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DÓLAR    R$ 3,236  (compra) R$ 3,237  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,090  (compra) R$ 3,350  (venda)
EURO   R$ 3,602  (compra) R$ 3,607   (venda)

l OAB-PB lança comitê contra “caixa 2” nas eleições municipais. Página 3

l Acordo garante a entrada de personal trainers em academias. Página 7

l Fábrica de aviões será inaugurada hoje em Campina Grande. Página 8

l Bolsa Família vai aumentar 12,5%; Educação terá R$ 700 mil. Página 10
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Sitônio Pinto é escritor e jornalista

Acordo para redução 
do sódio em alimentos deve 
alcançar 28 mil toneladas 
em 2020.  PÁGinA 13

País eliminou 14 mil 
toneladas de sal

sAúdE

Falésia do Cabo Branco
Economia
Cresce confiança 
do consumidor 

Índice de Confiança do 
Consumidor na Região Me-
tropolitana de JP subiu pelo 
2º mês seguido.  PÁGinA 15

2o Caderno
Evento debate “dom 
sertão, dona seca” 

Livro de Otávio Sitônio 
Pinto será tema de discus-
são durante o 30º Pôr do 
Sol Literário.  PÁGinA 21

Estado conclui 93% da 
Barragem de Camará

Aproximadamente R$ 44 milhões já foram investidos nas obras de reconstrução da Barragem de Camará, em 
Alagoa Nova, que vai beneficiar 175 mil habitantes de 21 localidades da região do Brejo paraibano.  PÁGinA 5

Previsão da Secretaria de 
Infraestrutura é finalizar a 
barragem em setembro

Sudema agiliza processo para liberar licença prévia da obra de contenção da barreira, cobra da PMJP 
o encaminhamento urgente do projeto e lamenta negligência da gestão municipal.  PÁGinA 5

Estado realizou um dos 
exames para identificar causa 
da morte do empresário Paulo 
Cesar Morato.  PÁGinA 25

Perícia em víceras
é feita na Paraíba

“TuRBuLêNCIA”
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Numa democracia, como ocorre no 
Brasil, eleições são de fundamental im-
portância não só porque possibilitam 
a rotatividade no exercício do poder, 
como também por representarem um 
indispensável ato de cidadania. Elas 
permitem a escolha de parlamentares 
e governantes que fazem e executam 
leis, interferindo diretamente em nos-
sas vidas. A começar pelo fato de que 
são os políticos os gerenciadores dos 
impostos que pagamos. Desta forma, 
precisamos dar mais valor à política 
e acompanhar com atenção redobrada 
tudo o que ocorre em nossa cidade, no 
Estado e no país. 

Anteontem ocorreu em João Pessoa 
um fato relevante para quem pretende 
exercer conscientemente o direito de 
voto: o Tribunal de Contas do Estado 
entregou ao Ministério Público uma 
lista contendo os nomes de 607 gesto-
res que tiveram suas contas julgadas 
irregulares por aquela corte. Será com 
base neste documento que os promoto-
res eleitorais poderão analisar, caso a 
caso, as condições de elegibilidade dos 
que se apresentarem como candidatos 
a prefeito e vereador nas eleições de 
outubro deste ano. 

Para que comecem a preparar pos-
síveis ações de impugnação de can-
didaturas, os promotores eleitorais 
receberão esta listagem já na próxi-
ma semana, mas obviamente deverão 
aguardar o momento certo para inter-
por estas ações, tudo de acordo com 
o que manda a legislação. Conforta a 
todos saber, desde logo, que a Justiça 
Eleitoral estará atenta na filtragem 
das eventuais candidaturas. Mas con-
vém lembrar que o melhor fiscal des-
te processo eleitoral que se aproxima 

é mesmo o eleitor. Ao fim e ao cabo a 
escolha será dele. O conhecido “rouba, 
mas faz” é só um slogan velho e supe-
rado. É preciso escolher quem tenha 
boas propostas e as possa executar 
honestamente. 

O voto deve ser valorizado e, mais 
que isto, deve ser dado de forma cons-
ciente. Devemos todos votar em po-
líticos com um passado limpo e com 
propostas voltadas para a melhoria de 
vida da coletividade.  Dito assim pare-
ce fácil, mas a história está recheada 
de decepções políticas. Entidades liga-
das à defesa da cidadania e da ética já 
começam a divulgar pela internet uma 
série de recomendações importantes 
para o eleitor-cidadão. Outras campa-
nhas institucionais estão por vir, mas 
a essência de tudo reside na conscien-
tização. 

O mesmo cidadão que hoje se cons-
tata indignado com a revelação de es-
cândalos envolvendo figuras da mais 
alta importância na política brasilei-
ra precisa levar em conta o passado 
do seu candidato. Ele enriqueceu do 
dia pra noite? Que ideias ele defende? 
Muda de opinião como quem muda de 
camisa? Com quem ele faz alianças? E 
o voto é só o começo da história. Pres-
sione, acompanhe, participe e cobre do 
seu candidato o que foi dito na campa-
nha anterior. Coerência é uma virtu-
de que precisa ser mais cultivada na 
política. A responsabilidade, pois, do 
cidadão não se esgota nem mesmo no 
momento do voto. Também é sua ta-
refa acompanhar o desempenho dos 
políticos que ajudou a eleger. A eleição 
municipal de outubro vem aí. E esta 
será uma boa hora para o eleitor dizer 
o que pensa. 

Editorial

A lista dos maus gestores
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Artigo

A camisa tem força

Com todo o respeito pelo Criador, 
não é só Deus quem escreve certo por 
linhas tortas, não. Ainda que por Sua 
delegação, também os deuses do espor-
te escrevem assim. No caso dos deuses 
do futebol, então! Basta ver o que ocor-
reu esta semana, quase simultaneamen-
te, nos Estados Unidos e na França. Vá 
lá que a desclassificação da Argentina, 
pela Copa América Centenário, em Nova 
Jersey, não tenha propriamente santi-
ficado o Chile. Até aí, tudo bem. Mas a 
desclassificação da Inglaterra, pela Is-
lândia, em Nice, nas oitavas de final da 
Eurocopa, francamente, merecia ao me-
nos beatificar os islandeses. No mínimo, 
por evocar o episódio bíblico de David 
contra Golias.  

Bom, quando me referi à divindade 
traçada em linhas tortuosas, imaginei o 
seguinte: vocês já pensaram se a Sele-
ção Brasileira, sob o “comando” do téc-
nico Dunga, que nem técnico é, tivesse 
avançado na Copa América Centenário? 
Com certeza não teria passado pelo Chi-
le, ou mesmo pela Argentina, nem que a 
vaca tossisse (aliás, o bovídeo, como se 
sabe, cuidou, providencialmente, de ir 
pro brejo mais cedo). E que tal o Brasil 
enfrentando a Islândia em uma hipoté-
tica competição da qual os dois países 
participassem atualmente? O resultado 
não sairia como o diabo gosta? Deve-
mos, portanto, agradecer aos deuses do 
futebol terem aprendido com o Senhor a 
trilhar corretamente por vias oblíquas, 

poupando assim os brasileiros de novos 
vexames históricos, sem contar a vergo-
nhosa goleada alemã por 7 a 1 na Copa 
do Mundo de 2014.

Muito já se falou e se escreveu so-
bre a surpreendente performance da 
Islândia nesta Eurocopa em disputa na 
França, sobretudo depois da fenomenal 
vitória sobre a Inglaterra (2 x 1, de vira-
da), resultado que levou a estreante às 
quartas de final. O jogo, além do mais, 
sucedeu a outra partida sensacional, 
em que a Itália despachou a Espanha, 
campeã em 2012, com uma garra tão 
impressionante quanto a raça assumi-
da pelos islandeses no confronto a se-
guir com os ingleses. Garra e raça que 
são posturas e atitudes em baixa em ou-
tras seleções outrora bem colocadas no 
ranking da Fifa e que hoje em dia amar-
gam posições francamente ridículas na 
escala – e vocês sabem muito bem a que 
me refiro. Italianos e islandeses deram 
um memorável show de bola e uma be-
líssima lição de amor às cores dos seus 
países, honrando a força da camisa que 
vestem – prática, sentimentos e valores 
tão em falta de uns tempos para cá por 
estas bandas verde-amarelas. É só o que 
tenho a acrescentar.   

Ah, antes que me esqueça: o técnico 
de futebol do Brasil que disputará os Jo-
gos Olímpicos do Rio 2016 é Rogério Mi-
cale, atual treinador das seleções Sub-20 
e Sub-23. Não levo muita fé no time, não, 
mas tomara que o Rogério... me cale.

E que tal o Brasil enfrentando a Islândia em uma hipotética  
competição da qual os dois países participassem atualmente?”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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AnuncIOu O FIlhO

AcuSADO DE ‘gOlpIStA’, lAMAchIA DESIStE DE EvEntO EM Jp

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) 
aprovou ontem projeto de 
lei que promove alterações 
na Lei Maria da Penha. A mais 
significativa diz respeito à 
permissão para que o dele-
gado de polícia, ao receber a 
denúncia de violência domés-
tica, determine a adoção de 
medidas protetivas urgentes 
para a vítima e seus depen-
dentes. A proposta, agora, 
vai a plenário.

Não foi desta vez que a de-
putada Daniella Ribeiro (PP) 
anunciou sua decisão quan-
to à candidatura à Prefeitura 
de Campina Grande. Ontem, 
ela se limitou a anunciar a 
pré-candidatura de seu fi-
lho, Lucas, que concorrerá a 
cadeira na Câmara de Verea-
dores. “Estamos analisando 
as pesquisas”, disse, infor-
mando que apenas no próxi-
mo mês seu partido tomará 
uma decisão.

Ao confirmar Chaliton Machado 
como candidato a prefeito de 
João Pessoa, o Diretório Regio-
nal do PT reforçou a proibição 
de alianças com partidos que 
eles classificam de “golpistas”, 
em referência às legendas que 
defendem o impeachment de 
Dilma Rousseff. Porém, não 
especificou se o PMDB estaria 
entre estes. Semana passada, o 
Executiva Estadual afirmara que 
alianças com os peemedebistas 
seriam “avaliadas”.   

“DOnzElAS” quEREM ARREcADAR R$ 500 MIl pARA DIlMA
Chamadas de “Donzelas da Torre” – em alusão à torre do ex-presídio Bandeirantes, em São Paulo, onde 
ficaram presas com a presidente Dilma, na década de 1960, Maria Celeste Martins e Guiomar Silva Lopes 
lançaram na internet a campanha para arrecadar dinheiro que vai custear as viagens da presidente afas-
tada pelo país. Nos primeiros 30 minutos em que a página foi ao ar, quase R$ 3 mil foram doados. Mas o 
objetivo é mais ousado: pretende-se arrecadar, pelo menos, R$ 500 mil.  

“A prefeitura mente mais uma vez”. 
Do secretário de Comunicação da Pa-
raíba, Luís Tôrres, desmentindo que a 
Sudema teria arquivado o projeto de 
contenção da Barreira do Cabo Branco, 
como afirmara a administração munici-
pal. Lembrou que a prefeitura já havia 
faltado com a verdade ao dizer que 
entregara um projeto completo ao ór-
gão estadual. “Ou é incompetência ou 
é má-fé, mesmo”, disparou.  

A presidente afastada Dilma Rousseff (PT) saiu em 
defesa do Governo da Paraíba no que diz respeito à 
liberação dos recursos federais para o Viaduto do 
Geisel, em João Pessoa. Em mensagem postada no 
Twitter, ontem, classificou de “inadmissível o que 
o interino fez com a Paraíba”, e completou: “O go-
verno provisório tem atitudes de coronelismo, con-
gelou o depósito de R$ 17,8 milhões que havia sido 
feito para o Governo da Paraíba finalizar o viaduto”.

CHAmOu Temer de COrONel
“pREFEItuRA MEntE”

lEI MARIA DA pEnhA E O pMDB?

