rocha,
Silvio Da-Rin, Arnaldo Jabour, com
fotografias de Pedro de Moraes e
Evandro Teixeira.
O quinto filme é Manhã Cinzenta, uma ficção de Olney São
Paulo, com 22 minutos de duração
e produzido em 1969, no Rio de
Janeiro, que aborda um golpe de
estado num país imaginário da
América Latina, no qual os estudantes assumem o poder. Detalhe é que
a questão do movimento estudantil
no Brasil, naquele ano, é enfocado
de maneira pioneira.

Serviço
n Evento: Tintin Cineclube
n Data: Hoje
n Hora: 19h30
n Local: Cine Bangüê do Espaço Cultural, em João
Pessoa
n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida,
n0 800, Tambauzinho
n Entrada: Gratuita
Classificação Indicativa: Livre
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LUTO NA ARTE
Ator italiano Bud
Spencer morre em
Roma aos 86 anos
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Coletivo Alfenim vai
participar do Festival
Nordestino de Teatro
PÁGINA 24
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Rogério Almeida - Jornalista de turismo

Vitória

Lima

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

O fim das companhias
aéreas nacionais
A Câmara dos Deputados aprovou em plenário o
texto final da medida provisória que autoriza que empresas aéreas brasileiras tenham até 100% de capital
estrangeiro. No momento, o limite é de 20% das ações
com direito a voto. Se aprovada no Senado, a ação viabiliza a venda das empresas nacionais e até a instalação
de companhias estrangeiras no país.
No primeiro momento a medida parece ser boa
para os brasileiros e para as companhias aéreas, mas a
médio e longo prazo será muito ruim.
A verdade é que as companhias aéreas brasileiras
amargam juntas um prejuízo de R$ 5,9 bilhões em
2015, o maior da história do setor. E neste primeiro
semestre a situação se agravou ainda mais.
Quando se pensava que com o aumento do dólar os
brasileiros iriam viajar pelo Brasil, a verdade está sendo outra. A crise econômica e a incerteza política tem
levado aos brasileiros a ter na verdade muita cautela.
Todo o nordeste teve queda no número de passageiros nos voos nacionais entre maio e junho. O Rio
Grande do Norte teve um tombo quase 56% superior
ao registrado nacionalmente (de -8,2%) e pior que
os amargados por Fortaleza (-9,65%), Joao Pessoa
(-8,70%) e Recife (-0,61%) em comparação com o
ano passado.
A Azul Linhas Aéreas cancelou seus voos diretos
de João Pessoa para Fortaleza obrigando agora os
passageiros a viajarem para Recife tanto na volta
quanto na ida.
No Rio Grande do Norte são 138.143 passageiros a
menos voando que em 2016.
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas
(ABEAR) informou que o setor perdeu mais de 3,2 milhões de passageiros no país, em relação ao acumulado
em igual período de 2015.

Crônica

Já é o décimo mês consecutivo, em que há uma
redução na demanda doméstica (em passageiros-quilômetros pagos transportados).
A retração econômica também está afetando a
movimentação de passageiros corporativos, ou seja os
que viajam para negócios e eventos e que representam
70% do tráfego área. Só em 2015 esta demanda caiu
pela metade e neste primeiro semestre reduziu para
mais de 75%.
A presidente da LATAM, Claudia Sender devido a
baixa procura pelos voos deixou em compasso de espera
a definição sobre qual capital Recife, Natal ou Fortaleza
irá sediar o centro de distribuição de voos da empresa
no nordeste, e chamada de HUB. A TAM já apresenta
uma redução na demanda de 12,2% somente neste primeiro semestre. E por conta disso não há mais data para
definição sobre que capital será escolhida.
A Medida Provisória MP 714 foi editada pela presidente afastada Dilma Rousseff em março deste ano
e foi apontada como uma salvação para o setor aéreo
brasileiro. Originalmente a proposta elevava o limite de
capital estrangeiro para 49%, permitindo que chegasse
até 50%, desde que o Brasil tivesse acordo de reciprocidade com o país da companhia estrangeira.
Na votação, em plenário, deputados aprovaram
emenda que retirou do texto qualquer restrição para
estrangeiros adquirirem 100% do controle do capital
volante de aéreas brasileiras.
Com isso muitas companhias aéreas brasileiras
irão desaparecer, engolidas pelas grandes empresas
mundiais. O texto segue agora para análise do Senado
Federal, que terá a última palavra se será mesmo o fim
das companhias aéreas nacionais ou uma saída para
empresas como a GOL que somou perdas de R$ 3,5
bilhões em 2015, o maior prejuízo do setor.
Evaldo Gonçalves -

Escritor membro da APL

Também, Cidadãos do Mundo...
Por questão de espaço, ao
destacar Assis Chateaubriand,
Celso Furtado e Epitácio Pessoa, como Cidadãos do Mundo,
deixei de citar Pedro Américo,
que, igualmente, promoveu a
Paraíba, Brasil afora, tendo sido
Pintor, Romancista e Político.
É Patrono da Cadeira 24 na
Academia Paraibana de Letras,
cujo fundador é Horácio de
Almeida, e sucessor, José Joffily, sendo eu o atual ocupante,
responsável pela difusão da
Memória desses eminentes paraibanos.
Por outro lado, ao assumir
essa Cadeira, involuntariamente
omiti o fato de Pedro Américo
ter sido, como os três paraibanos citados, um Cidadão do
Mundo, pois foi autor de notáveis Painéis da nossa História,
com prestígio e reconhecimento,
universais, quanto ao seu gênio
de invulgar dimensão.
Pedro Américo enveredou pelos caminhos da literatura, escrevendo romances, e representou a
Paraíba no Congresso Nacional.

Pedro Américo era artista e político

Todavia, seu conceito como autor
de imortais Painéis históricos e
Quadros de repercussão mundial
o faz Cidadão do Mundo.
Juntamente com Assis Chateaubriand, Celso Furtado e Epitácio Pessoa, cada um nas suas
áreas, Pedro Américo inscreveu
seu nome de paraibano na História das Artes, sem nada dever

à galeria dos maiores pintores
do mundo.
Não posso alegar que convivi com gênios paraibanos de
expressão internacional. Todavia, Deus me permitiu conhecer,
quando adolescente, em Sumé,
o gênio de Miguel Guilherme,
autodidata que deixou sua arte
sagrada nos tetos de templos
católicos da Paraíba.
Ginasiano, em Campina
Grande, estudei com Hélio
Fagundes, que dispensava os estudos das matérias curriculares
para ler gibis e obter as melhores notas no dia seguinte, culminando sua trajetória como físico
na NASA, e hoje é Professor
Emérito de Universidade, em
São Paulo, mesmo aposentado.
Assis Chateaubriand, Celso Furtado, Epitácio Pessoa e
Pedro Américo, são Cidadãos
do Mundo, bem como Hélio
Fagundes e Miguel Guilherme,
também o são, pela genialidade
e espírito público que emprestaram ao desempenho de suas
inteligências.

Trem noturno
para Lisboa
“Quando a ditadura é um fato, a revolução é um dever.”
(Pascal Mercier, “Trem Noturno para Lisboa”,
Record, 2009)
“Trem noturno para Lisboa” é o título de um romance
de Pascal Mercier, pseudônimo de Peter Bieri, nascido em
1944, em Berna, Suiça. Vive atualmente em Berlim, onde
leciona filosofia. Este é o seu terceiro romance, um fenômeno editorial na Europa, onde vendeu mais de dois milhões de exemplares desde 2004, quando foi publicado na
Alemanha, tendo sido traduzido para mais de 15 idiomas.
Na companhia de Heitor Cabral, viajei para Lisboa, há
dez anos. Ao ler o livro e ver o filme do dinamarquês Bille
August baseado na obra de Mercier, voltei a Lisboa. Muitas
das ruas percorridas pelo filme pude reconhecer, apesar
do tempo decorrido desde então.
Joaquim Cascais foi o generoso cicerone que nos
orientou pelas ruas, vielas e tascas de Lisboa e Lu Damasceno foi quem me pôs o livro de Pascal Mercier nas mãos,
de forma doce e generosa, pois ele ainda está comigo.
Depois de lê-lo, deu-me uma vontade danada de voltar a
Lisboa. Voltar a um lugar que nos tocou é até mais estimulante do que visitar um lugar novo, desconhecido, sem as
marcas do passado, sem as referências de uma vida anterior. Diz Mercier que fica algo de nós quando deixamos um
lugar e resta alguma coisa lá, mesmo quando partimos. E
Lisboa tem muitas vidas anteriores para serem lembradas
por nós, brasileiros. Lembro, por exemplo, de uma certa
escadaria que aparece no filme, que nos remete, a nós
paraibanos, diretamente, àquela do Beco da Faculdade de
Direito, na Gabriel Malagrida, na nossa cidade.
Além do lugar, há também, no livro as referências ao
período de ditadura salazarista, tão presente para nós que
vivíamos aqui, também, na mesma época, uma ditadura
militar (também de tão triste memória). Hoje, por sinal,
este período foi-me avivado na mente por fotos publicadas
no Jornal A União de 24 de junho, de cinco jovens brasileiras que participaram da luta armada, ironicamente identificadas pelas forças da repressão como “As donzelas da torre”. Uma dessas jovens é a professora Eleonora Menicucci,
que viveu alguns anos na Paraíba e lecionou na UFPB. Aqui
ela se estabeleceu como professora do Departamento de
Ciências Sociais, UFPB, lá obtendo inclusive o título de
Mestre. Aqui fez muitos amigos viveu muitas alegrias e
também alguns dissabores. Olhando sua foto, tão jovem,
tão linda, tive a clara percepção do seu sofrimento naqueles dias de tortura e prisão, quando teve de suportar tudo
corajosamente, com uma filha recém-nascida nos braços. A
última vez que a vimos foi nas filmagens da despedida da
presidente Dilma Rousseff, já com os cabelos totalmente
brancos. Nunca se separaram: Eleonora sempre exercendo
o papel de fiel escudeira de Dilma, tendo sido inclusive sua
Secretária para assunto de Mulheres, cargo com status de
Ministério. Amparou Dilma nos momentos difíceis e com
ela se rejubilou nas suas conquistas.
Outra que aparece nas fotos do jornal é a jovem Dilma
Rousseff, tão conhecida de nós brasileiros. Ou será que ainda não a conhecemos tão bem? É outra cuja coragem e força moral foram testadas muito cedo, numa fase em que a
maioria das jovens ainda está sonhando com uma carreira
profissional ou com um príncipe encantado. Essas jovens
tiveram seus sonhos precipitados no abismo pela tortura
e pela crueldade da ditadura militar. Mas se levantaram
de cabeça erguida enfrentando seus algozes, desafiando
sua malvadeza com a limpidez dos olhos de quem vê além,
muito além e sabe que “a noite escura da alma” não dura
para sempre, apesar das ditaduras...
E há também as referências à Revolução dos Cravos
de 1974, que tanto nos estimulou e encheu de esperanças,
quando a nossa revolução era apenas um sonho. Chico
Buarque celebrou-a em canção inesquecível, que cantávamos em uníssono, com fervor emocionado: “Foi bonita a
festa, pá, fiquei contente...”
O livro a que me referi acima tem frases inesquecíveis,
que ficam reverberando em nossas mentes, num estilo
elegante, contido e reminiscente. Ainda não terminei de
lê-lo mas fiquei curiosa de ver logo o filme que deixei de
lado, por enquanto. Não me decepcionei. O protagonista e
narrador do livro é interpretado por um dos meus atores
favoritos, Jeremy Irons. Mas ele não esgota a galeria de
atores multinacionais, maravilhosos que aprendemos a
admirar nos últimos trinta anos de cinema e que atuam no
filme. Além de Irons temos um elenco multinacional que
inclui, Bruno Ganz, Lena Olin, Chirstopher Lee, Melanie
Laurent e até uma envelhecida, mas sempre bela Charlotte
Rampling. Embora o filme tenha sido malhado pela crítica
internacional, não deixa de encantar a alguém (como eu)
menos exigente e disposta a receber carinhosamente um
filme sensível, cheio de cenas ternas de amor e amizade,
embora também incluindo algumas chocantes e violentas.
Apesar de suas reverberações históricas tão familiares,
este filme passou despercebido por nós, mas está facilmente acessível para quem dispõe do serviço do NETFLIX.
Recomendo-o sem reservas.
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Cinema

Texto em destaque
Nomes, ora
os nomes
Luíz Augusto Paiva da Mata
Professor

Nascido em Nápoles,
Bud Spencer marcou
época na sétima arte

Morre o ator Bud Spencer, ícone
dos filmes “spaghetti westerns”
Bud Spencer, ator italiano
conhecido pelos filmes de pancadaria com Terence Hill nos anos
70, morreu na noite da última
segunda-feira (27) em Roma, tinha
86 anos. Spencer morreu em casa,
“pacificamente”, de causas naturais.
Segundo a Euro News, o anúncio da morte de Carlo Pedersoli, o
verdadeiro nome de Bud Spencer,
foi feito pelo filho: “O papá deixou-nos pacificamente às 18h15
(17h15 em Lisboa). Não sofreu.