“A OAB não age com as paixões políticas. Essas acusações de golpe não incomodam”. Do presidente da 
OAB nacional, Cláudio Lamachia (foto), rechaçando, ontem, as acusações de que a entidade seria “golpis-
ta” por defender o impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff (PT). Contudo, parece que as 
manifestações contra ele, em Campina Grande, quando participava da posse do Conselho da Subseção da 
ordem na cidade, o incomodaram tanto, que ele desistiu de participar do lançamento, em João Pessoa, 
do Comitê Contra o Caixa 2, campanha para combater a corrupção nos financiamentos de campanhas 
eleitorais no país. Lamachia foi confrontado por advogados contrários à posição pró-impeachment da 
entidade – a OAB chegou a protocolar pedido de impedimento da presidente, no Congresso Nacional. 
Alertado de que as manifestações contra ele na capital seriam ainda mais contundentes, cancelou sua 
participação e retornou a Brasília. Incomodou-se, pois.    
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Conselho da UFPB rejeita título de 
doutor honoris causa a Lewandowski
Consuni avalia posição 
política do presidente do 
STF ante o impeachment

Durante sessão ocor-
rida na última terça-feira 
(28), o Conselho Univer-
sitário (Consuni) da Uni-
versidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) no Campus 
de João Pessoa, decidiu 
abortar a concessão do 
título de doutor honoris 
causa ao presidente do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministro Ricar-
do Lewandowski. A pri-
meira reação negativa à 
proposição apresentada 
pelo vice-reitor da insti-
tuição, professor Eduar-
do Ramalho Rabenhorst, 
veio da professora Maria 
Luíza Mayer Feitosa, di-
retora do Centro de Ci-
ências Jurídicas (CCJ) da 
Universidade Federal.

Maria Luíza explicou 
que a abstenção à propo-
sição veio não pelo fato 
de seguir determinada 
ideologia ou apoiar um 
partido político, mas sim 
por considerar o momen-
to inoportuno, dada a 
condição pela qual passa 
o País e a posição em que 

se encontra o presidente 
do STF no processo de im-
peachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff. 

“Declarei que ia me 
abster porque não acho 
que seja o momento po-
lítico para isso. Estamos 
passando por um momen-
to histórico hoje no Bra-
sil, e o presidente do STF 
é ao mesmo tempo o juiz 
presidente do processo 
de impeachment de Dilma 
Rousseff. Acho que a hora 
agora é para a sociedade 
civil acompanhar e avaliar 
o que o STF vai fazer com 
relação a um processo de 
impeachment de uma pre-
sidente eleita, e que é de-
claradamente um golpe”, 
afirmou a professora. 

Além de Maria Luíza, 
outros componentes do 
Consuni também se abs-
tiveram de votar a propo-
sição, e por isso o profes-
sor Eduardo Rabenhorst 
- propositor da comenda 
do título - decidiu por reti-
rar o processo de pauta. “É 
um processo que demanda 
um quórum qualificado, e 
com algumas abstenções 
o quórum já não existiria. 
A proposta nem chegou a 
ser votada e foi retirada 
de pauta por conta do po-
sicionamento do conselho 

Para professores da UFPB, momento é de analisar como o STF vai atuar no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff

de um modo geral”, expli-
cou a diretora do Centro 
de Ciências Jurídicas.

O projeto de homena-
gem ao presidente do STF 
foi apresentado inicial-
mente ao Departamento 

de Direito Público do CCJ, 
onde recebeu aprovação 
ad referendum do Conselho 
de Centro pelo vice-diretor, 
Robson Antão. 

Maria Luíza explicou 
que após a retirada da 

pauta do Consuni, não se 
sabe se o vice-reitor Edu-
ardo Rabenhorst irá pro-
por novamente a entrega 
do mais importante título 
acadêmico da Universida-
de ao presidente do Su-

premo Tribunal Federal. 
Ela completou afirmando 
que acredita ser esse “o 
momento do STF mostrar 
à sociedade se é ou não o 
guardião da Constituição 
Brasileira”. 

Foto: Carlos Humberto/STF

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraíba 
(OAB-PB) lançou,  na manhã 
dessa quarta-feira (29), no 
auditório da Instituição, o 
Comitê contra o Caixa 2 nas 
eleições municipais deste 
ano na Paraíba, dentro da 
Campanha deflagrada pela 
OAB Nacional, Conferência 
Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) e o Movimento de 
Combate à Corrupção Eleito-
ral (MCCE).

Na oportunidade, foi 
apresentado o hotsite do co-
mitê, disponível no site da 
OAB-PB (www.oabpb.org.br), 
que servirá para receber de-
núncias contra o caixa 2. Além 
do canal virtual, a OAB-PB 
também irá instalar comitês 
físicos, o primeiro será na 
própria sede da Instituição, 
localizada na Rua Rodrigues 
de Aquino, 37, Centro de 
João Pessoa. 

“O objetivo é instalar 
comitês em todos os municí-
pios para fiscalizar, conscien-
tizar e receber denúncias de 
cidadãos sobre irregulari-
dades no financiamento de 
campanhas para prefeito e 
vereador, como as voltadas 
às eleições que serão realiza-
das nas eleições deste ano”, 
explicou Paulo Maia.

“A partir de hoje este 
comitê se instalará aqui em 
João Pessoa e também em 
cada uma das oito cidades 
que possuem uma subseção 
da OAB. A partir daí, espera-
mos a aglutinação das enti-
dades da sociedade civil para 
que possam replicar e mul-
tiplicar esses comitês nas 
cidades, paróquias, igrejas, 
ou em qualquer outro local 

onde haja pessoas que quei-
ram fazer esse espaço de re-
cepção das denúncias de cri-
mes eleitorais”, acrescentou.

 Paulo Maia acrescentou 
que as denúncias serão apu-
radas e transmitidas ao Mi-
nistério Público Eleitoral. 

O presidente declarou 
também que os membros 
do comitê estão capacitados 
para avaliar se os indícios 
são suficientes para desen-
cadear uma investigação e 
municiar o Ministério Públi-
co Eleitoral, para que tome as 
devidas providências.

“É importante saber que 
o comitê não irá se esvair 
apenas no recebimento de 
denúncias. Mas que a socie-
dade possa entender também 
o papel do voto consciente, o 
papel de não se vender, pois 
os políticos eleitos estão lá 
por nossa escolha. Portan-
to, a raiz da corrupção não 
é apenas os financiamentos 
privados de campanhas, mas 
também o exercício equivo-
cado da cidadania ao esco-
lher maus candidatos. Este 
comitê também terá uma 
função educativa para uma 

mudança de mentalidade do 
cidadão brasileiro”, finalizou 
Paulo Maia.

A proposta visa ainda 
mobilizar advogados e con-
tadores a prestarem gratui-
tamente seus serviços para 
auxiliar a Justiça Eleitoral na 
fiscalização de campanhas 
suspeitas, assim como cons-
cientizar o eleitor a suspeitar 
de candidatos cujas campa-
nhas tenham a aparência de 
incompatíveis com os recur-
sos arrecadados.

O evento foi comandado 
pelo presidente da OAB-PB, 
Paulo Maia, e contou com a 
presença do procurador re-
gional eleitoral, João Bernar-
do da Silva; do secretário-ge-
ral da OAB-PB, Assis Almeida; 
dos conselheiros federais da 
OAB, Marina Gadelha e Al-
fredo Rangel; do vice-presi-
dente da Comissão Eleitoral, 
Israel Remora; do presidente 
da Comissão de Ética, Lucia-
no Pereira; do presidente da 
Comissão de Combate ao Ne-
potismo, Cláudio Toledo; do 
desembargador Joás de Brito, 
além de diversos outros advo-
gados e autoridades. 

OAB instalará um comitê especial para receber denúncias

Foi publicada às 
22h45 dessa terça-fei-
ra, 28 de junho, no 
Diário de Justiça Ele-
trônico da Justiça Fe-
deral, a primeira sen-
tença condenatória da 
organização criminosa 
desarticulada durante 
a Operação Andaime, 
deflagrada no dia 26 
de junho de 2015, por 
força-tarefa composta 
pelo Ministério Públi-
co Federal na Paraíba 
(MPF/PB), Ministério 
Público do Estado da 
Paraíba (MPPB), Polí-
cia Federal (PF) e Con-
troladoria-Geral da 
União (CGU).

O empresário Má-
rio Messias Filho “Ma-
rinho” foi condenado 
a oito anos e seis meses 
de reclusão – em regi-
me fechado -, além de 
194 dias-multa, sendo 
cada dia-multa igual a 
1/2 do salário mínimo, 
por coagir réus cola-
boradores. O Minis-
tério Público Federal 
em Sousa apresentou 
denúncia contra o 
empresário por agir 
para impedir e em-
baraçar a investiga-
ção em curso. O crime 
está previsto no arti-
go 2º, § 1º, da Lei no 

12.850/2013 (lei que 
define a organização 
criminosa).

Por quatro vezes, 
durante o mês de se-
tembro de 2015, Má-
rio Messias constran-

geu o réu colaborador 
Francisco Justino do 
Nascimento e sua fa-
mília, com o objetivo 
de impedir o prosse-
guimento das investi-
gações ainda em curso. 
Durante a deflagração 
da 1ª fase da Opera-
ção Andaime, Marinho 
foi preso temporaria-
mente. Teve a prisão 
preventiva decretada 
e ficou 18 dias encarce-
rado, sendo colocado 
em liberdade em 13 de 
julho de 2015, sob me-
didas cautelares pes-
soais de restrições.

No entanto, ele 
não só quebrou as 
condições cautelares, 
como retornou, qua-
se imediatamente, às 
suas atividades crimi-
nosas, voltando para a 
prisão.

A sentença que 
condenou Marinho 
foi do juiz da 8ª Vara 
Federal de Sousa, Ra-
fael Chalegre do Rêgo 
Barros. O esquema 
criminoso desarticula-
do atuava em Cajazei-
ras e em outros muni-
cípios do Alto Sertão 
paraibano, além de 
Rio Grande do Norte 
e Ceará.

Mário Messias Fi-
lho foi denunciado, 
ainda, pelos crimes 
de organização cri-
minosa, ocultação de 
valores, fraude à lici-
tação, peculato, entre 
outros.

Marinho é condenado 
a oito anos de prisão

oPERAÇÃo ANDAIME

Foto: Divulgação/OAB

OAB-PB lança comitê contra o 
‘caixa 2’ para as eleições 2016

CAMPANHA NACIoNAL Câmara cria 
comenda para 
homenagear 
médicos de JP

A Câmara Municipal de 
João Pessoa aprovou projeto 
de resolução que cria a “Co-
menda Médico João Medei-
ros”, de autoria do vereador 
Marco Antonio Queiroga,  que 
será concedida a médicos que 
se destacam em suas atua-
ções na capital paraibana.

Para o pediatra João Me-
deiros Filho, presidente do 
Conselho Federal de Medici-
na, a criação da comenda com 
o nome seu pai, é um orgulho 
para toda família. “Sim, con-
sideramos uma justa home-
nagem a nosso pai, que foi 
um médico que fez história 
em João Pessoa, tendo man-
tido consultório durante anos 
com atendimento às crianças 
pobres”, disse.

Na justificativa, o parla-
mentar considerou que desti-
nação da homenagem se deu 
pelos relevantes serviços do 
médico João Medeiros, quan-
do vivo. “Mais que justa essa 
nossa homenagem ao sau-
doso pediatra que muito fez 
pela classe menos favorecida” 
afirmou.

João Toscano Gonçalves 
de Medeiros nasceu na capi-
tal, em 1902, estudou e con-
cluiu o curso na Universidade 
da Bahia, formando em 1927. 
Integrou a Caravana Médica 
Brasileira na Argentina e no 
Uruguai.

Em 1930 João Medeiros  
filiou-se à National Geogra-
phic Society, de Washington. 
Em 1934  elegeu-se  depu-
tado estadual  e foi um dos 
fundadores da Faculdade de 
Medicina da Paraíba e reitor 
da UFPB na década de 50.

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

Jadson Falcão
Especial para A União
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Governo conclui 93% da barragem
RECONSTRUÇÃO dE CamaRá

Comportas já foram 
fechadas para dar início
ao acúmulo de água 

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Infraes-
trutura, dos Recursos Hídri-
cos, do Meio Ambiente e da 
Ciência e Tecnologia, concluiu 
93% das obras de reconstru-
ção da Barragem de Camará, 
em Alagoa Nova.

De acordo com o enge-
nheiro responsável, Josivaldo 
Brasileiro, toda a concretagem 
do maciço e o revestimento da 
parede interna da barragem 
estão prontos e as comportas 
já foram fechadas para iniciar 
o acúmulo de água.

“Atualmente, estão sendo 
finalizados os serviços de mon-
tagem dos equipamentos das 
tomadas d’água e os serviços 
de injeção de cimento, faltando 
apenas executar a montagem 
de instrumentação de monito-
ramento da barragem”, infor-
mou o engenheiro.