Humor

Estivemos todos a seu lado e a
sua última palavra foi ‘obrigado’”,
declarou Giuseppe Pedersoli à
agência de notícias italiana, ANSA.
Bud Spencer nasceu a 31 de
outubro de 1929, num bairro histórico de Nápoles, em Borgo Santa
Lucia. Além do trabalho desempenhado na sétima arte, Carlo Pedersoli foi também um atleta, tendo
representado a seleção italiana
de natação nos Jogos Olímpicos
de 1952 e 1956. Ele ficou também
conhecido como o primeiro italia-

no a fazer 100 metros a nado em
menos de um minuto.
Entre os vários trabalhos,
destacam-se ‘Trinitá, Cowboy
Insolente’ ( ‘Lo chiamavano Trinità’ ), filmes que protagonizou com
Terrence Hill naqueles que eram
descritos como os ‘spaghetti westerns’ dos anos 70.
Carlo Pedersoli escolheu o seu
nome artístico em homenagem à
sua cerveja favorita – a Budweiser
– e o ator que inspirou enquanto
artista, Spencer Tracy.

ÁRVORES

Val Fonseca

Em cartaz
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 Independence
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).

estavam entocados na cidade. Velhos inimigos
como o Destruidor se unirão a novos malvados
que não estão satisfeitos com as ações dos
justiceiros, como o cientista Dr. Baxter Stockman
e o famigerado grupo de malvados conhecido
como o Clã do Pé. Além disso, a turma ainda
enfrentará uma ameaça alienígena chamada
Krang, um ser da Dimensão X que deseja dominar
a cidade de Nova York. 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
AS TARTARUGAS NINJA - FORA DAS SOMBRAS (EUA regularmente para seu círculo de conhecidos.
2016). Gênero: Aventura. Duração: 122 min. Marguerite é muito desafinada, mas isso nunca
Classificação: 10 anos. Direção: Dave Green. ninguém lhe disse. Seu marido e seus amigos
Com Megan Fox, Stephen Amell e Noel Fisher. mais próximos sempre mantiveram suas ilusões.
Sinopse: Após os acontecimentos do primeiro Tudo se complica no dia em que Marguerite põe
filme, as Tartarugas Ninja Michelangelo, Rafael, na cabeça que vai cantar diante de um público de
Donatello e Leonardo e sua amiga humana April verdade na Ópera Nacional de Paris. CinEspaço2:
O’Neil chamaram a atenção de vários vilões que 13h50, 16h20, 18h50 e 21h20 (LEG).

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). Gênero: 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. Direção:
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.

SERVIÇO
 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping

Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]
[3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa

 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas

do Cantador [3337-4646]

Gostemos ou não temos que arrastá-los ao longo da vida, a não
ser que uma manobra judicial permita nos livrarmos desse incômodo. Não estou falando do meu, provavelmente também não seja o
caso do leitor. Mas há gente por aí que carrega às costas esse pesado
fardo, o próprio nome.
Nossos cartórios ousaram vitimar, ou infernizar infelizes
viventes ao registrar aberrações tais como as seguintes: os de
inspirações jurídicas como um tal de Ábias Corpus da Silva, os
voltados à geometria como nome do senhor Sextavado Obtusângulo Reto, os vingativos do tipo Safada da Sogra Vitorina. Há
os humildes: Simplício Simplório da Simplicidade Simples. Os
alquimistas não poderiam faltar: Ácido Acético Etílico da Silva. Os
enfermos fizeram-se presentes com Antônio Morrendo das Dores.
Não esqueceram uma infeliz registrada com viés ginecológico, a
senhora Eva Gina. E o militarista Carabino Tiro Certo? Não esqueçamos o consagrado numerológo Um Dois Três de Oliveira Quatro.
Não olvidaram nem a disfunção erétil e carimbaram o José Pinto
Brochado. Por aí vai. A lista é enorme.
Por outro lado há os que referenciam artistas, homens públicos
que já partiram para outras dimensões e colocam na responsabilidade dos filhos a tarefa de não manchar biografias consagradas. Não
se surpreendam ao encontrarem por aí, “face to face”, com um Getúlio Vargas da Silva e até com o pacifista Mahatma Gandhi de Oliveira
e a cantora francesa Edith Piaf Gomes. A torcida rubro-negra do
Flamengo infestou o país de Arthur, sem autorização do craque Zico,
homenageando este mesmo ainda em vida. Tinham pressa.
E os que pregam o sufixo “son” no nome dos rebentos crendo
que tal acréscimo lhes dará destaque na vida? Há inúmeros registrados como Carlison, Kleberson, Ivison inspirados provavelmente
nos Jefersons, Petersons, Andersons. Acham “chic”. Creiam, tivemos
recentemente um Facebookson e um Marco Jekison da Silva
Nos anos setenta, a novela global Cavalo de Aço, protagonizada por Tarcísio Meira, abarrotou os arquivos dos cartórios com o
Rodrigo, nome da personagem que vestia o ator. Mas sua esposaparceira Glória Meneses, na mesma novela, não encantou com o
Miranda. Alguns anos à frente, em Selva de Pedra, Regina Duarte
foi responsável por muitas Simones nas pias de batismo. Nome
também é moda, Mas os Rodrigos e as Simones pelo menos estão
livres de chacotas por tais heranças.
Mau gosto não é uma prerrogativa dos mais humildes. Tirar
pedaços do nome do pai e da mãe e cravar a “costura” para
batizar os filhos é, no mínimo, de gosto duvidoso. O sambista
Martinho da Vila, então casado com a senhora Anália, batizou a
rebenta com o Martinália. Pode? A moça hoje alcançou discreto
sucesso como cantora, mas certamente não será o nome que irá
alavancar sua carreira.
Mais modernamente há também um, digamos, um embate,
quase uma disputa entre celebridades e anônimos menos favorecidos economicamente. Os primeiros, geralmente atores famosos,
apostam na simplicidade e rotulam a criançada com Benedita,
Maria, Antônio, Joaquim, Sebastiana, etc. Desses só ainda não me
deparei com Raimunda; talvez por sugerir uma rima não muito
conveniente. Nada de sofisticação, quanto mais simples melhor e
o fazem para mostrarem-se despojados, pessoas diferenciadas. Já
do outro lado da fronteira, a onda consiste nos nomes preferencialmente duplos: começando pelos estrangeiros com algumas
alterações, seguidos da faceta cristã do registro e então surgem
Daine Aparecida, Jênifer Maria, Kelvin José, Gregory Francisco, Carolaine de Jesus. Quando só o nome e depois o sobrenome optam
pela profusão de letras; então Poliana transforma-se em Pollyanna.
Amam os ípsilones.
Anos atrás, chegava eu com filhos para uma visita no Zoo de
Bauru, eis que na entrada deparei-me com uma velha Kombi despejando gente. Criançada fogosa e espevitada, logo um molecote quis
bater suas asas fora do grupo, quando ouvi:
_ Washington vem cá. Já pra cá menino!
Washington veio. O homenageado, o George, se visse ficaria
surpreso com aquela figurinha traquinas, cabeçuda, barrigudinha e
com dois cambitinhos em desaprumo sustentando o esqueleto. Não
resisti aproximei-me da senhora que segurava o presidentezinho
pelo braço.
_ Como é mesmo nome dele, minha senhora?
_ Washington.
_ Esperto o menino! – quis ser inicialmente gentil para depois
tascar a pergunta – Mas como é mesmo que se escreve o nome?
A mulher me olhou com aquele olhar que carimbava um “idiota” em minha testa, como que se eu não soubesse a coisa mais obvia
do mundo: soletrar o nome do menino e atacou.
_ U,ó, xis, i, tê, ô eme. Uoxitom!

Rádio Tabajara

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

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

Diversidade
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O processo de
pesquisa para a
construção do
espetáculo teve
início em maio
de 2014, com
a realização
do seminário
“A atualidade de
Machado de Assis”,
que recebeu
críticos e
estudiosos da obra
machadiana

Paraíba nos palcos
Coletivo Alfenim é um dos grandes destaques no Festival
Nordestino de Teatro com peça “Memórias de um cão”
Lucas Silva

A
Especial para A União

contece do dia 3 a 10 de
setembro em Guaramiranga,
o 230 Festival Nordestino de
Teatro (FNT) divulgou a seleção de 12 espetáculos para
mais uma nova temporada e
quem fará parte da mostra de
apresentações é o grupo da Paraíba Coletivo de Teatro Alfenim com a peça teatral
“Memórias de um cão”. Durante o processo
de seleção, foram recebidas 83 inscrições de espetáculos de 73 grupos de nove
estados do Brasil. Uma curiosidade sobre
o evento é que mostra Nordeste não é com-

petitiva, mas o Melhor Espetáculo eleito
pelo público ganhará o Troféu Beija-Flor e
prêmio de cinco mil reais.
Encenado pelo coletivo Alfenim, a
peça Memórias de um cão é o novo espetáculo do grupo e baseia-se na obra de
Machado de Assis. Sua história quer propor
uma abordagem crítica das estratégias de
dissimulação, engodo e autoengano que
marcam no campo subjetivo e político as
relações sociais do Brasil.
Quem assistir à performance poderá
ver que o desenrolar da história narra a
trajetória de ascensão e queda de Rubião,
um mestre-escola interiorano que, às vésperas da abolição da escravatura, se muda
para a Corte, após receber uma herança de

seu benfeitor, Quincas Borba, um típico escravocrata, autodenominado filósofo, que
ocupa seus dias ociosos de proprietário
e rentista com especulações amalucadas
sobre a “natureza humana”.
Portanto, a partir da leitura do romance Quincas Borba, o Coletivo Alfenim
propõe uma alegoria tragicômica da desfaçatez com que a elite econômica e cultural
brasileira tenta isentar-se de sua responsabilidade histórica pela barbárie que marca
o processo de modernização do País.
Dirigido e fundado por Márcio Marciano, a história do grupo, com quase dez
anos de atuação, passa também pela história do (FNT), onde já apresentou todas as
peças do repertório: Quebra-Quilos, Mila-

gre Brasileiro, O Deus da Fortuna, a intervenção Histórias de Sem Réis e o monólogo
Brevidades, com a atriz Zezita Matos, que
integra o elenco de Memórias de um cão.
Márcio Marciano assina a dramaturgia e
direção do espetáculo.
Em sua bagagem, o Márcio é dramaturgo e diretor teatral. Fundador da Companhia do Latão, de São Paulo. Como crítico já
atuou na Revista Bravo! de 2002 a 2004, na
II Mostra Latino-Americana de Teatro de
Grupo, realizada pela Cooperativa Paulista
de Teatro (2007), no Festival Internacional de Teatro e Dança Zona de Transição,
promovido pelo Theatro José de Alencar,
em Fortaleza (2009 e 2012), e no XVII FENTEPP Presidente Prudente SP (2010).