A Barragem de Camará, 
que tem capacidade para acu-
mular 26 milhões de metros 
cúbicos de água, vai benefi-
ciar mais de 175 mil habitan-
tes de 21 localidades da re-

gião do Brejo paraibano. Até o 
momento, foram empregados 
R$ 44 milhões na nova barra-
gem, que deve ser concluída 
até o mês de setembro.

Sistema Adutor
As obras da Adutora Nova 

Camará também estão adianta-
das. De acordo com Josivaldo, o 
sistema tem dois ramais: o ra-
mal 1 (Alagoa Nova) está com 
37% finalizados e o ramal 2, 
que leva água para Esperança 
e Remígio, tem 90% de obra 
executada. A adutora terá 74 
km de extensão e vai beneficiar 
150 moradores de 13 municí-
pios com acesso a água tratada.

FOTO: Secom-PB

Barragem tem capacidade para acumular 26 milhões de metros cúbicos de água e vai beneficiar mais de 175 mil habitantes do Brejo

Cerca de dois mil ser-
vidores da área de Saúde 
do município de Campina 
Grande paralisaram ontem 
as suas atividades. A deci-
são da greve foi aprovada 
em assembleia da categoria 
promovida pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Munici-
pais do Agreste da Borbo-
rema (Sintab) na tarde de 
terça-feira (28).

Os servidores estão 
reivindicando à Prefeitura, 
agilidade na efetivação do 
Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração (PCCR) dos 
profissionais da saúde.  O 
Sintab  também denuncia o 
não pagamento do salário 
dentro do mês trabalhado, 
a falta de material de traba-

lho e o não enquadramento 
dos  Agentes Comunitários 
de Saúde e Agentes de Com-
bate a Endemias nos seus 
respectivos planos.

Através de nota à im-
prensa, o Sintab assegurou 
que serão respeitados os 
30% de servidores em ati-
vidade para o atendimen-
to à população que precisa 
do atendimento em Saúde. 
O presidente do Sindicato, 
Nazito Pereira, disse espe-
rar que a gestão da Secre-
taria Municipal de Saúde 
se reúna com os grevistas 
o mais rápido possível para 
atender as reivindicações 
da categoria.

Pela imprensa
Em nota distribuída on-

tem, a Secretaria Municipal 
de  Saúde de Campina Gran-

de informou que  tomou co-
nhecimento da paralisação 
pelos órgãos de comunica-
ção. A Secretaria explicou 
que existe uma mesa de ne-
gociação com os servidores 
para discussão do Plano de 
Cargos Carreira e Remune-
ração (PCCR) dos servidores 
da área de Saúde.

Dessa mesa, segundo 
o documento, participam 
representantes de todas as 
categorias de servidores da 
Saúde. “Esta comissão tem 
se reunido periodicamen-
te com a gestão municipal. 
Ainda sobre o PCCR, a Se-
cretaria de Saúde assegura 
que o Plano está seguindo 
todo trâmite legal e que os 
enquadramentos dos ser-
vidores, por tempo de ser-
viço, já está em curso”, res-
salta a nota.

EFETIVaÇÃO dO PCCR

Servidores da saúde municipal 
paralisam as atividades em CG

Hemocentro 
inicia amanhã  
calendário de 
coletas externas 

O Hemocentro da Paraíba 
programou, para julho, nove 
coletas externas de sangue. As 
primeiras acontecem amanhã 
no 16ª Regimento da Cavalaria 
Mecanizado (RCMEC), em Ba-
yeux, e no sábado (2) na Escola 
Albert Einstein, em Sapé.

No dia 5 (terça-feira), a 
unidade móvel estará na Usina 
Miriri, em Santa Rita, e no dia 
6, no Distrito Sanitário IV. No 
dia 9, a coleta será na Cidade 
Viva, no Bessa (capital), e no 
dia 13, na Praça do Chafariz 
(Tibiri), em Santa Rita.

No dia 20, será na Central 
de Aulas da UFPB, e no dia 23, 
na Paróquia Santa Rita, em 
Santa Rita. A programação será 
finalizada no dia 30, no Centro 
Fênix, em Mamanguape.

As coletas do dia 1º e do 
dia 6 serão das 8h às 13h, e as 
demais, das 8h às 16h.

Até agora foram 
empregados 
R$ 44 milhões 
nas obras da 
nova barragem, 
que deve ser 
concluída no mês 
de setembro

Com uma malha ro-
doviária pavimentada 
próxima dos 4 mil km e 
patrimônio de cerca de 
R$ 6 bilhões, o Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba 
(DER) completa neste 
mês de junho 70 anos 
de criação, colocando 
o Estado na 4a melhor 
malha rodoviária entre 
todos os estados do País, 
de acordo com recente 
pesquisa realizada pela 
CNT - Confederação Na-
cional dos Transportes. 
Nesta sexta-feira (1º) 
haverá em frente à sede 
do DER, em João Pessoa, 
um evento que marcará 
a data com aposição de 
uma placa alusiva aos 70 
anos com a presença da 
diretoria, funcionários e 
autoridades.

Em parceria com a 
Secretaria de Infraestru-
tura, Recursos Hídricos, 
do Meio Ambiente e da 
Ciência e da Tecnologia, 
o DER realiza o Progra-
ma Caminhos da Paraí-
ba, considerado o maior 
programa rodoviário já 
posto em prática no Es-
tado, com investimento 
de R$ 1,2 bi e obras rea-
lizadas, em execução e 
licitadas, com um total 
de 2.399,4 km.

O Programa Cami-
nhos da Paraíba foi cria-
do em 2011 e para sua 
execução convocou uma 
equipe de engenhei-
ros, tendo à frente o 
diretor superintendente 
Carlos Pereira de Carva-
lho e Silva; o diretor de 
Operações, Hélio Cunha 

Lima; o diretor de Plane-
jamento, José Arnaldo 
Souza Lima e o diretor 
de Administração, Filipe 
Braga de Brito Maia.

Criado no dia 26 de 
junho de 1946, no gover-
no do interventor Odon 
Bezerra Cavalcanti, ten-
do como fundador o en-
genheiro Serafim Rodri-
guez Martinez, que foi 
também o seu primeiro 
diretor-geral, o DER ao 
longo dos anos ampliou 
e construiu estradas, 
pontes e passarelas que 
têm impulsionado o de-
senvolvimento econô-
mico, social e turístico 
da Paraíba. Juntamente 
com a criação do DER-PB 
foi instituído o primei-
ro Plano Rodoviário Es-
tadual, constituído por 
969 km de estradas tron-
co e 385 km de estradas 
alimentadoras interli-
gando todas as regiões 
do Estado. No plano se 
destacava a Estrada Cen-
tral da Paraíba, ligando 
Cabedelo a Cajazeiras, a 
atual BR-230.

O programa visa 
tirar do isolamento 54 
cidades, através de aces-
sos pavimentados, que 
ainda não tinham sido 
contempladas. Em maio 
deste ano, foi inaugu-
rado o 40º acesso, be-
neficiando a cidade de 
Parari no Cariri. Três fica-
ram a cargo do Dnit (já 
inaugurados), enquanto 
que os demais da lista 
dos 54 estão em fase de 
conclusão, devendo ser 
inaugurados até o final 
de 2016.    

DER faz 70 anos com 
patrimônio de R$ 6 bi

COmEmORaÇÃO

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Diante da convicção de 
que a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa continuará 
sem encaminhar o projeto 
completo da contenção da 
barreira do Cabo Branco, a 
Superintendência do Meio 
Ambiente (Sudema) assinou 
ontem a licença prévia, a fim 
de que a gestão municipal dê 
encaminhamento urgente 
aos procedimentos de execu-
ção das obras.

De acordo com o supe-
rintendente do órgão, João 
Vicente Machado, a medida 
visa corrigir a negligência e 
a omissão da Prefeitura da 
capital, que, para esconder a 
inércia, procura transferir a 

responsabilidade para o Es-
tado. A licença prévia já está 
disponível na Sudema.

A Sudema negou catego-
ricamente a acusação de que 
houve qualquer arquivamen-
to por parte da autarquia, 
uma vez que não havia o que 
arquivar, sendo esta mais 
uma tentativa irresponsável 
de expor inverdades dentro 
de uma discussão cuja res-
ponsabilidade é exclusiva da 
Prefeitura de João Pessoa.

O superintendente da 
Sudema reafirmou ainda 
a inexistência do proje-
to completo das obras da 
contenção da barreira por 
parte da Prefeitura. “Irres-

ponsavelmente, a gestão 
municipal tem divulgado 
inverdades, não sabemos se 
intencionalmente. Eles têm 
arrastado há meses um pro-
jeto de extrema importância 
para uma discussão vaga. 
A omissão e transferência 
das responsabilidades, que 
competem somente à ges-
tão municipal, refletem um 
risco completo não só para 
a área, mas para todo o Li-
toral Sul da Paraíba”, aler-
tou o superintendente.

Atraso no projeto
Por meio de vários ofí-

cios, a Sudema cobrou da 
Prefeitura que enviasse o 

projeto completo, a fim de 
que pudesse passar para 
análise da licença definitiva. 
Durante audiência, realizada 
no dia 22 deste mês, na sede 
da Sudema, o próprio Minis-
tério Público cobrou da Pre-
feitura que agilizasse o envio 
das informações completas.

“Em entrevistas para a 
imprensa, o engenheiro da 
empresa contratada pela 
Prefeitura para obra, Pedro 
Molinas, reconheceu que a 
Prefeitura estava retardando 
o envio do projeto por falta 
de recursos para executar a 
obra após aprovação”, fina-
lizou o superintendente da 
Sudema.

Sudema assina licença e cobra ação
CONTENÇÃO da BaRREIRa dO CaBO BRaNCO
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Quadrilha clona cartões de crédito e 
adquire imóveis nos Estados Unidos 
Grupo é suspeito de desviar 
mais de R$ 1 milhão com 
clonagem de cartões

O delegado Lucas Sá, da 
Delegacia de Defraudações e 
Falsificações, encaminhou à 
Justiça o inquérito que investi-
gou uma quadrilha com atua-
ção internacional suspeita de 
desviar mais de R$ 1 milhão 
com clonagem de cartões de 
créditos. Alguns membros do 
grupo são suspeitos de terem 
adquirido nas ações crimino-
sas imóveis em Orlando e Mia-
mi, nos Estados Unidos. 

A Operação Firewall co-
meçou em 2013 com as pri-
sões de 18 pessoas – entre 
elas, um vereador, empre-
sário e um ex-policial mili-
tar – suspeitas de desviar 
cerca de R$ 1 milhão pro-
venientes da clonagem de 
cartões de crédito, compras 
fraudulentas e falsificação 
de documentos públicos. As 
prisões aconteceram nas ci-
dades de João Pessoa, Cabe-
delo, Patos e Belém. O dele-
gado Lucas Sá acredita que 
o valor é pouco para o que 
a quadrilha já conseguiu 
desviar. Durante as inves-
tigações, mais três pessoas 
foram incluídas e indiciadas 
no inquérito.

O inquérito foi enviado 

anteontem à 3ª Vara da Co-
marca de Mangabeira com 
mais de 90 pedidos, conta-
bilizando prisões, buscas e 
apreensões, quebra de sigilo, 
bloqueio de bens, entre ou-
tros. Lucas Sá informou que 
a Delegacia de Defraudações 
e Falsificações vai aguardar 
a decisão judicial para que 
possa dar cumprimento às 
medidas representadas, “ga-
rantindo que os suspeitos 
sejam, enfim, responsabiliza-
dos criminalmente por seus 
atos”, adiantou o delegado.

Os presos foram levados 
para o antigo prédio da Cen-
tral de Polícia, no Bairro do 
Varadouro, em João Pessoa 
e depois transferidas para o 
Presídio do Roger, onde pas-
saram cerca de cinco dias, 
sendo liberados pela Justiça. 
A quadrilha, segundo o de-
legado Lucas Sá, é suspeita 
de clonagem de cartões de 
crédito na Paraíba, Pernam-
buco, Ceará, Rio Grande do 
Norte e São Paulo. 

Durante as investigações, 
também foi descoberto que a 
maior parte dos cartões era 
clonada de clientes em esta-
belecimentos comerciais, tais 
como postos de combustíveis, 
supermercados e por meio da 
internet. Segundo o delegado, 
ainda não se sabe o total de 
vítimas da quadrilha. 

Lucas Sá revelou que 
funcionários de empresas 

A Polícia Militar pren-
deu ontem dois suspeitos 
momentos após realizarem 
um assalto a uma loja de 
celulares, no bairro de Tam-
bauzinho, na capital. Com a 
dupla, foram apreendidos 
todos os produtos do roubo, 
além das armas utilizadas 
no crime.

Após receber informa-
ções sobre um assalto a uma 
loja de celulares na Avenida 

Epitácio Pessoa, policiais da 
Força Tática do 1º Batalhão, 
coordenados pelo cabo Edson 
Neves, iniciaram as rondas 
para localizar os suspeitos. 

Quando realizavam as 
ações no bairro de Mandaca-
ru, eles se depararam com um 
automóvel com as mesmas 
características do utilizado 
no delito, e, a poucos metros 
do local, conseguiram deter 
dois homens que confessa-

ram ter realizado o assalto.
Junto com o automóvel, 

foi apreendido todo o material 
roubado do estabelecimento 
comercial e ainda as três ar-
mas de fogo, duas pistolas ca-
libre 40 e uma pistola calibre 
380, e diversas munições.

Os suspeitos e os mate-
riais apreendidos foram en-
caminhados para a Central 
de Flagrantes, no bairro do 
Geisel, na capital.

Investigações realiza-
das pelo Grupo de Opera-
ções Especiais (GOE) da 
Polícia Civil da Paraíba re-
sultaram na prisão de três 
homens e ainda na apreen-
são de uma adolescente, na 
tarde de terça-feira (28), no 
bairro do Cristo, em João 
Pessoa. A ação em flagran-
te aconteceu após o roubo 
a um estabelecimento co-
mercial. Com o grupo, foram 
apreendidas armas de fogo, 
droga e outros objetos.  

De acordo com os inves-
tigadores, foram presos Lu-
cas Rodrigues da Silva, 20, 
Adenilson Martins da Silva 
Júnior, 21, e João Paulo da 
Silva Sousa, 22, juntamen-
te com a adolescente de 17 
anos. A abordagem aconte-
ceu na Rua José Francisco 
da Silva, mesma localidade 
onde está situado o estabe-
lecimento comercial, uma 
loja de roupas. Um mandado 
de prisão ainda foi cumpri-
do em desfavor de outro en-
volvido com o grupo, preso 
pela Delegacia de Crimes 
contra o Patrimônio de João 
Pessoa. 

Durante as diligências, 
os policiais apreenderam 
dois revólveres calibre 32 e 
38, seis munições, uma ré-
plica de pistola 24/7, uma 
pequena quantidade de 
substância semelhante a 
maconha, um veículo e ain-
da peças de outros carros. O 
material foi encontrado na 
casa dos presos, nas cidades 
de Bayeux e Cabedelo.

Os três presos foram 
encaminhados para a sede 
do GOE, no Centro de João 
Pessoa, para realização dos 
procedimentos de flagran-
te, onde eles permanecem 
à disposição do Poder Judi-
ciário. 

Suspeito de homicídio
Policias militares da 

Ronda Ostensiva Tática 
com Apoio de Motocicletas 
(Rotam) e do Regimento de 
Polícia Montada prende-
ram, na noite de terça-fei-
ra, um homem suspeito de 
ter cometido um homicídio 
na tarde do mesmo dia, no 
bairro do Cristo Redentor, 
na capital.

Uma equipe da Rotam 
que fazia diligências vi-
sualizou dois homens que 
apresentaram atitude sus-
peita. Ao abordarem a du-
pla, apoiados pela equipe da 
Cavalaria, os policiais verifi-
caram junto ao Centro Inte-
grado de Operações Policias 
(Ciop) que as características 
registradas do suspeito do 
assassinato coincidiam com 
as do homem que tinham 
acabado de deter.

Ao ser conduzido para a 
delegacia ele confessou ser 
o autor do crime e que tinha 
matado a vítima a mando de 
um outro criminoso. Disse 
ainda que havia devolvido a 
arma usada no crime, para 
outros dois comparsas que 
teriam dado apoio no mo-
mento do assassinato.

O homem detido foi le-
vado para a Central de Fla-
grantes, na capital.

Foto: Ortilo Antônio 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Delegado de Defraudações, Lucas Sá, encaminhou à Justiça o inquérito que investiga a quadrilha

vítimas do golpe “coopera-
ram” com o grupo que, após 
se aperfeiçoarem no proces-
so de clonagem, passaram a 
fraudar pela internet.

Quando aconteceram as 
prisões, em maio de 2013, 
apenas com um dos suspei-

tos foram apreendidos cer-
ca de 400 cartões de crédito 
clonados. Com esses cartões, 
foram adquiridos vários equi-
pamentos eletrônicos, entre 
eles, tablets, celulares, note-
books, inclusive carros. “To-
dos os produtos eram reven-

didos a preços bem abaixo de 
mercado”, disse Lucas Sá.

O delegado lamenta que 
alguns dos investigados já 
foram presos outras vezes, 
pelo mesmo crime – clona-
gem de cartões de crédito, 
mas foram soltos. 

Polícia Civil 
prende suspeitos 
de roubo a loja 
de roupas em JP

Internos no Centro 
Educacional do Ado-
lescente (CEA), no Jar-
dim Brasília, na zona 
sul da cidade de sousa, 
se rebelaram no início 
da manhã de ontem. 
As mobilizações foram 
deflagradas pelos ado-
lescentes depois que os 
agentes do 14º Bata-
lhão de Polícia Militar e 
os integrantes do Bope 
(Batalhão de Operações 
Especiais) realizaram 
operação “pente fino” 
nas dependências da 
unidade de recupera-
ção no último fim de 
semana, conseguindo 
apreender mais de 30 
aparelhos celulares, fa-
cões, e outros objetos 
perfuro cortantes.

No início da manhã 
de ontem, os internos 
que cumprem medidas 
socioeducativas passa-
ram a forçar as grades 
na tentativa de abrir 
espaço para deixar os 
alojamentos. O movi-
mento ganhou propor-
ções maiores quando 
os adolescentes em 
recuperação começa-
ram a jogar objetos e 
até pedras nos agen-
tes de segurança, que 
acionaram o Centro de 
Operações do 14º BPM. 
Guarnições de rádio pa-
trulha, membros da Ro-
tam e agentes do Bope 

chegaram rapidamente 
ao local e se posicio-
naram na tentativa de 
controlar a situação.

Os líderes do movi-
mento chegaram a ser 
identificados durante 
a operação, sendo que 
dois deles são maiores 
de idade e foram con-
duzidos até a delegacia 
distrital, no centro da 
cidade, para prestarem 
informações, devendo 
ser autuados pelas con-
dutas ilícitas.

segundo relato das 
autoridades, houve de-
predação do patrimô-
nio público no interior 
no CEA e os responsá-
veis serão autuados pe-
los crimes. O local conti-
nua recebendo atenção 
especial da polícia que 
conseguiu controlar a 
mobilização e conduziu 
até a delegacia os líde-
res do motim.

O Centro Educacio-
nal do Adolescente de 
sousa (CEA) foi cons-
truído para comportar 
25 reeducandos, mas 
comporta atualmente 
70 internos.

O Governo do Esta-
do, através da Fundac, 
abriu processo seletivo 
para a contratação de 
agentes socioeducati-
vos para as unidades do 
CEA de sousa, João Pes-
soa e Lagoa seca. são 
400 vagas e as inscri-
ções seguem até o dia 8 
de julho.

PM controla princípio 
de rebelião em Sousa

No CEA

Dois acusados de assaltar 
loja de telefonia são detidos

Homem é preso por fraudes 
em negociação de imóveis 

Policiais da Delegacia 
de Defraudações e Falsifica-
ções de João Pessoa – DDF 
– prenderam na tarde de on-
tem, Antônio Aguiar Leite, 
66 anos, natural de Queima-
das, por fraudes relaciona-
das à negociação de imóveis 
com documentos falsos. O 
suspeito falsificou diversos 
documentos e apresentou-
se como proprietário de um 
imóvel de alto padrão, situa-
do no bairro do Bessa, na ca-
pítal, conseguindo negociar 
por R$ 250.000,00, com uma 
construtora de João Pessoa. 
A construtora já havia, inclu-
sive, transferido ao suspeito 
o valor integral da negocia-
ção, dos quais R$ 130 mil já 
teriam sido repassados em 
diversas contas, em nome de 
terceiras pessoas.

A atuação criminosa re-
lacionada à negociação de 
imóveis de alto padrão, com 
documentos falsos estava 
sendo investigada há vinte 
dias pela DDF, que vinha 
monitorando os possíveis 

endereços e locais em que 
o suspeito poderia ser loca-
lizado. no entanto, a prisão 
em flagrante só foi realiza-
da ontem, após confirma-
ção feita pela equipe de in-
vestigação da delegacia, em 
atuação conjunta com o se-
tor de fraudes da Caixa Eco-
nômica, que identificaram o 
suspeito realizando saques 
dos valores repassados na 
negociação em uma agên-
cia daquele banco, situada 
na Rua das Trincheiras, em 
João Pessoa. 

De posse das informa-
ções a equipe da DDF, des-
locou-se imediatamente à 
CEF, conseguindo localizar 
e prender o suspeito, que 
estava na posse da quantia 
de R$ 7 mil, sacada no ins-
tante de sua prisão. Antônio 
Aguiar Leite estava em po-
der, ainda, de uma Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
- CNH em nome da vítima, 
utilizada na negociação.

O verdadeiro proprietá-
rio do imóvel negociado pelo 

suspeito, reside no Estado de 
Pernambuco e já foi conta-
tada, tomando conhecimen-
to da negociação ilícita e da 
prisão do golpista. Os valores 
repassados pela construtora 
vítima – R$ 250 mil já foram 
rastreados e bloqueados, 
para que sejam devolvidos e 
para que o dano causado seja 
devidamente reparado.

Segundo o delegado Lu-
cas Sá, existem informações 
que o suspeito vinha atuan-
do há considerável tempo 
em João Pessoa, contando 
com a colaboração de outros 
suspeitos, de maneira que já 
pode ter negociado o mes-
mo imóvel ou até mesmo 
outros imóveis, de maneira 
fraudulenta.

A Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações con-
tinuará realizando a inves-
tigação. O delegacia solicita 
que qualquer pessoa que re-
conheça o suspeito, deverá 
procurar a delegacia, ou co-
municar os fatos através do 
Disque Denúncia (197). (CF)

George Wagner
georgewagner1@gmail.com
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Lei garante o acesso de personal 
trainer particular em academias 
Recomendação para o 
cumprimento imediato da 
Lei foi assinada ontem

O Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor do 
Ministério Público da Paraíba 
(MP-Procon), através do pro-
motor de Justiça, Francisco 
Glauberto Bezerra, e o Procon 
Municipal de João Pessoa, re-
presentado pelo chefe de gabi-
nete Djair Bezerra, assinaram 
uma recomendação  para o 
cumprimento imediato da Lei 
Municipal nº 13.200/2016, 
que assegura o acesso dos 
profissionais de educação fí-
sica particular (personal trai-
ner) às academias de ginástica 
para o acompanhamento de 
seus clientes.

De acordo com o diretor-
geral do MP-Procon, Glauberto 
Bezerra, essa recomendação 
garante que o profissional de 
educação física possa exercer 
sua profissão de forma livre, 
o que está garantido na cons-
tituição, e que os usuários te-
nham o direito de desenvolver 
atividade física de qualidade 
sem ter que pagar a mais.

A recomendação foi as-
sinada ontem pela manhã na 
sede do Ministério Público da 
Paraíba. Estavam presentes 
profissionais de educação físi-
ca, o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Esta-
belecimentos de Ensino Priva-
do na Paraíba (Sinteenp-PB), 

Davison Eliziario
Especial para A União
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Avenzoar Arruda, e o conse-
lheiro do Conselho Regional 
de Educação Física da Paraíba, 
José Ricardo Nunes. 