NOVOS ILUSTRADORES PARAIBANOS

Abertas as inscrições para o Prêmio Reinações
A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) está com inscrições abertas para o concurso Novos Ilustradores
Paraibanos – Prêmio Reinações. A iniciativa faz parte das atrações da edição
de 2016 do Agosto das Letras – Festival
de Leitura. Os interessados têm até 20
de julho para se inscrever gratuitamente junto à Biblioteca Juarez da Gama
Batista, na capital. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às
12h e das 14h às 18h.
O nome do concurso é uma homenagem à obra homônima de Monteiro Lobato. O regulamento apresenta
um trecho do livro que deve ser usado
como inspiração para os concorrentes.
A seleção é aberta a ilustradores paraibanos ou residentes na Paraíba que não
possuam livro publicado e tenham idade acima de 18 anos.
Para se inscrever online, os interessados devem preencher o formulário e
enviar junto com seu material para o
e-mail festivaldeleitura@gmail.com. O
edital está disponível online (http://funesc.pb.gov.br/editais/concurso_novos_
ilustradores.pdf). É possível participar
com até duas ilustrações sobre o trecho
do livro “Reinações de Narizinho” que

Em sequência,
a capa mais antiga
e a mais nova do
clássico de Monteiro Lobato, que
está presente até
hoje no imaginário
infantil de várias
gerações

consta no Anexo II do edital. O arquivo não deve exceder 10 MB, formato
JPEG, 300dpi, A3 (paisagem ou retrato).
Cada arquivo precisa ser nomeado com
o nome do ilustrador e nome do concurso em seguida (nome do ilustrador /
prêmio reinações 2016). As inscrições se
encerram às 23h59 do dia 20 de julho
de 2016.
Os três primeiros colocados receberão prêmio em material de pintura e de-

senho fornecidos pelas empresas apoiadoras da Mostra de Ilustração Literária
da Paraíba (Cantinho das Artes, Soteca e
Sudipel). A seleção das obras para a Mostra será feita com base na originalidade
e criatividade da sua ilustração em harmonia com o texto proposto. O ilustrador assume, por meio da inscrição, que
a obra é de sua autoria. Compete ao júri
convidado a avaliação do material enviado para seleção da Mostra e a decisão

final quanto aos vencedores do Prêmio.
O julgamento será feito em duas
etapas. Na primeira, serão escolhidos 10
finalistas que participarão da Mostra de
Ilustração da Paraíba e serão divulgados
na mídia no dia 4 de agosto. A segunda
fase consiste na escolha dos vencedores
dos três primeiros lugares que serão divulgados na abertura da Mostra. A inscrição no “Prêmio Reinações” implica a
aceitação expressa das normas.

Geral
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13 de aposentados
o

Governo vai pagar 1ª parcela dia 25 de agosto
Repórter da Agência Brasil

O ministro-chefe da
Casa Civil, Eliseu Padilha,
informou na tarde de ontem (28), que o governo vai
retomar o calendário de
pagamento do 13º salário
dos aposentados e pensionistas que recebem pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Com isso, a primeira
parcela do benefício começará a ser paga no dia 25 de

agosto. No ano passado, em
virtude da crise, o governo
da presidente afastada Dilma
Rousseff adiou o pagamento
da primeira parcela do 13º
salário de agosto para setembro.
A segunda parcela deste
ano será paga a partir de 24
de novembro.
O anúncio foi feito por
Padilha após reunião com o
grupo de trabalho que discutiu alternativas para a reforma da Previdência, no Palácio do Planalto.

Seminário em
Brasília debate
a Lei do
Feminicídio

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Ivan Richard

Da Agência Brasil

EM ESTÁGIOS

Estudantes do ProUni
e Fies terão prioridade
Da Agência Brasil
A contratação de estagiários nos órgãos públicos federais, da administração direta,
autárquica e fundacional, vai
dar prioridade a estudantes de
nível superior contemplados
pelo Programa Universidade
para Todos (ProUni) e o Programa de Financiamento Estudantil (Fies). A orientação consta de
normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
publicada no Diário Oficial da
União de ontem.
“A realização do estágio
não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza e dar-se-á mediante
Termo de Compromisso de

Estágio celebrado entre o
estudante ou com seu representante ou assistente legal,
quando for o caso, e o órgão
ou entidade, com a interveniência obrigatória da instituição de ensino, no qual deverá constar a identificação
do estagiário, do curso e seu
nível acadêmico”, diz a normativa em um dos artigos.
O documento informa
também que a duração do
estágio não poderá exceder a quatro semestres,
salvo quando se tratar de
estagiário com deficiência,
que poderá permanecer no
mesmo órgão ou entidade
até o término do curso universitário.

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo
Lewandowski, lançou ontem
o Projeto de Assistência à
Saúde e Assistência Social
no Sistema Prisional. O lançamento ocorreu no CNJ e
o projeto tem o objetivo de
promover e garantir às pessoas presas, sua família e
agentes penitenciários o
acesso à saúde e à assistência social.
Durante o lançamento
do projeto, o ministro lembrou a superlotação nas prisões do País: “Em uma con-

dição de superlotação, e nós
temos, praticamente, para
cada vaga dois presos, é fácil
imaginar que a situação da
saúde é calamitosa”.
De acordo com o CNJ,
com o projeto os juízes passarão, por exemplo, a prever
em suas sentenças ações voltadas para a saúde e assistência social aos presos. Para
o ministro Lewandowski, a
intenção é dar um maior protagonismo aos juízes.
“Agora eles terão também a incumbência de cuidar
pessoalmente deste bem importante para o ser humano
que é a saúde”, disse.

CNJ lança projeto de
saúde para presídios

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
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 DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CAVALEIROS
DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SUPERCROOSS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2016,
EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FRRO LTDA - EPP - R$ 73.000,00.
Cubatí.. - PB, 21 de Junho de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2016
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
IN00010/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA
MAGNIFICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SUPERCROOSS, NO DIA 09 DE JULHO DE
2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto
a: LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 62.000,00.
Cubatí.. - PB, 21 de Junho de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS
Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2016
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
IN00011/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA
FORRO DA BARKA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SUPERCROOSS, NO DIA 10 DE JUNHOS
DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto a: CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 10.000,00.
Cubatí.. - PB, 21 de Junho de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS
Prefeito

“Não existe espaço fiscal para novas concessões”, diz a secretária Ana Paula Vescovi

COM MUNICÍPIOS

Secretária do Tesouro Nacional
descarta negociação de dívidas
Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil

A equipe econômica não
está disposta a abrir novas
negociações de dívidas dos
municípios nos moldes das
renegociações com os estados, disse ontem a secretária do Tesouro Nacional, Ana
Paula Vescovi.
Segundo a secretária,
não existe espaço fiscal para
novas concessões por parte da União, e as prefeituras
já estão sendo beneficiadas
pela troca dos indexadores
das dívidas.
Ana Paula destacou que
o Tesouro Nacional tem aproveitado a mudança na correção das dívidas para reavaliar
condições e corrigir eventuais
distorções nos débitos das
prefeituras. “Existem vários
municípios assinando aditivos com revisões de contratos dentro da mudança do
indexador”, explicou.
De acordo com a secretária, a meta de déficit primário de R$ 170,5 bilhões

aprovada pelo Congresso
para este ano não comporta
nenhuma nova renegociação
de dívidas. “Somente a renegociação com os estados terá
impacto de R$ 20 bilhões
neste ano e foi feita tendo
essa meta como baliza.”
Ana Paula ressaltou que
a meta de déficit primário
para este ano foi definida
com base em revisões realistas que reduziram a estimativa de arrecadação, afetada pela crise econômica e
aumentaram a projeção de
despesas obrigatórias, que
o governo não pode deixar
de cumprir. “Colocamos na
mesa a situação real e definimos a nova meta. Este é o
primeiro passo para resgatar
a credibilidade. Até por isso,
não há folga para mais nada”,
afirmou.
O déficit primário é o resultado negativo nas contas
do governo sem considerar
o pagamento dos juros da
dívida pública. A secretária
do Tesouro assegurou que o
órgão está acompanhando

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Quinto Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0052/2015. Objeto: prorrogação da vigência por mais
03 (três) meses, contados do termino do prazo de vigência do quarto termo aditivo datado de 01/03/2016
e com termino de vigência em 04/06/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a executar
serviços de Pavimentação e Drenagem em diversas ruas deste Município. Contratante: Prefeitura Municipal
de Arara – Eraldo Fernandes de Azevedo – Prefeito. Contratado: Construtora Edfficar Ltda - ME - CNPJ:
17.440.965/0001-06 – Edvaldo Laurentino Grangeiro. Justificativa: Em razão da Caixa Econômica Federal
não ter liberado o pagamento da 1ª medição dos serviços do presente contrato, ficando prejudicada a
execução da obra dentro do prazo estabelecido no Quarto Termo Aditivo, conforme Justificativa Técnica
da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste Município. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Data Termo Aditivo: 01/06/2016. Nova vigência do contrato com 5º Termo Aditivo: 05/09/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
torna-se público o seguinte resultado: Foi considerada HABILITADA a empresa EDUCA – ASSESSORIA
EDUCACIONAL LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 07.479.030/0001-71. Abre-se vista do processo aos
interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão, não havendo interposição de
recurso, a sessão pública para abertura do envelope PROPOSTA TÉCNICA será realizada no dia 07 de
julho de 2016, às 09:00 horas, no mesmo local e endereço.
Olho D´agua-PB, 27 de Junho de 2016.
DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA
Presidente da CPL
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para reconstrução e
restauração de unidades habitacionais para melhoria habitacional para o controle da doença de chagas,
destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
N R J - CONSTRUCOES LTDA. - EPP - Valor: R$ 344.315,87.
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, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 28 de Junho de 2016
LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão

constantemente as contas
públicas e que essa meta não
será novamente revista. “O
monitoramento da meta é
uma questão central para o
Tesouro”, acrescentou.
Sobre a meta fiscal para
2017, a secretária do Tesouro disse que a equipe econômica ainda está reavaliando
as estimativas de receitas e
despesas para enviar o novo
número ao Congresso no
início de julho. “Se a meta
for enviada nesse prazo, dá
para votar a LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] até
o dia 17 [de julho], como o
Congresso está querendo”,
declarou.
Originalmente, o projeto da LDO para o próximo
ano estabelecia déficit de
até R$ 65 bilhões. No entanto, com a revisão dos parâmetros da economia, o resultado negativo para 2017
poderá ficar em torno de R$
100 bilhões. Desde 2014, o
setor público (União, estados, municípios e estatais)
registra déficit primário.

A primeira-dama do Distrito Federal, Márcia Rollemberg, disse ontem, ao participar do seminário Lei do
Feminicídio: Processo Histórico, Aplicação e Desafios,
que já houve grande avanço
no combate à violência contra a mulher. “Conseguimos
a maior taxa de redução na
violência contra a mulher e
precisamos continuar trabalhando. Essa é uma política
que requer forte esforço da
sociedade civil e da sociedade acadêmica. Precisamos
estimular a rede de construção de conteúdo cultural que
envolve a igualdade de gênero. Essa luta é principalmente cultural”, afirmou.
O encontro é promovido
na Universidade de Brasília
(UnB), pelo Núcleo de Enfrentamento ao Feminicídio
do Distrito Federal, e faz parte de uma série de atividades de combate à violência
contra a mulher. Os debates
ocorreram na UnB por causa
do assassinato da estudante
Louise Ribeiro, no dia 11 de
março, no campus da instituição.
A Portaria nº 32, que cria
o Núcleo de Enfrentamento ao Feminicídio no âmbito
da Secretaria de Segurança
Pública, foi publicada anteontem no Diário Oficial do
Distrito Federal. A secretária
de Segurança Pública e da
Paz Social, Márcia de Alencar,
falou sobre a importância da
criação do grupo.
“Com o grupo de trabalho, poderemos definir
estratégias conjuntas. Teremos bancos de dados integralizados que nos ajudarão na criação de políticas
sociais. Essa portaria traz
elemento inédito, que é o
fato de desenvolver um serviço que reconhece um crime e que pode reconhecer
também, além das meninas
e mulheres, as travestis e
transexuais como passivos
desse tipo de previsão legal”,
disse Márcia.

POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA – CNPJ/CPF Nº
22.316.023/0001-42. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1467/2016 em João Pessoa, 22 de junho de 2016 –
Prazo: 1735 dias. Para a atividade de: Comércio de combustíveis: (gasolina, álcool, óleo diesel)
óleo lubrificante; lavagem de veiculo e loja de conveniência. Na(o) - RUA FERNANDO LUIZ
HENRIQUE DOS SANTOS, Nº 160 – BESSA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo:
2016-002538/TEC/LO-2026.

ANA HELENA RIBEIRO COUTINHO SUASSUNA DUTRA – CNPJ/CPF Nº 379.707.394-15. Torna
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 1261/2016 em João Pessoa, 30 de maio de 2016 – Prazo: 723 dias. Para a atividade
de: Duas unidades habitacionais. Na(o) - RUA PROJETADA 25, QD-13, LT-323, LOTEAMENTO
PLANO DE VIDA, TIBIRI Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-003387/TEC/LO-2284.
REDE MENOR PREÇO SUPERMERCADO LTDA – CNPJ/CPF N° 08.414.996/0001-93 Torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação n° 1473/2016 em João Pessoa, 22 de junho de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Mercadorias em Geral (Supermercado) Na(o) – RUA JOAQUIM
PIRES PEREIRA, 432, - BAIRRO DOS ESTADOS - Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo:
2016-003013/TEC/LO-2148.
A CONSTRUTORA DATERRA, torna público que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente
a LICENCA DE OPERAÇÃO 340/2016, para Residencial Multifamiliar PRIVILLEGE, Situado na
Avenida Acre, Setor 15, Quadra 115, Lote 0106, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB.
RENATO SALTÃO THEODORO, CPF: 91326028634, torna público que recebeu da SEMAPA Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de Operação - LO, de
Nº 187/2016, para HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, situada à BR 230, Km 10, Quadra 19, Lote 244,
Condomínio Residencial Horizontal Alamoana, Amazônia Park, Cabedelo-PB, conforme processo
Nº 2015.00564 - SEMAPA/PMC. (Conforme resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).
Retificação de nomes conforme publicação no DIÁRIO OFICIAL Campina Grande, 21 de junho de
2016. Página 23. Onde se lê LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO. Leia – se AYRTON
LINS FALCÃO FILHO.
Retificação de nomes conforme publicação no SEMANÁRIO OFICIAL de n°2.472 na página 14 Campina Grande, 20 a 24 de junho de 2016. Onde se lê LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO.
Leia – se AYRTON LINS FALCÃO FILHO.
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
1º O F I C I OD EP R O T E S T O
EDITAL
Responsavel.: ALEXANDRO ALEXANDRE LOURENCO
CPF/CNPJ: 029526714-35
Titulo: DUP VEN MER IND R$2.695,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035786
Responsavel.: ANTONIA EMILIA DA SILVA AQUINO
CPF/CNPJ: 185977184-04
Titulo: CED CRE BAN IND R$20.201,28
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 035724
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ: 007674705/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND R$2.048,71
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035598
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA ME
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 490,73
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035412
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA ME
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.027,38
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035436
Responsavel.: DACIO MARTINS DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 027282114-42
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.345,65
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035307
Responsavel.: DIMENSAO CONST E INCORPORACOES LTDA
CPF/CNPJ: 009608411/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND R$4.500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035334
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 007641255/0001-82
Titulo: INDIC DUPLICATA R$ 332,25
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD
Protocolo: 2016 - 035472
Responsavel.: FRANCISCA DO NASCIMENTO MELO
CPF/CNPJ: 430238272-49
Titulo: DUP PRES SER IN R$ 153,25
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035577
Responsavel.: FRANCISCO XAVIER PEREREIRA
CPF/CNPJ: 586041894-91
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 434,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035503
Responsavel.: GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS
CPF/CNPJ: 853374474-91
Titulo: CED CRE BAN IND R$60.184,20
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 035474
Responsavel.: HUGO ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ: 008207354-69
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035283
Responsavel.: IVANILDA FERNANDES DA SILVA
OLIVEIR
CPF/CNPJ: 007768532/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 630,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035521
Responsavel.: IVANILDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 016672409/0001-94
Titulo: CERT DIVI ATIVA R$ 161,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 035656
Responsavel.: IZABEL AMELIA B P RAMALHO
CPF/CNPJ: 014541834-03
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035262
Responsavel.: JEAN PAULO DE SOUSA SANTANA
CPF/CNPJ: 673994364-87
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 905,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035360
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ: 009474803/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 508,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035510
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ: 009474803/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 572,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035516
Responsavel.: KERO MASSAS IND. E COM. DE
ALIMENTO
CPF/CNPJ: 015566403/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 496,54

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
EDITAL

Responsavel.: ADANEU RAMALHO TERCEIRO
CPF/CNPJ: 053288784-00
Titulo: DUP VEN MER IND R$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033670
Responsavel.: ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ: 015025423/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.326,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035445
Responsavel.: ALBA VALERIA NERI DE SOUZA
CPF/CNPJ: 022821238/0001-10
Titulo: DUP PRES SER IN R$720,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036312
Responsavel.: ALBANIZA RAF DA SILVA DIAS054114174
CPF/CNPJ: 023117779/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND R$328,43
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035830
Responsavel.: ALDEIR DA COSTA LIMA EPP
CPF/CNPJ: 003289655/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND R$6.317,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036224
Responsavel.: ALEXANDRE CESAR LEAL MACHADO
CPF/CNPJ: 884360554-20
Titulo: DUP VEN MER IND R$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033681
Responsavel.: ALINE MICHELE NUNES DA SILVA 306
CPF/CNPJ: 019567063/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.868,88
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036431
Responsavel.: CAMAROTE COMERCIO DE ROUPAS
E ACESS
CPF/CNPJ: 023623578/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND R$11.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036024
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO EPP
CPF/CNPJ: 035571439/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND R$691,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035352
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO EPP
CPF/CNPJ: 035571439/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND R$892,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035353
Responsavel.: EDNA OLINTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 069020534-13
Titulo: DUP VEN MER IND R$287,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035489
Responsavel.: EPAN SERVICOS E LOCACOES
EPP 03136
CPF/CNPJ: 000215438/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND R$620,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035597
Responsavel.: FABIANO CIRILO VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 691093034-72
Titulo: DUP VEN MER IND R$374,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035750
Responsavel.: FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA
COSTA J.
CPF/CNPJ: 013123032/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND R$528,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 018756
Responsavel.: INALDO DE ALMEIDA SOUZA ME
CPF/CNPJ: 014780833/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND R$929,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036673
Responsavel.: IRIS RISOLENE DE FATIMA BARBOSA DA
CPF/CNPJ: 021534934-20
Titulo: DUP VEN MER IND R$2.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035551
Responsavel.: JOSE ROBERTO NAZARIO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 062275634-63
Titulo: DUP VEN MER IND R$3.666,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035594
Responsavel.: LINKSERV SERV TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ: 018219052/0001-19
Titulo: DUP PRES SER IN R$ 600,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035463
Responsavel.: MARTA BATISTA DE MELO
CPF/CNPJ: 033464844-08
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 213,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035482
Responsavel.: MARIA MARGARIDA DA CUNHA
NARCIZO 67
CPF/CNPJ: 018962972/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 340,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035495
Responsavel.: MARTA ROSANGELA SOARES DA SILV
CPF/CNPJ: 024264398/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 536,31
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035414
Responsavel.: MATRIX MIDIA COMERCIO DE EQUIP
ELET
CPF/CNPJ: 024019889/0001-17
Titulo: DUP PRES SER IN R$ 500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035357
Responsavel.: PARAIBA SERVICO DE INSPECAO
VEICULA
CPF/CNPJ: 023305296/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 355,44
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035168
Responsavel.: PEDRO CLARINDO DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ: 022592264/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 784,51
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035835
Responsavel.: PEDRO CLARINDO DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ: 022592264/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 784,51
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035837
Responsavel.: ROMA ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 023705904/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 257,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035797
Responsavel.: ROSELINA DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 396686654-49
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 174,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035364
Responsavel.: ROSELINA DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 396686654-49
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 174,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035365
Responsavel.: SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA S
CPF/CNPJ: 015819184/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 128,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035535
Responsavel.: STEPHANE PAWER DE SOUZA
CPF/CNPJ: 019668313/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 412,32
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035831
Responsavel.: STEPHANE PAWER DE SOUZA
CPF/CNPJ: 019668313/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 567,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035832
Responsavel.: STEPHANE PAWER DE SOUZA
CPF/CNPJ: 019668313/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 419,98
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 035838
Responsavel.: VALDIVAN BARACHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 538882194-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA R$ 190,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 035700
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, 29/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035131
Responsavel.: JURANDY CHAVES FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 065373288-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA R$4.257,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA DF
Protocolo: 2016 - 034097
Responsavel.: LAVANDERIA MONTEIRO LTDA-ME
CPF/CNPJ: 009502229/0001-07
Titulo: INDIC DUPLICATA R$630,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031918
Responsavel.: MANU LANCHES LTDA
CPF/CNPJ: 009227128/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND R$750,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034909
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014249886/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.672,74
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035586
Responsavel.: MARIA HELENA DE LIMA GONCALVES
CPF/CNPJ: 012874753/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND R$4.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033623
Responsavel.: MEDEIROS MATERTIAIS P CONSTR
CPF/CNPJ: 005557910/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND R$410,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033247
Responsavel.: METALURGICA PORTAL IND E COM D
CPF/CNPJ: 001765336/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.890,70
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035869
Responsavel.: RM COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 002832298/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND R$3.247,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033026
Responsavel.: RAFAELLA ALCANTARA DE MOURA
REIS
CPF/CNPJ: 057384714-23
Titulo: DUP VEN MER IND R$200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036016
Responsavel.: RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 090830884-13
Titulo: DUP VEN MER IND R$ 60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036329
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA
EIRELI ME
CPF/CNPJ: 023852187/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND R$933,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032794
Responsavel.: RODRIGO FERRAZ COCA
CPF/CNPJ: 020493039/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND R$2.688,21
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031880
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA
EIRELI ME
CPF/CNPJ: 023852187/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND R$304,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033004
Responsavel.: SUPERMERCADO GOMES LTDA
CPF/CNPJ: 014444268/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND R$447,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035077
Responsavel.: TRANSLOS LTDA
CPF/CNPJ: 011523313/0002-21
Titulo: DUP VEN MER IND R$325,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035739
Responsavel.: VIA SENSUAL COMERCIO DE CONFECES RE
CPF/CNPJ: 022956905/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND R$1.302,88
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034857
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, 29/06/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

João Pessoa > Paraíba > quarta-feira, 29 de junho de 2016
CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro
Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015
EDITAL
Responsável: Domingos Savio de Lisboa Silva
CPF: 704.249.684-10
Título/Valor – CBI – R$ 3.418,73
Protestante: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO
Apresentante: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO
Protocolo: 107865
Responsável: Reia Silva Leandro Leite
CPF: 060.729.884-74
Título/Valor – DMI – R$ 81,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107989
Responsável: Keiliane Tavares Batista
CPF: 097.009.584-85
Título/Valor – DMI – R$ 800,00
Protestante: Jose Nildo de Morais
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 107950
Responsável: Francilene de Oliveira Alves
CPF: 043.695.574-10
Título/Valor – DMI – R$ 50,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107946
Responsável: Kaio Steffano Ribeiro de Sousa
CPF: 052.594.884-82
Título/Valor – DMI – R$ 250,00
Protestante: Barrozo Estofados Industria e Comercio
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107827
Responsável: Carlos Saraiva de Almeida
CPF: 743.839.573-15
Título/Valor – NCR – R$ 11.859,40
Protestante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Protocolo: 107786
Responsável: Gerlane Dantas da Silva
CPF: 025.344.744-56
Título/Valor – DMI – R$ 71,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107812
Responsável: Maria de Fatima Santos Andrade

CNPJ: 18.096.257/0001-54
Título/Valor – CDA – R$ 139,82
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Protocolo: 107868
Responsável: Keiliane
Tavares Batista
CPF: 097.009.584-85
Título/Valor – DMI – R$ 3.360,00
Protestante: Jose Nildo de Morais
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 107847
Responsável: Georgia Palloma Ferreira de Oliveira
CPF: 098.537.014-99
Título/Valor – DMI – R$ 51,30
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 108004
Responsável: Rosinalda Pereira de Sousa
CNPJ: 12.128.937/0001-26
Título/Valor – NCC – R$ 7.515,89
Protestante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Apresentante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Protocolo: 107934
Responsável: Maria Rodrigues da Silva
CPF: 021.434.004-03
Título/Valor – CDA – R$ 140,60
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Protocolo: 107874
Responsável: Maria Rodrigues da Silva
CPF: 021.434.004-03
Título/Valor – CDA – R$ 162,79
Protestante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Apresentante: Procuradoria Geral Federal - Inmetro
Protocolo: 107880
Responsável: Gracilon de Assis Alves
CPF: 037.548.354-32
Título/Valor – DM – R$ 266,50
Protestante: Dias e Dantas Metalúrgica e Marmoraria
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 107861
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, 28 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 PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2016
Registro CGE Nº 16-00118-2
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
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, que após análise detalhada nos
documentos que compõem as propostas de preços dos Lotes 1, 2, 3 e 4, respaldada na legislação
vigente e Edital da licitação em epígrafe, o resultado do julgamento por lote. No LOTE 1, as Empresas
Classificadas em ordem crescente: 1º lugar: CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA - Valor Global
R$ 7.408.836,81, 2º lugar: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Valor Global R$
7.644.548,46, 3º lugar: CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA - Valor Global R$
7.901.239,26, 4º lugar: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - Valor Global R$ 8.122.554,77 e 5º
lugar: MÚLTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – Valor Global R$ 8.560.166,79.
Empresa Desclassificada: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA – Valor Global R$ 8.345.115,36 por
desatender a cláusula 14.0 subitem 14.2.4 do edital (apresentou para o item de código 02.999.05,
preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) preço(s) unitário(s) constante(s) do orçamento básico do
DER/PB). No LOTE 2, Empresas Classificadas em ordem crescente: 1º lugar: CONSTRUTORA
SOUZA REIS LTDA – Valor Global R$ 4.803.073,97 (Valor corrigido pela CPL, respaldada no
item 4.2.1 alíneas “ b” e “c”, da Cláusula 4.2 do edital), 2º lugar: AL TEIXEIRA PINHEIRO - Valor
Global R$ 4.878.568,61(Valor corrigido pela CPL, respaldada no item 4.2.1 alíneas “ b” e “c”, da
Cláusula 4.2 do edital), 3º lugar: CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA – Valor
Global R$ 5.210.688,64, 4º lugar: CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA – Valor Global
R$ 5.357.383,88, 5º lugar: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA – Valor Global R$ 5.436.788,29, 6º
lugar: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Valor Global R$ 5.496.977,32, 7º lugar:
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - Valor Global R$ 5.591.821,26 e 8º lugar: MÚLTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Valor Global R$ 6.023.947,88. No LOTE 3, Empresas
Classificadas em ordem crescente: 1º lugar: CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – Valor Global
R$ 4.182.211,51 (Valor corrigido pela CPL, respaldada no item 4.2.1 alíneas “ b” e “c”, da Cláusula 4.2 do edital), 2º lugar: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Valor Global R$
4.747.374,20, 3º lugar: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - Valor Global R$ 4.984.014,63, 4º
lugar: CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA – Valor Global R$ 5.249.700,48 e 5º
lugar: MÚLTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Valor Global R$ 5.276.159,54.
Empresa Desclassificada: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA – Valor Global R$ 5.262.057,55 por
desatender a cláusula 14.0 subitem 14.2.4 do edital (apresentou para os itens de códigos 02.999.05
e 08.000.04, preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) preço(s) unitário(s) constante(s) do orçamento
básico do DER/PB). No LOTE 4, Empresas Classificadas em ordem crescente: 1º lugar: CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – Valor Global R$ 3.455.090,52 (Valor corrigido pela CPL, respaldada no
item 4.2.1 alíneas “ b” e “c”, da Cláusula 4.2 do edital), 2º lugar: CBC - CONSTRUTORA BATISTA
CAVALCANTE LTDA – Valor Global R$ 3.655.990,01; 3º lugar: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Valor Global R$ 3.891.173,76; 4º lugar: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - Valor
Global R$ 4.026.344,88 e 5º lugar: MÚLTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Valor Global R$ 4.353.825,66. Empresa Desclassificada: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA – Valor
Global R$ 4.065.894,26 por desatender a cláusula 14.0 subitem 14.2.4 do edital (apresentou para
o item de código 08.000.04, preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) preço(s) unitário(s) constante(s)
do orçamento básico do DER/PB).
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 28 de junho de 2016.
Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISODELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 11.02.15.530 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
DATA DE ABERTURA: 13/07/2016 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 16-00526-4
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O NÚCLEO
DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial,
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima,
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL:
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e,
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio Rede de Frios. 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, 28 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia
Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 106
Te n d o e m v i s t a o q u e d i s p õ e o A r t . 1 5 1 , P a r á g r a f o Ú n i c o , d a L e i
Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba,
fica convocado o(a) servidor(a): Lucas Ferreira de Freitas Junior, matrícula n. 179.009-9, para no
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo
Disciplinar nº 0009137-2/2016.
João Pessoa, 27 de junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA
Presidente da CPI/SEE
EDITAL DE CHAMAMENTO n. 107
Te n d o e m v i s t a o q u e d i s p õ e o A r t . 1 5 1 , P a r á g r a f o Ú n i c o , d a L e i
Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba,
fica convocado o(a) servidor(a): Heraldo Viana da Cunha, matrícula n. 80.232-8, para no prazo de
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às
12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar
nº 0009139-4/2016.
João Pessoa, 27 de junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA
Presidente da CPI/SEE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo n.º 2016.04.019
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 011/2016, realizado pelo Pregoeiro
e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 10 de Junho de 2016, o qual encontra-se
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente
licitação para a empresa: DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA
LTDA, CNPJ: 07.174.787/0001-57, no único item do Pregão Presencial n.º 011/2016, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) mensal.
Pitimbu/PB, 10 de junho de 2016.
RIVISSON VINÍCIOS MENEZES DE SOUZA
Pregoeiro
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.014/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.014/2016
AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 19 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob N° 2.14.014/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou
Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo
como por OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS”
apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital. O
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528,
Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial..
Campina Grande, 23 de junho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO
Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 011/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio, através do relatório apresentado em 10 de junho de 2016, bem como, parecer jurídico
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002
c/c 8.666/93, fica decidido a:
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - EMEPA
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 001/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16-00294-9
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA, através da Comissão
Especial de Licitação – CEL, torna público o resultado do julgamento da documentação de habilitação da CONCORRÊNCIA Nº 001/2016, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia
especializada para execução de obra referente aos 02 (dois) lotes descritos no Edital, conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico e demais anexos do
Edital. A empresa JOSEL TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou declaração de renúncia ao processo licitatório, tendo sido excluída da presente licitação. Após a análise
da documentação de Habilitação das empresas participantes, a Comissão julgou INABILITADA
a empresa: SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- EPP, por infringir o
subitem 10.4.1, alíneas “a)” e “c)” do edital (ausência de engenheiro agrônomo). Tendo sido
considerada HABILITADA a empresa: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO. Fica aberto o
prazo para possíveis recursos, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina legislação.
Em cumprimento ao art. 43 da Lei 8666/93, a EMEPA torna público que a abertura dos envelopes
contendo as propostas das empresas habilitadas realizar-se-á no dia 08 (oito) de julho de 2016 às
09h00min na sala da CPL da EMEPA/PB, situada à BR 230 Km 13,3, Estrada de Cabedelo, CEP
58.310-000, Emater/PB. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente
ata. João Pessoa, 27 de junho de 2016.
LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS
Presidente da CEL

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
REGISTRO NA CGE Nº 16-00008-6
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
De acordo com o Relatório Conclusivo da Comissão Especial de Licitação – CEL, designada
pela Portaria nº 082/2015, HOMOLOGO o procedimento da CONCORRÊNCIA Nº 001/2015, cujo
objetivo é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente
à construção de muro limítrofe e guarita da E.E. de Mangabeira, em João Pessoa-PB, conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico e demais anexos do
Edital, e ADJUDICO seu objeto em favor da Empresa: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
LTDA (EPP), com proposta no valor de R$ 868.677,14 (oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e
setenta e sete reais e quatorze centavos). A presente licitação será paga com Recursos do Convênio
Federal EMBRAPA X EMEPA (PAC 2010) – nº 10200.10/0234-0, mediante Reserva Orçamentária
nº 00051 de 17/02/2016. João Pessoa, 28 de Junho de 2016.
Nivaldo Moreno de Magalhães
Diretor Presidente

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 011/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio, através do relatório apresentado em 10 de Junho de 2016, o qual encontra-se em total
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação para a empresa: DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA
LTDA, CNPJ: 07.174.787/0001-57, no único item do Pregão Presencial n.º 011/2016, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) mensal.
Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 10 de junho de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro
Prefeito
ESTADO DA PARAIBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
INSTRUMENTO: RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 1027/2012/CJ/
SECOB/PMCG. PARTES: SECRETARIA DE OBRAS/PMCG E DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/
PB. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: TERMO DO CONTRATO NA CLÁUSULA DÉCIMA, ITEM 2,
SUBITEM A,C,D,I ITEM 3, ARTIGOS , 77,78, I, II, IV, V, XII E 79, I, DA LEI 8.666/93, ALTERADA.
MOTIVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: INEXECUÇÃO CONTRATUAL. SIGNATÁRIO: ANDRÉ AGRA
GOMES DE LIRA/DIMAS SOARES GONDIM.
CAMPINA GRANDE, 17 DE JUNHO DE 2016
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

A UNIÃO

Publicidade

João Pessoa > Paraíba > quarta-feira, 29 de junho de 2016

27

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PITIMBU
ESTADO
DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
EXTRATO
DEREGISTRO
REGISTRO
PREÇOS
Nº 009/2016
EXTRATODA
DAATA
ATA DE
DEDE
PREÇOS
Nº 009/2016
Pregão Presencial nº 011/2016Pregão Presencial nº 011/2016
No dia 10 de Junho de 2016, a Prefeitura Municipal de PITIMBU, situada Na Rua Padre José
No diaNº1031de– Junho
a Prefeitura
Municipal
PITIMBU,
situada08.916.785/0001-59,
Na Rua Padre José João,
Nº
João,
Centrode– 2016,
Pitimbu/PB
– Fone/Fax
(83)de
3299-1016
– CNPJ
repre31 – Centro
Pitimbu/PB
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(83) 3299-1016
CNPJ 08.916.785/0001-59,
representado
pelo
sentado
pelo–Sr.
Prefeito o–senhor
LEONARDO
JOSÉ–BARBALHO
CARNEIRO, portadora
do CPF/
Sr. n.º
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o senhor LEONARDO
JOSÉ
BARBALHO
do CPF/MF
n.º
MF
397.164.574-72,
RG nº 944.188
SSP-PB,
residenteCARNEIRO,
e domiciliadoportadora
à Rua João
Quirino dos
397.164.574-72,
RGPitimbu-PB,
nº 944.188 SSP-PB,
residente
domiciliado
RuadeJoão
dosalterações,
Santos 49,
Santos
49, Guarita,
nos termos
da Leie nº
10.520, deà 17
julhoQuirino
de 2002,
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nº 10.520,
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de 2002,nº alterações,
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nº 8.666,
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de 1993
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Decreto
7.892, de 23 da
de
23
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alterações
demais
normas
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aplicáveis,doem
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normas nº
legais
aplicáveis,
em face
da classificação
da proposta
proposta
no Pregão
Presencial
011/2016,
RESOLVE
registrar
o preço ofertado
pelo
apresentada Beneficiário:
no Pregão Presencial
nº 011/2016,
RESOLVE
registrar o preço
ofertado pelo Fornecedor
Fornecedor
DATAPUBLIC
TECNOLOGIA
E SERVIÇOS
EM INFORMÁTICA
PÚBLICA
Beneficiário:
TECNOLOGIA
E Av.
SERVIÇOS
EMII, INFORMÁTICA
PÚBLICA
LTDA,
CNPJ: DATAPUBLIC
07.174.787/0001-57,
localizado na
Dom Pedro
987, Sala 302, Centro,
CEP
LTDA, CNPJ:
07.174.787/0001-57,
localizado
na Sr.
Av.Rodrigo
Dom Pedro
II, 987,
Salaportador
302, Centro,
CEP
58013-420,
João
Pessoa/PB, representado
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Marinho
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do RG
nº
58013-420,SSP/PB,
João Pessoa/PB,
representado pelo
Sr. Rodrigo
2.385.562
CPF nº 009.900.504-24,
conforme
quadroMarinho
abaixo: Veloso, portador do RG nº
2.385.562 SSP/PB, CPF nº 009.900.504-24, conforme quadro abaixo:
ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO

UND QUANT

Locação de sistema integrado de tributos via mês
web, com IPTU, ISS, Dívida Ativa, imóveis,
arrecadação, receita diversas, nota fiscal avulsa,
fiscalização online, com emissão de alvará, nota
fiscal eletrônica, Portal do Contribuinte, ITBI
online, sistema de interação com Cartórios,
sistema de acompanhamento do Simples
Nacional, sistema de obras (emissão de alvarás,
Habite-se, etc.) Todos documentos devem conter
o QRCODE e controle de autenticidade, acesso
aos sistema através de usuário e senha e Token
via SMS.

12

P. UNIT.

P. TOTAL

R$ 2.500,00 R$ 30.000,00

TOTAL:

R$ 30.000,00
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Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão à ata de
de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que
registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma,
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pela Prefeitura
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e aceito
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Preço.
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Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze)
meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.
Pitimbu/PB, 10 de junho de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBÚ
Leonardo José Barbalho Carneiro
DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 07.174.787/0001-57

HOSPITAL PADRE ZÉ
- Instituição Mantenedora: INSTITUTO SÃO JOSÉ -

Av. Desembargador Botto de Menezes, 657 – Tambiá- CEP 58020-670 João Pessoa Paraíba.
Fone: 3241.8080 Fax: 3612 8000 hospitalpadreze@zipmail.com.br
EXTRATO DE CONTRATO
Nº Processo: 001/2016. Pregão 001/2016. Contratante: INSTITUTO SÃO JOSÉ/HOSPITAL
PADRE ZÉ; CNPJ: 08.667.206/0001-81. Contratado: HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; CNPJ: 54.178.893/0001-80. Objeto: 17 Camas
Fawler com 03 motores. Vigência: 07/06/16 a 07/06/17. Valor total: R$ 135.830,00. Data de Assinatura: 07/06/16.
EXTRATO DE CONTRATO
Nº Processo: 001/2016. Pregão 001/2016. Contratante: INSTITUTO SÃO JOSÉ/HOSPITAL
PADRE ZÉ; CNPJ: 08.667.206/0001-81. Contratado: ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA; CNPJ:
11.405.384/0001-49. Objeto: 01 Ultrasson Diagnóstico. Vigência: 07/06/16 a 07/06/17. Valor total:
R$ 90.000,00. Data de Assinatura: 07/06/16.
EXTRATO DE CONTRATO
Nº Processo: 001/2016. Pregão 001/2016. Contratante: INSTITUTO SÃO JOSÉ/HOSPITAL
PADRE ZÉ; CNPJ: 08.667.206/0001-81. Contratado: CORDEIRO & MAGALHÃES COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA; CNPJ: 11.273.343/0001-46. Objeto: 01 Analisador Bioquímico e
05 Microscópios Biológicos Laboratoriais. Vigência: 0706/16 a 07/06/17. Valor total: R$ 62.249,00.
Data de Assinatura: 07/06/16.
EXTRATO DE CONTRATO
Nº Processo: 001/2016. Pregão 001/2016. Contratante: INSTITUTO SÃO JOSÉ/HOSPITAL
PADRE ZÉ; CNPJ: 08.667.206/0001-81. Contratado: ORTOSÍNTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA; CNPJ: 48.240.709/0001-90. Objeto: 01 Autoclave Automática Horizontal. Vigência: 0706/16
a 07/06/17. Valor total: R$ 49.990,00. Data de Assinatura: 07/06/16.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento dos
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata,
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de SÃO
JOSE DOS RAMOS, no dia 12 de julho de 2016 as 10:00 horas. Objetivo: Eventual contratação de
empresa especializada de locação de banheiros químicos, para atender as demandas das secretarias,
quando da realização de eventos municipais. Maiores informações e aquisição do edital completo na
Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente
normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086.
São José dos Ramos, 28 de junho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo
Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento
dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo
menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de
SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 12 de julho de 2016 as 12:00 horas. Objetivo: Eventual Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de esgotamento e limpeza de fossas sépticas e
transporte dos dejetos, no atendimento das Secretarias Municipais. Maiores informações e aquisição do
edital completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário
de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.
São José dos Ramos, 28 de junho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo
Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento
dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo
menor preço, EXCLUSIVO para ME e EPP em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal
de SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 12 de julho de 2016 as 14:00 horas. Objetivo: Eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos médico hospitalar/odontológicos com fornecimento de peças de reposição. Maiores
informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José
dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.
São José dos Ramos, 28 de junho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo
Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados nos
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 e
demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE
PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor
preço, objetivando a Contratação de Empresa de Engenharia para Executar Obra Civil Pública de
Reforma e ampliação da E.M.E.F Leonor Freire Tavares no Distrito de Acaú no Município de Pitimbu,
em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 10:00hs
do dia 15/07/2016, na sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua
Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações através do telefone/ Fone/Fax
(83) 3299-1016 no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min Horas.
Pitimbu, 28 de junho de 2016.
Rivisson Vinícios Menezes de Souza
Presidente da CPL
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 012/2016-SRP
OBJETO: PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que a reunião para análise
das propostas, lances e habilitação do Pregão 012/2016 que aconteceria no dia 07 de Julho de 2016
as 09h00min horas ocorrerá no dia 12 de Julho de 2016 as 09h00min. A reunião ocorrerá na sala da
CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro
– Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.
Lagoa de Dentro-PB, 28 de Junho de 2016.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar
Pregoeira
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2016-SRP
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que a reunião para análise
das propostas, lances e habilitação do Pregão 013/2016 que aconteceria no dia 07 de Julho de 2016
as 09h00min horas ocorrerá no dia 12 de Julho de 2016 as 10h00min. A reunião ocorrerá na sala da
CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro
– Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.
Lagoa de Dentro-PB, 28 de Junho de 2016.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
RESULTADO DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
SESSÃO FRACASSADA
NOVA DATA PARA NOVA SESSÃO
A Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que
a sessão do dia de hoje, 28/06/2016, foi fracassada pela inabilitação do único presente, que seja a
empresa: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME, CNPJ: 15.233.791/0001-77. A empresa
presente ficou inabilitada por não cumprir os itens: 6.1.4.1; 6.1.5.1; 6.1.5.4. Assim sendo, respeitados
os prazos legais, e não havendo caso fortuito, fica desde já marcada uma nova sessão para o dia
19 de julho de 2016, às 10h30min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de CARRAPATEIRA,
Situada a RUA JOSE VIEIRA Nº 57 - CENTRO - CARRAPATEIRA - Estado da Paraíba. OBJETO: A
execução da obra para construção de uma passarela de acesso para quadra da Escola Municipal
Galdino Antonio da Silva, no Município de Carrapateira – PB, valor estimado da obra R$ 74.093,56
(setenta e quatro mil noventa e três reais e cinquenta e seis centavos). Os interessados poderão
ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias
úteis no endereço supracitado ou por meio do email: cplcarrapateira.pb@gmail.com ou site: http://
cplcarrapateirapb.wix.com/home#!edital-2016/pjctt
Carrapateira, 28 de Junho de 2016
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2016
ObjetoLOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ. Tipo:
Menor Preço. Nova data parainício da Sessão:8:00 (hora local) do dia 13/07/2016. Local:Sala
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da
Prorrogação:Descumprimento ao disposto no Art. 4º da RN TC 08/2013. Informações e Retirada
de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@
cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br.
Cuité/PB, 27 de junho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro Oficial
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO
ESCOLAR E CAMISAS PARA AS SECRETARIAS E EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR
ESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Nova data parainício da Sessão:9:00 (hora local) do dia
13/07/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159,
centro. Motivo da Prorrogação:Reformulação do edital e/ou seus anexos. Informações e Retirada
de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@
cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br.
Cuité/PB, 27 de junho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro Oficial
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2016
ObjetoSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo:
Menor Preço. Nova data parainício da Sessão:14:00 (hora local) do dia 13/07/2016. Local:Sala
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da
Prorrogação:Descumprimento ao disposto no Art. 4º da RN TC 08/2013. Informações e Retirada
de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@
cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br.
Cuité/PB, 27 de junho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro Oficial
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 035/2016
ObjetoSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO
PARA AS SECRETRIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Nova data
parainício da Sessão:14:00 (hora local) do dia 14/07/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da Prorrogação:Descumprimento ao
disposto no Art. 4º da RN TC 08/2013. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das
08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br.
Cuité/PB, 27 de junho de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2016
CONTRATO Nº 154/2016 - Contratado(a): Frioinox Industrial e Comércio de Refrigeração Ltda.
Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de bebedouro industrial, destinado às escolas do sistema
municipal de ensino da Secretaria de Educação. Valor Contratado: R$ 48.000,00. Recursos: Próprios, FUNDEB e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Eq. e Mat. Permanente. Vigência:
23/06/2016 a 31/12/2016.
Bayeux/PB, 23 de junho de 2016
Dr. Expedito Pereira
Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 00021/2015-CPL
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de uma Escola do Ensino
Fundamental Rural com 4 Salas de Aula na localidade “SÍTIO GARRANCHO”, Município de Poço
Dantas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00002/2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da Educação. OBJETO
DO ADITIVOProrrogação do Prazo de Vigência, previsto na Cláusula Sétima do Contrato, que será
prorrogado para mais 240 (duzentos e quarenta) dias, passando portanto a vigorar até 22/02/2017.
Fica as demais Cláusulas contratuais inalteradas. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Poço Dantas e a Empresa CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA. Data de Assinatura: 27 de
Junho de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com o processo Carta Convite
nº 00001/2016.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO-ME, CNPJ nº 19.615.932/0001-77
OBJETO: Locação de som, palco, gerador e iluminação, para a festa do São Pedro do Distrito
de Cachoeirinha no município de Ibiara, a ser realizada no dia 28 de Junho de 2016.
VALOR GLOBAL R$: 5.500,00(cinco mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2016.
DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de2016
Pedro Feitoza Leite
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 0017/2016-CPL
TERMO ADITIVO Nº 01
EMPRESA CONTRATADA: DIMENSÃO SERVIÇOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
LTDA.-ME
CNPJ: 18.430.506/0001-04
CONTRATO: 017/2016-CPL
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 0002/2015
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE DAR ACESSO À POLICLÍNICA E MONTE SINAI NO
MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB
VALOR R$: 654.787,37
VIGÊNCIA:30.09.2016
MOTIVOS DO TERMO ADITIVO: AUMENTO DE VALOR E VIGÊNCIA DO CONTRATO
DATA DE ASSINATURA: 06.06.2016
VIGÊNCIA APÓS ADITIVO: 31.12.2016
VALOR DO ADITIVO R$: 139.819,99
VALOR DO CONTRATO + ADITIVO R$: 794.607,36
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de serviços de transportes de estudantes com rotas diversas, serviços
custeados pela Secretaria de Educação e/ou pela Secretaria do Estado da Educação, através do
Termo de Convênio celebrado entre as parte envolvidas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.36.00, 33.90.39.00
- 12.361.0197.2016; 33.90.33.00 - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
22.101.12.361.5036.4871, FONTE: 113, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.40.41
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00039/2016 - 28.06.16 - Edinalvo Cardoso de Sousa - R$ 15.300,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de serviços de transportes de estudantes com rotas diversas, serviços
custeados pela Secretaria de Educação e/ou pela Secretaria do Estado da Educação, através do
Termo de Convênio celebrado entre as parte envolvidas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 33.90.36.00, 33.90.39.00
- 12.361.0197.2016; 33.90.33.00 - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
22.101.12.361.5036.4871, FONTE: 113, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.40.41
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00039/2016 - 28.06.16 - Edinalvo Cardoso de Sousa - R$ 15.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 057/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00057/2016, que objetiva: Registro de preços para
contratação de empresa para exucução de serviços do sistema de ar condicionado da Prefeitura
de Bayeux; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Carlos Roberto
Meira Filgueira - ME - R$ 245.950,00. Fica o licitante convocado no prazo de até 03 dias úteis para
assinatura da Ata de Registro de Preço, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de
penalidades prevista Decreto nº 7.892/2013 e Art. 7º da Lei nº 10.520/02.
Bayeux - PB, 28 de Junho de 2016
Dr. Expedito Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA, Estado da Paraíba, usando de
suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 junho de 1993,