Segundo a lei, os usuários 
de academias de ginástica po-
derão ingressar nesses locais 
acompanhados por profissio-
nais particulares de educação 
física, contanto que estejam re-
gistrados no Conselho Regional 
de Educação Física, ou seja, o 
personal trainer terá livre aces-
so às academias de ginástica 
para orientar e coordenar as 
atividades de seus clientes, es-
tando previamente cadastrado 
e desde que respeite as disci-
plinas legais aplicáveis, normas 
de conduta ética e profissional, 
bem como o regulamento inter-

no das academias de ginástica. 
Ainda de acordo com 

Glauberto Bezerra, essa reco-
mendação vem com o objeti-
vo de trazer dignidade para 
todos os envolvidos, sejam 
as academias, os educadores 
físicos profissionais e, princi-
palmente, os consumidores. 
“Cada pessoa atendida por um 
profissional de educação física 
tem sua saúde resguardada e 
assim evita a duplicidade de 
gastos, não de investimento 
em saúde, ou seja, pessoas dei-
xam de ir ao hospital, pessoas 
adquirem mais rigidez física, fi-
cam menos doentes, adquirem 
comportamentos saudáveis e 
isso tem um custo econômico 
e social que é revertido para a 

própria sociedade” completou.
O presidente da Asso-

ciação Paraibana de Personal 
Trainers (Asppet), Cristhofe-
nes Rolin, disse que a reco-
mendação veio para ajustar a 
conduta das academias e dos 
profissionais, com relação a 
uma lei que foi publicada e 
sancionada. “Essa lei visa mo-
ralizar o mercado do personal 
trainer. Evitar pessoas que não 
são formadas e evitar alguns 
procedimentos de má índole 
em academias. Essa recomen-
dação então vem justamente 
para dar dignidade à profis-
são, prestar um atendimento 
melhor, promovendo a saúde 
da sociedade, que é o papel do 
educador físico”, destacou.

Representantes do MP-Procon e do Procon Municipal assinaram a recomendação na sede do MPPB

Após a decisão do Su-
premo Tribunal de Justiça 
(STJ), determinando que a 
direção dos cinemas não po-
derá impedir a entrada de 
consumidores com alimen-
tos comprados em outros 
estabelecimentos, o Procon 
Municipal de Campina Gran-
de confirmou que equipes 
dos órgãos estarão atentas 
ao descumprimento dessa 
determinação. Para tanto, so-
licita a colaboração dos con-
sumidores campinenses para 
que a fiscalização seja ain-
da mais eficaz. As salas que 
obrigarem clientes a comprar 
apenas na conveniência do 
cinema poderão ser acusadas 
de venda casada e ainda rece-
ber aplicação de multa. 

A multa para o estabe-
lecimento que descumprir a 
decisão poderá chegar a R$ 30 
mil e o cinema poderá sofrer 
a interdição das atividades. 
“Ao impor que o consumidor 
adquira seu lanche dentro do 
cinema, a administradora está 
praticando a venda casada. E 
está previsto, no artigo 6º do 
Código de Defesa do Consumi-
dor, que isto fere a liberdade 
que o consumidor tem de es-
colher”, esclareceu Paulo Por-
to, coordenador executivo do 

Procon de Campina Grande.
 A decisão do STJ enten-

de que tal prática é abusiva, 
pois obriga a compra exclu-
siva de alimentos no próprio 
estabelecimento de cinema 
que, geralmente, costuma 
praticar valores bem acima 
do preço de mercado. A deci-
são é válida para todo o País. 
A determinação foi tomada 
após inúmeros recursos con-
tra cinemas que condiciona-
vam o consumidor a adquirir 
somente os produtos comer-
cializados por eles.

 Após análises dos casos, 
o STJ determinou que, a par-
tir de agora, nenhuma empre-
sa de cinema do País poderá 
impedir o consumidor de en-
trar nas salas com alimentos 
iguais ou similares aos co-
mercializados nas lojas de ci-
nema, a exemplo das pipocas, 
bombons ou refrigerantes.

 Segundo Paulo Porto, a 
sentença também proibiu afi-
xação de cartazes. “O cinema 
não poderá afixar cartazes 
alertando sobre a proibição de 
entrada nas salas com bebidas 
ou alimentos adquiridos em 
outros estabelecimentos. O 
Procon estará sempre atento”, 
assegurou o coordenador mu-
nicipal do Procon.

Procon multa cinemas 
que proíbem alimentos

EM CAMPINA GRANDE

O Complexo Hospitalar 
de Doenças Infectocontagio-
sas Clementino Fraga, unida-
de integrante da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), estará 
presente com sua equipe, hoje, 
na Casa da Cidadania do Sho-
pping Tambiá, em João Pessoa. 

Os profissionais vão dis-
ponibilizar à população di-
versas ações de saúde, com 
caráter preventivo e educati-
vo. As atividades fazem par-
te do Programa Clementino 
Itinerante e serão realizadas 

pela manhã, das 9h às 12h.
Dentre as ações de saúde 

propostas, a equipe do Cle-
mentino Fraga deve realizar 
serviços de testagens rápidas 
para HIV, sífilis e hepatites 
virais. Ainda devem ser dis-
ponibilizados aos usuários da 
Casa da Cidadania testes de 
glicemia e aferição de pressão 
arterial. Durante os atendi-
mentos haverá distribuição de 
material educativo e preventi-
vo, como também preservati-
vos masculinos e femininos. A 

Companhia da Saúde e do Sor-
riso vai orientar a população, 
de uma forma bem irreveren-
te, quanto aos cuidados que 
devem ser tomados para uma 
boa saúde.

De acordo com o geren-
te de Ações Estratégicas do 
Clementino Fraga, Francisco 
Morais, o Clementino Itine-
rante “é uma forma de popu-
larizar, perante a população 
em geral, as ações de saúde 
de responsabilidade do Com-
plexo Hospitalar”.

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB), 
através do 3º Batalhão de Bom-
beiro Militar (3º BBM), promo-
verá amanhã um simulado de 
evacuação de emergência no 
shopping Cidade Luz, em Gua-
rabira. A atividade terá início às 
11h, com a realização de uma 
simulação de incêndio em uma 
caldeira, localizada no próprio 
estabelecimento.

Os bombeiros militares 
atuarão com as guarnições 
e viaturas operacionais de 
combate a incêndio, busca e 
salvamento e atendimento pré
-hospitalar, a fim de estabele-

cerem um posto de comando 
- através de um 'Sistema de 
Comando de Incidentes'. Nes-
se método, utiliza-se a técnica 
da Simples Triagem e Rápido 
Atendimento (Start) para so-
correr múltiplas vítimas - de-
finindo prioridades pelo grau 
de gravidade dos feridos. 

Na ocasião, as pessoas 
serão orientadas como proce-
der em situações de emergên-
cia em locais de concentração 
de público e que seja neces-
sária a imediata evacuação 
de área. “Essa é uma oportu-
nidade para colocarmos em 
prática nossos treinamentos 

e mostrarmos a relevância 
da profissão bombeiro mili-
tar, que será enaltecida por 
ocasião do Dia Nacional do 
Bombeiro Militar, o 2 de ju-
lho”, destacou o comandante 
do 3º BBM, o tenente-coronel 
Joelson Macena.

Essa Demonstração Téc-
nico Professional estará ocor-
rendo simultaneamente em 
várias unidades operacionais 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar.  O objetivo é mobilizar 
a população para a redução 
dos riscos de incêndio e pro-
mover a cultura de prevenção 
como um todo.

Casa da Cidadania de Tambiá 
recebe hoje serviços de saúde

Bombeiros realizam simulado 
de emergência em shopping 

CLEMENTINO ITINERANTE

GuARAbIRA

As crianças atendidas no ambu-
latório do Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques foram recepciona-
das ontem de uma forma diferente, 
a começar pelo ambiente, que lem-
brava um arraial. O pessoal do Gru-
po de Trabalho Humanizado (GTH), 
em parceria com a Brinquedoteca, 
decorou o ambulatório e área de la-
zer com bandeiras e outros adereços 
além de objetos que representam os 
festejos juninos. Assim, as crianças 
participaram do São João Pedro Mi-
rim. Além da direção do hospital, o 
evento foi prestigiado pelo procura-
dor da República do Ministério Pú-
blico Federal, José Godoy.

A exemplo de atividade idêntica 
no Hospital Arlinda Marques, a fes-
ta foi abrilhantada pela musicista e 
acordeonista Olga Soares que tocou  
e cantou músicas infantis, cantigas de 
rodas e de São João. “Venho por puro 
prazer, pois não há nada que pague o 
sorriso de uma criança”, destacou.

Na ocasião, o procurador da Re-
pública do Ministério Público Fede-
ral, José Godoy, acompanhado do 
diretor-geral, Cláudio Teixeira Régis 
e da diretora administrativa, Angé-
lica Costa, visitou as dependências 
do hospital e conheceu todas as mu-
danças que estão sendo implantadas 
para melhorar cada vez mais a pres-
tação de serviços à população infan-
til da Paraíba. Depois de conhecer o 
hospital, o procurador participou de 
mais uma edição do São João Pedro 
Mirim e parabenizou a direção pelas 
mudanças que estão contribuindo 
para melhorar o atendimento.

O diretor-geral Cláudio Régis 

parabenizou toda a equipe que or-
ganizou o São João Pedro Mirim. 
“Eventos como esse mostram que o 
hospital, além da assistência, tam-
bém se preocupa com o acolhimento 
das crianças e de  seus familiares”, 
disse o diretor que fez questão de 
destacar que todos os problemas 
enfrentados pelo Arlinda Marques 
estão sendo discutidos de forma co-
letiva e o resultado tem sido muito 
bom.  “Quando as dificuldades em 
um ambiente de trabalho são discu-
tidas de forma conjunta o peso fica 
mais leve para todos”, comentou.

Na abertura do evento, a dire-
tora administrativa Angélica Costa 
falou mais uma vez da sua importân-
cia, tanto no resgate da cultura como 
também com a questão humanização. 
“Momentos de alegria e descontra-
ção como esses são muito importan-
tes para as crianças e ajudam a elas a 
enfrentar a doença”, comentou. 

MPF visita Arlinda Marques e 
prestigia festa das crianças

SÃO JOÃO PEDRO MIRIM 

Procurador José 
Godoy conheceu as 
mudanças que estão 
sendo implantadas 
para a melhoria 
da prestação de 
serviços voltada à 
população infantil 



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de junho de 2016

Últimas
8
Rainha da Borborema ganha 
hoje sua montadora de aviões

A empresa Stratus Ae-
ronaves inaugura às 9h30 de 
hoje no Distrito de São José 
da Mata, em Campina Grande, 
a primeira unidade de mon-
tagem de aviões da Paraíba. O 
diretor-administrativo da Stra-
tus, Juan Pinheiro, informa que 
o protótipo da primeira ae-
ronave está sendo concluído. 

Entre infraestrutura, pesquisa 
e componentes a empresa in-
vestiu R$ 5 milhões.

“Pretendemos na etapa 
de produção em série, in-
vestir outro montante des-
ta mesma ordem em equi-
pamentos e infraestrutura 
de hangar”, disse Pinheiro, 
adiantando que as aerona-
ves que serão produzidas em 
Campina Grande serão desti-
nadas ao mercado brasileiro, 
aos Estados Unidos e Europa.

De acordo com o exe-
cutivo da Stratus, Campina 
Grande foi escolhida por 
causa do seu potencial téc-

nico e pela mão de obra es-
pecializada que detém. No 
entendimento dele, foi fun-
damental o apoio do Senai 
da Paraíba e do Governo do 
Estado, para a concretização 
do empreendimento.

A indústria Stratus pro-
duzirá aeronaves de pequeno 
porte, de dois e quatro luga-
res, para atender ao mercado 
brasileiro com  veículos segu-
ros e de alta performance. A 
Stratus é parceira da Empresa  
Volato Aeronaves, indústria 
sediada em Bauru, no interior 
de São Paulo e com mais de 15 
anos no mercado.

A Volato desenvolveu  no 
Brasil as aeronaves Volato 
400 e Volato 200 em união 
com o projetista norte- ame-
ricano  Richard Trickell, cria-
dor das aeronaves KIS 2, KIS 
4, KIS Cruiser, Super Pulsar e 
Pulsar Super Cruiser. Ao todo 
já são mais de 300 aerona-
ves construídas e voando em 
todo o mundo.

Parceria com  o Senai
Em Campina Grande a  

Stratus Aeronaves conta com 
o apoio do  Centro de Tecno-
logia Aeronáutica (CTA) do 
Senai  da Paraíba. Nele são  ca-

pacitados os  colaboradores e 
também desenvolvidos novos 
itens e componentes para a 
produção de novas aeronaves.

Com a instalação da em-
presa, novos investimentos 
deverão ser atraídos para a 
cidade. “Já temos a sinaliza-
ção de empresas de manu-
tenção de aeronaves queren-
do se instalar em Campina 
Grande, de manutenção de 
helicópteros também, então 
esse é um processo que vai 
culminar com a construção 
de um parque aeronáutico 
aqui na cidade,” disse Juan Pi-
nheiro, diretor da Stratus.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

A Agência Estadual 
de Vigilância Sanitária 
(Agevisa/PB) está pre-
parando um documen-
to com a classificação 
de riscos de baixa e alta 
complexidade para ser 
submetido à apreciação 
da Diretoria Colegiada 
do órgão e, posterior-
mente, ser convertido 
em Resolução (RDC) a 
ser observada e obe-
decida em todo o terri-
tório paraibano, tanto 
no âmbito da Vigilân-
cia Sanitária estadual 
quanto das Visas mu-
nicipais, que também 
terão autonomia para 
estabelecer suas classifi-
cações de risco em con-
formidade com as reali-
dades de suas regiões.

De acordo com a 
diretora-geral da Age-
visa/PB, Glaciane Men-
des, a construção da 
RDC dos Riscos Sanitá-
rios envolve todos os 
diretores e gerentes 
técnicos da agência re-
guladora paraibana, 
que já foram orienta-
dos, em momento pre-
liminar, a preencher 

formulários indicando 
o grau de classificação de 
risco para cada uma das 
atividades ligadas às suas 
áreas de competência.

Tais atividades, se-
gundo o técnico admi-
nistrativo Tiago Lemos, 
estão sendo classifica-
das conforme as regras 
estabelecidas por meio 
da Classificação Nacio-
nal de Atividades Eco-
nômicas (CNAE), ela-
borada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) com 
a finalidade de promo-
ver uma intercomunica-
ção entre os sistemas pú-
blicos governamentais.

Lançamento oficial
Após a conclusão 

da RDC dos Riscos Sani-
tários, a Agência Esta-
dual de Vigilância Sani-
tária (Agevisa/PB) fará 
o lançamento oficial do 
documento em reunião 
que contará com a re-
presentação, tanto pú-
blica quanto privada, 
dos vários segmentos 
da sociedade civil orga-
nizada da Paraíba.

Agevisa faz resolução 
e classificação de risco

saÚde dos paraibanos

Apoiada pelos ombros 
dos pescadores, a imagem 
de São Pedro Pescador che-
gou no Largo da Gameleira, 
em Tambaú, sob aplausos 
dos milhares de fiéis que se 
concentravam no local para 
seguirem em procissão até 
a paróquia do santo, locali-
zada no bairro de Manaíra. 
O evento abriu a festa do pa-
droeiro, que começou ontem 
e vai até o dia 2 de julho. An-
tes de chegar ao local, onde 
fica localizado o Mercado de 
Peixe, a imagem veio da Vila 
dos Pescadores, na Praia da 
Penha, em uma procissão 
marítima.

“São Pedro é  um grande 
santo, que respondeu o cha-
mado de Jesus. Jesus confiou a 
ele a grande missão de condu-
zir a Igreja, foi o primeiro papa 
e ele também foi pescador, seu 
ofício era esse: pescar. Então 
nós lembramos São Pedro 
como pescador não só do mar, 
mas o pescador que Jesus con-
fiou a tarefa de pescar almas”, 
enalteceu o Cônego Geraldo 
Magela Christovam, que cele-
brou a missa que abriu o Trí-
duo (três dias de celebrações).

Um devoto ilustre do 

Procissão de São Pedro atrai 
milhares de fiéis na capital

evento abriu festa do padroeiro dos pescadores

santo que estava no cortejo 
foi o ex-desembargador Júlio 
Aurélio que, após ter se apo-
sentado de suas funções, pas-
sa a vida a fazer caridades e 
benesses. Ele contou um pou-
co da história da celebração 
a São Pedro em João Pessoa. 
“Aqui em João Pessoa já exis-
te essa homenagem há mais 
de cem anos quando os pes-
cadores resolveram invocar 
diante das dificuldades exis-
tentes da ausência de peixes e 
das intempéries, recorreram 
a Nossa Senhora da Penha e 
a São Pedro e essa peregrina-
ção representa o testemunho 
de agradecimento a São Pedro 
dessa proteção que é dada 

porque os pescadores, 70% 
não sabem nadar, e depois 
dessas peregrinações, o mar 
aliviou mais aquelas dificul-
dades e começaram a surgir 
os peixes”, disse.

Programação
Hoje, às 19h30, na se-

gunda noite do Tríduo, quem 
conduzirá as festividades será 
o arcebispo da Paraíba, Dom 
Aldo Pagotto. A missa cele-
brará os 15 anos de criação da 
paróquia; Amanhã acontece 
o encerramento do Tríduo às 
19h30; no sábado (2), às 14h, 
a programação especial será 
voltada para as crianças com a 
Festa de São Pedrinho.

autores de mortes 
em João pessoa 

roubos e furtos de 
animais no sertão

armas de fogo e 
veículo roubado 

Investigações realizadas pela 
Polícia Civil da Paraíba, por meio da Dele-
gacia de Crimes contra a Pessoa (Homi-
cídios) da capital, resultaram na prisão 
de dois homens e ainda na apreensão 
de um adolescente de 17 anos, ontem. 
Com o trabalho, a equipe da delegacia 
especializada totaliza cinco prisões de 
suspeitos de crimes contra a vida em 
menos de 48h. 

De acordo com o delegado Rei-
naldo Nóbrega, da Homicídios, Fábio 
Junior dos Santos Silva e o adolescente 
foram localizados no conjunto Gervásio 
Maia, bairro Colinas do Sul. Já Edson da 
Silva Souza Filho foi preso na comuni-
dade Paulo Afonso. “Cada um é apon-
tado como autor de crimes diferentes 
e o cumprimento desses mandados faz 
parte das ações empregadas pela nossa 
unidade especializada no enfrentamen-
to da violência”, frisou Nóbrega. 

Na terça-feira (28), foram presos 
Arnaldo Clementino Pascoal, 41, e Val-
demildo Meneses Soares Sobrinho, 19, 
suspeitos de tentativa de homicídio. 

Policiais da 17ª Delegacia Seccio-
nal de Polícia Civil, em Itaporanga, pren-
deram Paulo Cristiano Ferreira Neres, 
suspeito de envolvimento em quadrilha 
especializada em roubos e furtos de ani-
mais de propriedades rurais na região. A 
ação aconteceu na cidade de Olho D’Água, 
quando também foram apreendidas ar-
mas de fogo que a polícia acredita serem 
utilizadas pelo bando.

As investigações começaram 
após denúncias de que uma pessoa inte-
grante da quadrilha teria deixado armas 
para conserto em propriedade no Sítio 
Tapera, em Olho D’Água. Chegando ao lo-
cal, os policiais apreenderam um revólver 
38, um revólver 22, uma pistola 32, uma 
espingarda compatível com calibre 12, e 
uma espingarda tipo soca-soca, além de 
um motor elétrico e artefatos para fa-
bricação e conserto de armas. A esposa 
do dono da casa foi conduzida à unidade 
policial para esclarecimentos. 

Durante a diligência foi preso em 
flagrante, Paulo Neres, outro integrante 
da quadrilha. 

Policiais do 11º Batalhão 
da Polícia Militar apreenderam, na 
manhã de ontem, no município do 
Congo, dois revólveres calibre 38 
e recuperaram um automóvel que 
havia sido roubado no Estado de 
Pernambuco. Na ação, a Polícia Militar 
prendeu dois suspeitos. 

Após receberem informações 
de que dois homens se encontravam 
em atitude suspeita em um veículo, 
os policiais militares iniciaram dili-
gências e logo localizaram o automó-
vel. Ao realizar a abordagem, cons-
tataram que o veículo utilizado pela 
dupla havia sido roubado no muni-
cípio de Toritama, em Pernambuco. 
Além disso, os policiais localizaram 
as duas armas de fogo, que estavam 
em poder dos suspeitos.

De acordo com os policiais 
que realizaram a prisão, os detidos 
afirmaram que estavam com as 
armas de fogo porque pretendiam 
realizar dois homicídios. Os suspei-
tos e o material apreendido foram 
conduzidos para a Delegacia da ci-
dade de Monteiro.

Esta é a primeira unidade 
de montagem de aeronaves 
a ser sediada na Paraíba

Feliphe Rojas
Especial para A União

foto: Marcos Russo

Milhares de fiéis acompanharam a procissão de São Pedro Pescador

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) estará presente, 
neste sábado (2), das 8h às 
12h,  no “Dia D” de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, pro-
movido pela Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias, Estaca Santa Rita, na 
Praça do Chafariz, em Tibiri 
II. Serão promovidas diversas 
ações de saúde, a exemplo do 
stand do Laboratório de En-
tomologia, da SES, com uma 
exposição de toda a estrutura 
do mosquito (ovo, larva, pupa, 
adulto). A equipe do Hospi-
tal Clementino Fraga estará 
presente com o Programa 
Clementino Itinerante, reali-
zando testagens rápidas para 
HIV, sífilis e hepatites virais e 
testes de glicemia e aferição 
de pressão arterial. Ainda ha-
verá distribuição de material 
educativo pelas ruas próxi-

mas à praça. O “Dia D” aconte-
ce em todo país e faz parte do 
programa “Mãos que ajudam”, 
desenvolvido pela Igreja.

“A SES não poderia ficar 
de fora desta ação que tem o 
poder de atingir um grande 
público no que diz respeito à 
conscientização de que a den-
gue mata e que o combate ao 
mosquito é um problema de 
todos nós”, disse o gerente de 
Vigilância Ambiental da SES, 
Geraldo Menezes. 

Geraldo disse que Santa 
Rita é um município que, de 
acordo com o índice de infes-
tação predial, é de médio ris-
co. “Ou seja, traz uma grande 
preocupação para a SES para 
que este índice não evolua 
para uma epidemia. Por isso, 
a importância da parceria en-
volvendo a comunidade”, ex-
plicou.

As obras de reforma da 
cozinha do Hospital Esta-
dual de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Lu-
cena foram concluídas. Os 
serviços realizados no local 
contemplaram o piso, que 
recebeu porcelanato anti-
derrapante, substituição 
dos suportes das lâmpadas, 
mudanças na área onde é 
preparada a Nutrição Ente-
ral e colocação de ralos es-
pecíficos (escamoteadores).

O diretor administrativo 
da unidade hospitalar, Sidney 
Schmidt, falou sobre a impor-
tância do trabalho. “O alimen-
to preparado na cozinha do 
hospital obedece ao rigoroso 
controle de segurança e teor 
nutricional para atender as 
necessidades dos pacientes e 
funcionários e, para melhorar 
ainda mais a nossa estrutura, 

foram feitas reformas envol-
vendo a colocação de novo 
piso e luminária”, afirmou.

Com relação à troca do 
piso, a coordenadora do ser-
viço de Nutrição e Dietética da 
instituição de saúde, Christia-
ni Carneiro, fez as seguintes 
considerações: “Além de faci-
litar a higienização, o porcela-
nato evita acidentes e acúmu-
lo de gordura, o que significa a 
valorização do aspecto higiê-
nico-sanitário”.

“Estamos muito satis-
feitos com o que foi realiza-
do na cozinha do complexo 
hospitalar. Foi contemplado 
o aspecto referente à higieni-
zação da área, e ainda no que 
diz respeito à iluminação, o 
que deixou todo o espaço bem 
mais claro”, destacou o chef de 
cozinha do Hospital de Emer-
gência e Trauma, Jeant Kleber.

Uma reunião ontem, no 
auditório da Funad, entre 
representantes do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) e 
do Governo do Estado, defi-
niu pontos importantes para 
a realização dos Jogos Esco-
lares da Juventude 2016, que 
estão marcados para ocorrer 
em João Pessoa, nos meses de 
setembro e novembro. Com o 
evento realizado nas suas ca-
tegorias, será a sexta vez que 
a capital sediará a competição 
mais importante do desporto 
escolar da América do Sul.

Estiveram presentes 
membros da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel), da Secretaria de 
Estado da Segurança e Defesa 
Social (Seds), Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEE) e Polícia Militar.

Saúde faz parceria 
com igreja em “Dia D”

Cozinha do hospital 
tem reforma estrutural

combate ao aedes aegypti trauma de João pessoaGoverno e COB 
discutem os 
Jogos Escolares 
da Juventude
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CCJ do Senado aprova mudanças

A Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado aprovou 
ontem o projeto que altera 
a Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006) para permitir 
aos delegados de polícia con-
ceder medidas protetivas de 
urgência a mulheres vítimas 
de violência doméstica e a 
seus dependentes, atribui-
ção antes restrita somente 
ao Judiciário. Com as altera-
ções, o projeto entra na pau-
ta do plenário da Casa ainda 
no mês de julho.