e suas atribuições posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR a decisão da Comissão de
Licitação – C.P.L., ao Processo Licitatório na modalidade CARTA CONVITE de nº 00001/2016, em
favor da empresa SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO-ME, cadastrada no CNPJ sob o nº
19.615.932/0001-77, que apresentou os melhores preços para a Locação de som, palco, gerador
e iluminação, para a festa do São Pedro do Distrito de Cachoeirinha no município de Ibiara, a ser
realizada no dia 28 de Junho de 2016, pelo valor global de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
reais). Conforme edital, carta proposta, análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.
Ibiara - PB, 27 de junho de 2016.
Pedro Feitoza Leite
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
Extrato de Contrato
Objeto: Aquisição de combustível e demais derivados destinados à frota municipal. Fundamentação: Pregão Presencial nº001/2016; Dotação: Recursos próprios; Vigência: Final do Exercício
financeiro 2016; Partes: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e RH de Almeida Moura;
Valor: R$742.389,00.
Cacimba de Dentro – PB, 10 de março de 2016.
Edmilson Gomes de Souza
Prefeito
Extrato de Contrato
Objeto: Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos. Fundamentação: Pregão Presencial
nº002/2016; Dotação: Recursos próprios; Vigência: Final do Exercício financeiro 2016; Partes:
Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e Elly Martins Norat; Valor: R$40.000,00.
Cacimba de Dentro – PB, 10 de março de 2016.
Edmilson Gomes de Souza
Prefeito
Extrato de Contrato
Objeto: Assessoria em projetos para capacitação de recursos e elaboração de planos de Trabalhos
junto ao SICONV. Fundamentação: Pregão Presencial nº003/2016; Dotação: Recursos próprios;
Vigência: Final do Exercício financeiro 2016; Partes: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e
Iramilton Sátiro da Nóbrega; Valor: R$26.000,00.
Cacimba de Dentro – PB, 10 de março de 2016.
Edmilson Gomes de Souza
Prefeito
Extrato de Contrato
Objeto: Contratação de horas de serviços mecânicos destinados a manutenção dos veículos
da frota municipal. Fundamentação: Pregão Presencial nº004/2016; Dotação: Recursos próprios;
Vigência: Final do Exercício financeiro 2016; Partes: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e
Daniel Ferreira Dantas – R$40.000,00 e Paulo Ribeiro Mendes - Valor: R$40.000,00.
Cacimba de Dentro – PB, 10 de março de 2016.
Edmilson Gomes de Souza
Prefeito
Extrato de Contrato
Objeto: Aquisição de Peixe (Tilápia) destinados as pessoas carentes do município para serem
entregues na Semana Santa. Fundamentação: Pregão Presencial nº005/2016; Dotação: Recursos
próprios; Vigência: Final do Exercício financeiro 2016; Partes: Prefeitura Municipal de Cacimba de
Dentro e Associação dos Psicultores e Aquicultores do Município de Araçagi - Valor: R$49.920,00.
Cacimba de Dentro – PB, 10 de março de 2016.
Edmilson Gomes de Souza
Prefeito
Extrato de Contrato
Objeto: Assessoria para execução permanente e continuada de serviços de consultoria e assessoria técnica, adm. e financeira. Fundamentação: Inexigibilidade de Licitação nº001/2016; Dotação:
Recursos próprios; Vigência: Final do Exercício financeiro 2016; Partes: Prefeitura Municipal de
Cacimba de Dentro e RWR – Consultoria e Assessoria Ltda - Valor: R$48.000,00.
Cacimba de Dentro – PB, 18 de Janeiro de 2016.
Edmilson Gomes de Souza
Prefeito
Extrato de Contrato
Objeto: Elaboração, transmissão e acompanhamento das informações financeiras e orçamentárias, balancetes mensais, sagres, LOA, PCA e demais serviços pertinentes a Contabilidade Geral:
Inexigibilidade de Licitação nº002/2016; Dotação: Recursos próprios; Vigência: Final do Exercício
financeiro 2016; Partes: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e Raimundo Nonato Pinto da
Costa - Valor: R$100.000,00.
Cacimba de Dentro – PB, 05 de fevereiro de 2016.
Edmilson Gomes de Souza
Prefeito
Extrato de Contrato
Objeto: Contratação de Escritório de Advocacia para prestar Consultoria Jurídica na defesa dos
Tribunais Estadual, Regional e Federal: Inexigibilidade de Licitação nº003/2016; Dotação: Recursos
próprios; Vigência: Final do Exercício financeiro 2016; Partes: Prefeitura Municipal de Cacimba de
Dentro e Johnson Abrantes Sociedade de Advogados - Valor: R$40.000,00.
Cacimba de Dentro – PB, 01 de Março de 2016.
Edmilson Gomes de Souza
Prefeito
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00005/2016,
para o dia 05 de Julho de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine
Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no referido endereço.
Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com
Sapé - PB, 28 de Junho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA
Presidente da Comissão
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00018/2016, para o dia 05
de Julho de 2016 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes,
S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
referido endereço.
Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com
Sapé - PB, 28 de Junho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA
Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00039/2016, para o dia 12 de
Julho de 2016 às 14:00 horas, por correção no item de banheiro do edital, de unidade para diária,
no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.
Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Remigio - PB, 28 de Junho de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2016-SRP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que a reunião para análise
das propostas, lances e habilitação do Pregão 014/2016 que aconteceria no dia 07 de Julho de 2016
as 09h00min horas ocorrerá no dia 12 de Julho de 2016 as 11h00min. A reunião ocorrerá na sala
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N,
Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.
Lagoa de Dentro-PB, 28 de Junho de 2016.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar
Pregoeira
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 006/2016-SRP
A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de
JUAREZ TAVORA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes
de PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 006/2016-SRP, cujo objeto é Eventual
Aquisição de materiais permanentes destinados às unidades de saúde do município de Juarez
Távora, a pregoeira apurou que a empresa: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME - CNPJ:
15.659.814/0001-00, foi vencedora de todos os itens licitados com o valor total de R$ 20.758,00
(vinte mil e setecentos e cinquenta e oito reais).
Juarez Távora–Pb, 28 de Junho de 2016.
Suellen Diniz de Souza
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público
e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial
nº. 037/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de instrumentos musicais. Data de
abertura: 12/07/2016 às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes
estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45,
centro, no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 28
de junho de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público
e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial nº.
038/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de insumos laboratoriais. Data de abertura:
12/07/2016 às 11h30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão
à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45, centro,
no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 28 de junho
de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da pregoeira abaixo transcrito, torna público
e comunica aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade pregão presencial
nº. 039/2016, do tipo “menor preço”, cujo objeto é locação de equipamentos laboratoriais. Data de
abertura: 12/07/2016 às 13h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes
estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à avenida 30 de abril, nº. 45,
centro, no horário de expediente. Outras informações pelo telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 28
de junho de 2016. Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: CONCORRÊNCIA 01.2015.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do
Termo de Contrato de nº 264/2015 datado de 29/04/2015 e com término de vigência em 29/04/2016,
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa do ramo pertinente
para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO
MUNICÍPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRÃO, DE ACORDO COM O PROGRAMA
ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARABIRA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE
OLIVEIRA. CONTRATADA: CONSTRUTORA BRTEC LTDA – CNPJ: 13.493.236/0001-59- JONAS
SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA
JUSTIFICATIVA: Atraso na execução dos serviços por parte da empresa contratada, ficou prejudicada a conclusão da obra no prazo inicialmente, conforme justificativa em anexo.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 29/04/2016.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 30/04/2017
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
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Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de uma Pintura Acrílica sobre Tela, dentro dos parâmetros NAIF, medindo
2,00m x 2,00m, intitulada de Curimatau, que remete à cultura popular da Região Nordeste do Brasil.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 06.00 - Secretaria de Educação – Dotação consignada no orçamento vigente 2016
- 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MANOEL ALEXANDRE FILHO - R$ 10.000,00– Dez
Mil Reais - CT Nº 00312/2016 – 13.06.2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00008/2016.
OBJETO: Aquisição de uma Pintura Acrílica sobre Tela, dentro dos parâmetros NAIF, medindo
2,00m x 2,00m, intitulada de Curimatau, que remete à cultura popular da Região Nordeste do Brasil.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso XV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Educação.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/06/2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00008/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00008/2016,
que objetiva: Aquisição de uma Pintura Acrílica sobre Tela, dentro dos parâmetros NAIF, medindo
2,00m x 2,00m, intitulada de Curimatau, que remete à cultura popular da Região Nordeste do Brasil;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MANOEL ALEXANDRE
FILHO - R$ 10.000,00 – Dez Mil Reais.
Guarabira - PB, 10 de Junho de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos, com serviços de mão de obra. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00063/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elementos de
despesas 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT
Nº 00327/2016 – 28.06.2016 - ALEXANDRE BEZERRA COSTA - R$ 134.400,00.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00063/2016, que objetiva: Contratação de
empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos, com serviços de
mão de obra; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE
BEZERRA COSTA - R$ 134.400,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos
termos do instrumento convocatório.
Guarabira - PB, 28 de Junho de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças/acessórios e
serviços de mão de obra em relação ao ar condicionado dos veículos pesados pertencentes à
Prefeitura Municipal por percentual de desconto. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial
nº 00064/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS:
Elementos de despesas 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00328/2016 – 28.06.2016 - PONTO X
EQUIPADORA LTDA - R$ 273.000,00.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00064/2016, que objetiva: Contratação de
empresa especializada para fornecimento de peças/acessórios e serviços de mão de obra em
relação ao ar condicionado dos veículos pesados pertencentes à Prefeitura Municipal por percentual de desconto; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PONTO X
EQUIPADORA LTDA - R$ 273.000,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos
termos do instrumento convocatório.
Guarabira - PB, 28 de Junho de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00004/2016.
OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços na execução na construção de uma
Creche Pro Infância – Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto Alto da Boa Vista – Guarabira/
PB, conforme Termo de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE. PROPOSTA CLASSIFICADA
E VENCEDORA: JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1.108.762,38 - Vencedora; VN
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - 1.128.582,79 - 2º lugar e CONSTRUFORTE
CONSTRUÇÕES EIRELI - 1.713.742,44 - Desclassificada. Dos atos decorrentes do procedimento
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente
de Licitação, à Rua Solon de Lucena, 26 - 1° Andar - Centro – Guarabira, no horário das 15h00min
as 18h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.
Guarabira, 22 de Junho de 2016.
JOSEILTON SANTOS FIDELES JÚNIOR
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de Show Festivo com a Atração Artística “BANDA FORRÓ NADELA”, no
dia 28.06.2016, por ocasião dos tradicionais Festejos de São Pedro, promovido anualmente pela
Prefeitura Municipal de Alagoinha/PB. LOCAL: Sede do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN 05.2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alagoinha:
02.05 - 13.392.0015.2029 - 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e JEILSON FELIX MARINHO, CNPJ:
10.578.265/0001-25 - CT Nº 144/2016 – 27.06.2016 - R$ 10.000,00 – Dez Mil Reais.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00011/2016 - Ata de Registro de
Preços nº 003/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 003/2016,
realizado pela Prefeitura Municipal de Pitimbú - Paraíba.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município 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 - Manutenção 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 - Desenvolvimento 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 Ambiente 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 - Secretaria 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 - Desenv. 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
3390.30.00 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00033/2016 - 01.06.16 - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - R$ 612.113,80
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº
AD00011/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos; RATIFICO o
correspondente procedimento em favor de: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - R$ 612.113,80.
Conde - PB, 01 de Junho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para confecção e
fornecimento de fardamentos. Data de Abertura: 13/07/2016 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na
sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba.
Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.
Gurjão - PB, 28 de junho de 2016.
Higor Pereira Morais
Pregoeiro