Segundo o projeto, origi-
nário da Câmara, de autoria 
do deputado Sergio Vidigal 
(PDT-ES), os delegados só 
poderão atuar, em caso de 
risco real ou iminente à vida 
ou à integridade física e psi-
cológica da mulher e de seus 
dependentes. “Nessa hipó-
tese, a autoridade policial 
poderá aplicar as medidas 
protetivas, mas assumindo a 
responsabilidade de comuni-
car a decisão ao juiz em até 
24 horas, para que ele possa 
manter ou rever essa inter-
venção.”

A medida, porém, terá 
que ser referendada poste-

riormente, complementada 
ou revogada pela autoridade 
judicial a posteriori e a qual-
quer tempo. O texto também 
determina que o Ministério 
Público também deverá ser 
consultado sobre a questão 
no mesmo prazo.

Uma das medidas é a 
proibição do agressor de se 
aproximar, de ter contato e 
de frequentar determinados 
locais a fim de preservar a 
integridade física e psicoló-
gica da vítima, de seus fami-
liares e das testemunhas. Os 
delegados também poderão 
tomar providências comple-
mentares para proteção da 
vítima como o pedido de pri-
são do agressor, após pedido 
encaminhado ao juiz.

O texto foi relatado na 
CCJ pelo senador Aloysio Nu-
nes (PSDB-SP), que referen-
dou as propostas aprovadas 
na Câmara. Ao justificar a 
medida, o senador disse que 
a intenção é qualificar o aten-
dimento a mulheres vítimas 
de violência  e também evitar 
situações de revitimização.  
“Tudo de maneira a repelir 
a “peregrinação” da vítima 
pelas instituições de perse-
cução penal, as perguntas in-
discretas e os juízos de valor, 
os quais somente contribuem 
para validar o sofrimento da 
vítima”, disse Aloysio Nunes.

Como exemplo, o sena-
dor relatou uma situação in-
vestigada pela Comissão Par-

Pela proposta, os delegados 
podem conceder medidas 
protetivas às mulheres

lEI mArIA dA PEnhA

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O projeto que trata de mudanças na Lei Maria da Penha deve entrar na pauta do plenário do Senado em julho, segundo previsão

lamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) da Violência contra a 
Mulher. Segundo o relatório 
final da comissão, a aplica-
ção das medidas protetivas 
de urgência no Estado do 
Acre demorava de um a seis 
meses, o que se demonstrava 
incompatível com as necessi-
dades da vítima.

O texto aprovado na CCJ  
reforça a necessidade de os 
estados e o Distrito Federal 
darem prioridade, no âmbito 
de suas políticas públicas, à 
criação de delegacias espe-
cializadas no atendimento 
à mulher e de núcleos de 
investigação voltados ao cri-
me de feminicídio. O projeto 

também diz que a vítima tem 
direito de ser atendida por 
policial especializado, prefe-
rencialmente do sexo femi-
nino.

“Essa é uma evolução ne-
cessária do atendimento à ví-
tima de violência doméstica. 
Sob o ponto de vista psicoló-
gico, a vítima se sentirá mais 

segura em narrar o seu caso 
para outra mulher. Na práti-
ca, essa tão singela alteração 
administrativa pode signi-
ficar a não revitimização, 
pois há relatos de mulheres 
que são ridicularizadas pe-
los policiais quando tentam 
registrar a ocorrência”, diz a 
justificativa do projeto.

O ministro Dias Toffoli, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), atendeu 
pedido da defesa e revogou ontem a 
prisão do ex-ministro do Planejamen-
to, Paulo Bernardo. 

Na decisão, Toffoli indeferiu pe-
dido de liminar na Reclamação (Rcl) 
24506, mas, “por reputar configura-
do flagrante constrangimento ilegal, 
passível de correção por habeas corpus 
de ofício quando do julgamento de 
mérito da ação”, determinou “caute-
larmente, sem prejuízo de reexame 
posterior”, a revogação da prisão pre-
ventiva de Paulo Bernardo.

O  ministro determinou ainda que 
o Juízo Federal da 6ª Vara Criminal Es-
pecializada em Crimes Contra o Siste-
ma Financeiro Nacional e em Lavagem 
de Valores da Seção Judiciária de São 
Paulo “avalie a necessidade, se for o 
caso, de aplicação de medidas cautela-
res diversas da prisão, dentre aquelas 
previstas nos artigos 319 e 321 do Có-
digo de Processo Penal”.

De acordo com os advogados Rodri-
go Mudrovitsch, Juliano Breda e  Verô-
nica Sterman, a decisão do ministro Dias 
Toffoli, acolhendo pedido da defesa téc-
nica, “desconstruiu todos os fundamen-
tos da prisão de Paulo Bernardo. Deixou 
claro que os fundamentos eram genéri-
cos e que os requisitos legais e constitu-
cionais não estavam presentes”.

Justificativas
O ex-ministro Paulo Bernardo foi 

preso na quinta-feira (23), durante a 
Operação Custo Brasil da Polícia Fede-
ral, um desmembramento da Opera-
ção Lava Jato. A liberdade do ex-minis-

tro foi pedida esta semana. Na ação, 
os advogados também tentaram sus-
pender as investigações em curso na 
Justiça Federal de São Paulo e remeter 
o caso para o STF. 

Em sua decisão, que atendeu em 
parte ao pedido da defesa, Toffoli afir-
mou que não viu elementos de que o 
juiz da 6ª Vara tenha usurpado a com-
petência da Corte. Com relação à prisão 
preventiva de Paulo Bernardo, o minis-
tro disse que não identificou elementos 
que mostrem que a prisão seja neces-
sária como, por exemplo, que o ex-mi-
nistro tenha a intenção de fugir para o 
exterior, que esteja enviando dinheiro 
para fora do País ou que, ao ser solto, 
poderia cometer novos crimes.

“A prisão preventiva para garantia 
da ordem pública seria cabível, em tese, 
caso houvesse demonstração de que o 
reclamante estaria transferindo recursos 
para o exterior, conduta que implicaria 
em risco concreto da prática de novos 
crimes de lavagem de ativos. Disso, to-
davia, por ora, não há notícia. Também 
não foram apontados elementos con-
cretos de que o reclamante, em liberda-
de, ora continuará a delinquir”.

O ministro disse ainda que a decisão 
tomada pelo juiz da 6ª Vara Criminal da 
Justiça Federal de São Paulo não traz 
elementos que mostrem que Paulo Ber-
nardo possa interferir na produção de 
provas. “Na espécie, a decisão do juízo 
de primeiro grau se lastreia, de modo 
frágil, na mera conjectura de que o re-
clamante, em razão de sua condição de 
ex-ministro e de sua ligação com outros 
investigados e com a empresa envolvida 
nas supostas fraudes, poderia interferir 
na produção da prova, mas não indica 
um único elemento fático concreto que 
pudesse amparar essa ilação”.

Toffoli revoga a prisão do 
ex-ministro Paulo Bernardo

oPErAÇÃo CUSto BrASIl

Michèlle Canes 
Da Agência Brasil 

O juiz federal Sérgio Moro 
aceitou ontem denúncia apre-
sentada contra o ex-ministro 
da Casa Civil, José Dirceu, e 
mais 6 investigados na Ope-
ração Lava Jato. A denúncia 
foi protocolada na terça-fei-
ra (28), pela força-tarefa de 
procuradores da Ministério 
Público Federal (MPF) em 
Curitiba. Os investigadores 
acusam Dirceu de receber 
propina oriunda de contratos 
de uma empresa fornecedora 
de tubos que prestava servi-
ços à Petrobras.

Com a decisão, Dirceu 
passa novamente à condi-
ção de réu na Justiça Fede-
ral em Curitiba. Em maio, o 
ex-ministro foi condenado 
por Sérgio Moro a 23 anos 
e três meses de prisão pelos 
crimes de corrupção, lava-
gem e pertinência à organi-
zação criminosa.

Na decisão proferida on-
tem, o juiz também aceitou 
denúncia contra o ex-diretor 
de Serviços da Petrobras Re-
nato Duque, contra o irmão 
de Dirceu, Luiz Eduardo de 
Oliveira e Silva, e outros acu-
sados pelos desvios.

De acordo com Moro, 

os indícios apresentados 
pelo MPF apontam que um 
dos delatores da Lava Jato, 
o empresário Júlio Gerin 
de Camargo, repassou à 
empresa de Dirceu cerca 
de R$ 1,4 milhão, por meio 
do “custeio dissimulado de 
despesas” feitas pelo ex-mi-
nistro.

Segundo a denúncia, a 
simulação era feita por meio 
de viagens no jatinho parti-
cular do empresário. A pro-
pina, de acordo com os in-
vestigadores, teve origem no 
contrato assinado pela em-
presa Apolo Tubulars com a 
estatal.

Moro aceita denúncia contra 
Dirceu e mais 6 investigados

Meirelles afirma que reajuste 
dos servidores está na meta

André Richter
Da Agência Brasil 

Idiana Tomazelli
Da Agência Estado

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
afirmou ontem que a conver-
sa com o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, durante 
jantar na terça-feira (28), na 
residência oficial do Senado 
foi “muito boa e pedagógica”.

Segundo Renan, o minis-
tro ressaltou que o impacto 
que terão os projetos de rea-
justes nos salários de servi-
dores já está contabilizado na 
meta fiscal de 2016 - de déficit 
de R$ 170,5 bilhões.

Na terça-feira (28), na saí-
da do jantar, alguns senadores 
se mostraram insatisfeitos com 

a conversa e relataram um tom 
evasivo de Meirelles ao tocar 
no assunto. O senador Ronaldo 
Caiado (DEM-GO) chegou a di-
zer que o ministro foi pouco ob-
jetivo e alertou que Executivo 
“não pode tergiversar” sobre o 
assunto. Para o democrata, fal-
ta “pulso firme” e sinalização 
de um norte em questões que 
podem impactar ainda mais as 
finanças públicas.

 Nessa quarta-feira, Re-
nan minimizou a polêmica. “O 
ministro fez questão de expli-
car que esse reajuste já está 
contido na revisão de supe-
rávit. O ministro repetiu esse 
argumento. Isso tranquiliza o 
Senado com relação às deci-
sões que vai tomar.”

 O presidente do Senado 
conversou com a imprensa ao 
chegar para encontro com o 
presidente do Banco Central, 
Ilan Goldfajn, que veio apre-
sentar os quatro novos indica-
dos para a diretoria da auto-
ridade monetária. Eles serão 
sabatinados na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado na terça-feira ( 5).

Mais tarde, o presidente 
do Senado teve um encontro 
com a presidente afastada Dil-
ma Rousseff. “Não tem pauta, a 
presidente pediu para conver-
sar com ela, a exemplo do que 
sempre fiz. Acho que, nesse 
momento de crise, ter alguém 
que converse com todos os la-
dos é sempre bom”, disse. 
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Geral

Brexit: the end of history?
Desde a Guerra do Peloponeso (431 a 404 a. C.) quando 

atenienses e espartanos banharam de sangue suas espadas, a 
história europeia é marcada por guerras fratricidas. Júlio César 
ao marchar com suas legiões contra Pompeu, proferiu a famosa 
frase latina: Alea jacta est, deflagrando uma guerra civil. A sorte 
fora lançada, uma sorte invariavelmente belicosa e sangrenta que 
cortou como uma lâmina a história dos povos da Europa por mais 
de dois mil anos. História que registrou a derrocada da Invencível 
Armada espanhola em seu intento malogrado de conquistar a 
Inglaterra, mesmo fim do grande exército (La Grande Armée) 
de Napoleão que após invadir e saquear a cidade de Moscou, 
sem qualquer resistência se viu obrigado a voltar para Paris, um 
retorno tortuoso sob um inverno inclemente que matou cerca 
de trezentos mil soldados franceses. Experiência de morticínio 
que seria reeditada no sec. XX, quando Hitler tentou conquistar a 
Rússia (então União Soviética) na fatídica Operação Barbarossa 
que custaria a vida de vinte milhões de russos e o fim do terceiro 
Reich que apenas nos delírios do Führer durou mil anos. Em todos 
esses episódios um elemento comum: guerras fratricidas.

O sistema internacional é objeto de estudo e interpretação 
de três grandes correntes teóricas que tentam traduzir, em 
esquemas racionais, sua dinâmica de funcionamento. Os três 
grandes paradigmas das Relações Internacionais são: o realismo 
político; o liberalismo; e o marxismo. Para o realismo que reporta 
a Tucídides e a sua História da Guerra do Peloponeso, passando 
por O Príncipe de Maquiavel, O Leviatã de Hobbes, até Carl von 
Clausewitz, as Relações Internacionais são regidas pela força, 
sendo central nesse paradigma a noção de Equilíbrio de Poder 
entre potências. O realismo político efetivamente nasce junto 
com o Estado moderno. O liberalismo-idealismo prima pela 
noção de cooperação entre os Estados, tendo no ideal de uma paz 
entre os povos seu centro gravitacional. Essa corrente reporta a 
Kant e seu projeto de paz perpétua que seria garantido por uma 
confederação internacional de repúblicas. O liberalismo nasce e se 
afirma com a emergência e consolidação histórica de uma classe 
social, a burguesia. O terceiro grande paradigma das Relações 
Internacionais é o marxismo, que não chegou propriamente a 
desenvolver uma teoria das Relações Internacionais, mas com 
sua interpretação materialista (econômica) da história permitiu 
uma interpretação também dessas relações, sobretudo com 
Antonio Gramsci e sua teoria da hegemonia transportada para 
a esfera internacional, permitindo à esquerda desvelar a face 
imperialista da relação entre os povos.

Os três grandes paradigmas das Relações Internacionais 
podem ser reduzidos a três nomes: Clausewitz, Kant e Marx. 
A Realpolitik da era Bismarck que se espraiou para o sec. XX 
ganhando um viés fascista, teve no marxismo e no liberalismo 
modelos concorrentes na história. A queda do Muro de Berlin 
em 1989, por sua vez, decretou a primazia do modelo liberal-
democrático. O Muro de Berlin caiu e sepultou os modelos 
alternativos e concorrentes das democracias liberais do ocidente. 
O realismo de viés fascista e o socialismo de inspiração marxista 
viraram mamutes da história. Francis Fukuyama, filósofo nipo-
estadunidense, figura chave do conservadorismo da era Ronald 
Reagan, chegou a escrever um artigo com o título: The end of 
history? No sentido de que a concorrência entre sistemas tinha 
chegado ao fim, a queda do Muro de Berlin assegurava, então, a 
hegemonia global do modelo liberal-democrático personificado 
pelos Estados Unidos, única potência universal.

A União Europeia efetivamente nascida em 1992 com o 
Tratado de Maastricht, consolida um sonho antigo, sonho que 
estava na Paz Perpétua do filósofo prussiano Immanuel Kant, no 
sec. XVIII, ou no poema de Schiller, imortalizado na nona sinfonia 
de Beethoven, a Ode à Alegria. Mas foi apenas com as carnificinas 
do sec. XX, vinte milhões de mortos da Primeira Grande Guerra 
e cinquenta na Segunda Guerra Mundial que os povos da Europa 
deflagraram um projeto supraestatal de gestão de seus conflitos 
e interesses. Em 1957 foi dado o passo inicial para a criação 
da Comunidade Econômica Europeia, tornada União Europeia 
em 1992. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, portanto há 
setenta anos, que a Europa não assiste a guerras de agressão 
entre suas nações, com exceção dos conflitos do Balcãs da década 
de noventa, não se viu guerras fratricidas em solo europeu. O 
mais longevo período de paz europeu é uma conquista do ideal 
liberal e democrático da União Europeia. Uma união que vai além 
do mercado econômico, nada mais expressivo dessa conquista 
civilizatória do direito internacional do que o espaço Schengen e 
o programa de intercâmbio Erasmus. O espaço Schengen permite 
aos cidadãos da UE se locomoverem pelos países membros 
sem ter que apresentar passaporte nas fronteiras, por sua vez o 
programa Erasmus permite o intercâmbio cultural e linguístico, 
fomentando a integração cultural europeia.

O Brexit (Britain exit), referendo que consultou os 
britânicos sobre a saída (exit) da União Europeia, terminou 
por assinalar a saída do Reino Unido (Inglaterra, Escócia e 
País de Gales). O significado futuro do Brexit é uma incógnita, 
mas pode significar, por força dos eurocéticos, o começo 
do fim de um sonho, o sonho de uma paz duradoura entre 
os povos da Europa, abrindo espaço para o nacionalismo 
fundamentalista que há menos de um século produziu o 
campo de extermínio e lideranças catastróficas como Adolf 
Hitler, a pergunta de Fukuyama se recoloca, agora com um 
novo significado, o fim agora não é da história de modelos 
concorrentes, mas de um sonho de paz comum.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Bolsa Família será reajustada em 
12,5% e educação terá R$ 700 mi 
Governo interino voltou 
atrás depois de vetar
aumento do benefício

O presidente interino, 
Michel Temer, anunciou 
ontem o reajuste de 12,5% 
no programa Bolsa Famí-
lia e a liberação de R$ 742 
milhões em recursos para a 
educação básica e superior. 
Segundo ele, a “descentrali-
zação” do governo foi o que 

permitiu o reajuste do be-
nefício social. Antes de ser 
afastada, a presidente Dilma 
Rousseff já havia anunciado 
um aumento de 9%, que va-
leria já no mês de junho. En-
tretanto, no último dia 17, o 
governo interino informou 
que faria o pagamento sem 
o reajuste. 

O aumento de 9% no 
Bolsa Família foi concedido 
pelo governo anterior por 
meio de um decreto publi-
cado no dia 6 de maio, uma 
semana antes da votação do 
processo de impeachment de 

Dilma no Senado. Na época, 
o governo disse que o valor 
médio do benefício pago a 
13,8 milhões de famílias pas-
saria de R$ 162 para R$ 176 
mensais. O reajuste será pago 
a partir do dia 18 de julho.

Educação
De acordo com o ministro 

da Educação, Mendonça Filho, 
a liberação de R$ 742 milhões 
para o setor só foi possível 
porque Temer restaurou par-
te do orçamento que estava 
contingenciado e bloqueado 
pelo governo anterior.

Dos R$ 740 milhões 
descontingenciados para a 
Educação por meio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), R$ 338 
milhões terão como destino 
o Programa Dinheiro Direto 
da Escola, que será anunciado 
nos próximos dias. Pelo pro-
grama, as escolas receberão 
um cartão que poderão usar 
para despesas como reformas, 
manutenção e qualificação. 
“Essa modalidade atenderá 
cerca de 1,2 mil municípios 
brasileiros”, disse o ministro 
Mendonça Filho.

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, informou on-
tem que o governo reduziu 
de 50 para seis o número de 
integrantes do grupo de tra-
balho que discute a reforma 
da Previdência Social. Segun-
do o ministro, o objetivo é ga-
rantir o entendimento após 
os impasses que ocorreram 
durante os debates.

“Por que deixou de ser 
um grande grupo para um 
grupo menor? Ora, [com] 

40, 50 pessoas discutindo, 
é muito mais difícil chegar 
a alguma conclusão do que 
[com] seis. Nós reduzimos o 
grupo a seis pessoas”, disse 
Padilha, após reunião com o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL).

“Iniciativas isoladas”
Apesar da redução, o 

governo não tomará “ini-
ciativas isoladas” e existem 
propostas diversas das apre-
sentadas por centrais sin-
dicais e empregadores, que 

não serão reveladas antes de 
ser formado um consenso, 
acrescentou o ministro.

“Idade mínima [para 
aposentadoria] é contro-
versa? É. Mulher deve ter o 
mesmo tratamento que o ho-
mem? É um tema que é con-
troverso também. Levantei 
dois, rapidamente. Como se 
faz com quem já está no mer-
cado? Como deve ser a tran-
sição? Os trabalhadores, as 
centrais sindicais, defendem 
uma tese, os empregadores 
defendem outra, mas o go-

verno tem outra posição que 
ainda não expôs. O governo 
está se guardando para ver 
se consegue fazer uma coin-
cidência de vontade entre 
aqueles que serão os bene-
ficiários e os pagadores, seja 
ele empregador ou emprega-
do”, disse Padilha.

De acordo com o minis-
tro, o déficit da Previdência 
neste ano será de R$ 146 
bilhões e, se nada for feito, 
poderá ficar entre R$ 180 
bilhões e R$ 200 bilhões no 
ano que vem.

Reduzido de 50 para 6 pessoas grupo 
que discute a Previdência Social 
Da Agência Brasil

Para garantir a aprovação 
da medida provisória (MP) que 
trata de modificações no setor 
aéreo, o presidente interino Mi-
chel Temer se comprometeu a 
vetar a permissão para empresas 
estrangeiras terem 100% de par-
ticipação em companhias aéreas 
brasileiras, disse ontem o minis-
tro da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
após sair de uma reunião com o 
presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL).

O texto original da MP, assi-
nado pela presidente afastada 
Dilma Rousseff no início de mar-
ço, amplia de 20% para 49% a 
permissão de participação de ca-
pital estrangeiro em companhias 
aéreas brasileiras. A pedido do 
presidente interino esse percen-

tual foi ampliado para 100% no 
momento em que o texto foi vo-
tado na Câmara dos Deputados.

Diante da resistência dos se-
nadores, o governo se compro-
meteu com o veto para que a MP 
seja aprovada como está, pois 
caso houvesse modificação no Se-
nado, o texto teria que ser reen-
viado à Câmara e perderia valida-
de antes de se tornar lei.

Veto anunciado
“O governo vai vetar esse dis-

positivo”, afirmou Padilha. “Nós 
necessitamos conquistar a con-
fiança internacional para investi-
mentos dentro do Brasil e gerar 
novos empregos. Estamos pen-
sando em várias formas, entre 
as quais seria essa possibilidade 
de abrir esses 100% nas compa-
nhias aéreas. Mas compreendo e 
respeito a posição dos senadores, 

que querem trazer para o debate a 
aviação regional, que não estava cla-
ra nesse dispositivo”, acrescentou.

Segundo o ministro, o gover-
no interino se preocupa em não 
deixar caducar a MP 714 para 
não abrir mão de outras medi-
das abordadas no texto e consi-
deradas importantes, entre elas, 
a reestruturação dos débitos da 
Infraero com a União.

Mais cedo, Renan prometeu 
que a MP da aviação civil seria 
votada. “Vamos fazer mais um 
esforço para votar essa medida 
provisória”, disse ele, ao chegar 
ao Senado.

Caso a medida seja aprova-
da e o veto confirmado, voltará 
a vigorar no Brasil a limitação de 
20% na participação de capital 
estrangeiro em companhias aé-
reas, conforme estabelece o Códi-
go de Aviação Civil.

Governo vetará participação de 100%
estrANgeIrOs em empresAs AéreAs

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

O texto original da MP, assinado por Dilma, amplia de 20% para 49% a permissão de participação estrangeira em companhias aéreas

FOtO: Antonio Cruz/Agência Brasil
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Mundo

EUA intensificam as inspeções em
aeroportos após ataque na Turquia 
Governo americano entrou 
em estado de alerta após 
o atentado que matou 41

Washington (EFE) - O 
governo dos Estados Uni-
dos decidiu intensificar 
as inspeções e revistas de 
passageiros e malas que 
chegam aos aeroportos do 
país depois do atentado 
terrorista no aeroporto 
internacional de Istam-
bul, na Turquia, informou 
ontem à Agência Efe um 
funcionário do Departa-
mento de Segurança Na-
cional (DHS).

Este funcionário, que 
pediu anonimato, afirmou 
que “não há nenhuma 
indicação de uma amea-
ça específica” ou de “um 
maior risco” associado 
com os voos procedentes 
de Istambul após o ata-
que de ontem no aeropor-
to internacional Atatürk, 
que deixou pelo menos 41 
mortos e mais de 200 fe-
ridos.

No entanto, este fun-
cionário avisou que o Es-
critório de Alfândegas e 
Proteção de Fronteira, 
que é ligado ao Departa-
mento de Segurança Na-
cional, está “monitorando 
a situação de perto”.

“O Escritório de Al-
fândegas e Proteção de 
Fronteira realizará ve-
rificações completas de 
viajantes, bagagens e sua 
carga em sua chegada aos 
aeroportos americanos”, 
afirmou.

Por sua vez, o secre-
tário do Departamento 
de Segurança Nacional, 
Jeh Johnson, mantém um 
“contato próximo” com 
seus colegas de dentro 
e fora do país para con-
tinuar acompanhando a 
evolução da situação e se 

adaptar ao desenvolvi-
mento dos acontecimen-
tos, disse à Agência Efe 
um porta-voz do DHS.

Enquanto o Escritório 
de Alfândegas e Proteção 
de Fronteira monitora de 
maneira intensa viajantes 
e bagagens, em muitos ae-
roportos do país pode ser 
verificada uma maior pre-
sença policial.

Depois do ataque de 
terça-feira, os dois aero-
portos que atendem a ca-
pital dos Estados Unidos, 
o Aeroporto Nacional Ro-
nald Reagan