João Pessoa > Paraíba > quarta-feira, 29 de junho de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 014/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Brinquedoteca. Data de Abertura:
13/07/2016 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua
Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone
(83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.
Gurjão - PB, 28 de junho de 2016.
Higor Pereira Morais
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a Locação de Sistemas de Gestão Pública
Data de Abertura: 13/07/2016 às 12:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão,
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através
do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.
Gurjão - PB, 28 de junho de 2016.
Higor Pereira Morais
Pregoeiro
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 12.784/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR - SOLUÇÕES ANTISSÉPTICAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana
Pereira de Lima, vem por meio deste, tornar público, o adiamento do referido Pregão, com data a
ser designada posteriormente, considerando pedidos de Impugnação e Esclarecimentos interpostas
por empresas interessadas no certame, sem tempo hábil para resposta. Consultas com a Pregoeira
e sua equipe de apoio na sala da CSL, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83)
3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.
João Pessoa, 28 de Junho de 2016.
Juliana Pereira de Lima
Pregoeira da CSL
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 14.898/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO O DE BOLSAS DE
OSTOMIA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana
Pereira de Lima, vem por meio deste, tornar público, o adiamento do referido Pregão, com data a
ser designada posteriormente, considerando pedidos de Impugnação e Esclarecimentos interpostas
por empresas interessadas no certame, sem tempo hábil para resposta. Consultas com a Pregoeira
e sua equipe de apoio na sala da CSL, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83)
3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.
João Pessoa, 28 de Junho de 2016.
Juliana Pereira de Lima
Pregoeira da CSL
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
ERRATA AO AVISO DE L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 19.015/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.065/2016
DATA DE ABERTURA: 12/07/2016 – ÀS: 10:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA EQUIPAR A UPA DE CRUZ DAS ARMAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Srª. Francine
Emmanuela Marsicano de Brito torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA ao
AVISO DE LICITAÇÃO do Pregão Eletrônico nº. 10.065/2016, no que se refere ao número correto
da chave da licitação, qual seja, CHAVE Nº: 635315, bem como a data correta para abertura do
certame dia 12/07/2016 ás 10:00h. Do mesmo modo, exposto no Edital permanece sem alterações.
Maiores informações e consultas com a Pregoeira e Comissão Setorial de Licitação no HORÁRIO
ÚNICO de 08:00h às 14:00h, no Telefone: (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.
João Pessoa, 28 de Junho de 2016.
Francine Emmanuela Marsicano de Brito
Pregoeira da CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LEILÃO
EDITAL 00002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI/PB com sede à Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro
CUBATI – PB representada pelo seu prefeito o Senhor EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS faz saber a quem possa interessar que no dia, hora e local mencionados neste edital,
alienará 02 (Dois) lotes de tratores inservíveis do município, pela melhor oferta, igual ou superior ao
valor de avaliação, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições
deste edital, através do Sr. CLEBER DA SILVA MELO, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP
com o n° 007. Os interessados deverão se apresentar até às 10h00min, do dia 22 de julho de 2016
na sede da Prefeitura Municipal, situado na Rua: José Araújo Dantas, 229, Centro. CEP: 58167000 – FONE: (83) 3385-1110 – E-mail: pmcubati@hotmail.com. Cubati-Pb, 28 de Junho de 2016.
NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CPL
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.
Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp
Cabedelo - PB, 27 de Junho de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO
Pregoeiro Oficial
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00019/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00019/2016, DO TIPO MENOR
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades dos
Postos de Saúde e da Policlínica do Município de Ingá, no dia 13/07/2016 às 9:00 horas, na Sala de
Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e
3394-1236, até o dia 12/07/2016.
Ingá(PB), 28 de junho de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº. 010/2016
No Aviso de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 010/2016, Tipo Menor Preço
por item, publicado no D.O.E/PB e no Jornal da Paraíba do dia 14/06/2016, onde se lê: Contratação
de empresa especializada para implantação e execução do Controle Interno, no Município de Prata
- PB, leia-se: Contratação de empresa especializada para acompanhamento dos procedimentos de
controle interno, nas Secretarias do Município de Prata-PB, os demais atos permanecem inalterados,
não modificando a formulação das propostas.
Prata, 27 de junho de 2016.
José da Silva Tavares
Pregoeiro
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Julho de 2016, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mobiliários,
quadros brancos para salas de aula, fogões industriais, computadores, notebooks e bebedouros
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.
Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com
Sapé - PB, 28 de Junho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
DECRETO Nº 023/2016, DE 28 DE JUNHO DE 2016.
SUSPENDE POR PRAZO INDETERMINADO O CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR, Prefeito Constitucional do município de Prata, Estado da
Paraíba, nos uso das atribuições que lhe confere o art. 60, da Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o despacho nº 015/2016, de 21 de junho de 2016, expedido pela Procuradoria
Jurídica do Município de Prata;
CONSIDERANDO que o órgão de Controle Interno analisou o Edital e solicitou retificações e
adaptação de alguns itens do Certame;
CONSIDERANDO que até o integral cumprimento das exigências, houve determinação de que
o Concurso Público fosse suspenso.
DECRETA:
Art. 1º - Fica suspenso o Concurso Público – Edital nº 001/2016, de 19 de abril de 2016, por
prazo indeterminado, até que sejam sanadas todas as exigências feitas pelo Órgão de Controle
Interno do Município.
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PRATA, Estado da Paraíba,
em 28 de Junho de 2016.
ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09047/2016;
Objeto: Aquisição de Sandália Papete Infantil, Tênis Escolar e Meia Escolar destinados aos
Alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa
PBF GRÁFICA E TÊXTIL LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2016/045235, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09031/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr.
Edvaldo Vieira da Silva, pela empresa PBF GRÁFICA E TÊXTIL LTDA.
Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.361.5200.2510;
Natureza: 3.3.90.30/00;
Fonte: Recursos Ordinários;
Valor Global: R$ 2.193.500,0 (dois milhões cento e noventa e três mil e quinhentos reais)
João Pessoa, 16 de junho de 2016.
Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
EXTRATO DO CONTRATO

Nº 021/2016
PREGÃO N.º 011/2016
OBJETO: LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS.
CONTRATADO: DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 07.174.787/0001-57
PRAZO: 09/06/2017
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) mensal.
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02030 Secretaria de finanças –
02030.04.129.2034.2416 – Informatização das atividades de arrecadação de Tributos – 339039.000
– Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.
Pitimbu, 10 de Junho de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
Prefeito
CONTRATANTE
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA CAVALEIROS
DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SUPERCROOSS, NO DIA 10 DE JULHO DE
2016, EM PRAÇA PÚBLICA..
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2016.
DOTAÇÃO: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 13.392. 25.60 3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00050/2016 - 28.06.16 - GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FRRO LTDA - EPP - R$
73.000,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA MAGNIFICOS
DURANTE AS FESTIVIDADES DE SUPERCROOSS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2016, EM PRAÇA
PÚBLICA..
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2016.
DOTAÇÃO: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 13.392. 25.60 3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00051/2016 - 28.06.16 - LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 62.000,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO DA
BARKA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SUPERCROOSS, NO DIA 10 DE JUNHOS DE 2016,
EM PRAÇA PÚBLICA..
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2016.
DOTAÇÃO: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 13.392. 25.60 3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00052/2016 - 28.06.16 - CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 10.000,00
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 60022/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL
PARA USO PUBLICITÁRIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
ABERTURA: 09/06/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 13/06/2016.
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60022/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO,
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO
DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório: Licitação Deserta.
Cajazeiras - PB, 13 de Junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA
Secretário
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos diversos - curativos especiais, hidrogel
estéril e creme viscoso não estéril.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do
Fundo Municipal de Saúde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2037 - Manutenção
das Atividades da Saúde 3390.30.00 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00035/2016 - 10.06.16 - TECNOCENTER - MATERIAIS MÉDICOS HOSP. LTDA - R$
450.340,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Aquisição parcelada
de materiais médicos diversos - curativos especiais, hidrogel estéril e creme viscoso não estéril;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TECNOCENTER - MATERIAIS
MÉDICOS HOSP. LTDA - R$ 450.340,00.
Conde - PB, 10 de Junho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA
Prefeita
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de alimentação especial de assistência farmacêutica diversos nutrição oral, suplemento oral, dieta nutricional e fórmula infantil.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do
Fundo Municipal de Saúde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2037 - Manutenção
das Atividades da Saúde 3390.30.00 - Material de Consumo 3390.32.00 - Material, Bem ou Serviço
para Distribuição Gratuita
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00036/2016 - 10.06.16 - TECNOCENTER - MATERIAIS MÉDICOS HOSP. LTDA - R$
211.200,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de
alimentação especial de assistência farmacêutica diversos - nutrição oral, suplemento oral, dieta
nutricional e fórmula infantil; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
TECNOCENTER - MATERIAIS MÉDICOS HOSP. LTDA - R$ 211.200,00.
Conde - PB, 10 de Junho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA
Prefeita
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de uniforme escolar - camiseta regata e camiseta escolar com impressão.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Tesouro Federal - Termo de Compromisso - Plano de Ações Articuladas
PAR: 02.006 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 12.361.1014.2015 - Distribuição de
Fardamento Escolar para Alunos da Rede Municipal 3390.32.00 - Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00039/2016 - 20.06.16 - L & J TRANSFER LTDA - R$ 33.000,00
CT Nº 00040/2016 - 20.06.16 - SPORTS MAGAZINE LTDA - R$ 25.000,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisição de uniforme
escolar - camiseta regata e camiseta escolar com impressão; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: L & J TRANSFER LTDA - R$ 33.000,00; SPORTS MAGAZINE
LTDA - R$ 25.000,00.
Conde - PB, 20 de Junho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Julho de 2016,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa
para executar a obra de complemento de construção de Quadra Escolar Coberta com vestiário, no
Sítio Cinco Lagoas deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 28 de Junho de 2016
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
AVISO DE REVOGAÇÃO
A Autarquia Especial de Limpeza Urbana – EMLUR, por intermédio da Pregoeira, devidamente
autorizada pela portaria nº.028 de 01 de abril 2016, e nos termos do Decreto Municipal n°¬¬¬¬¬¬¬
5.716/06 e das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, bem como as alterações posteriores, com
fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e justificativa que consta nos autos, determinou a REVOGAÇÃO dos atos administrativos por razões de interesse público (Termo de Referência,
Edital e seus anexos) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016, que tem por objeto o REGISTRO
DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS
NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. Oportunamente, será divulgada nova data. Os interessados
poderão no horário das 08h às 14h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na
sede da Comissão Permanente de Licitação da AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA – EMLUR, situada na Av.Minas Gerais , 177- Bairro dos Estados-PB, ou pelo Fone: (83)
3214 -7629,e-mail: cplemlur2@gmail.com.
João Pessoa, 28 de Junho de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga
Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR

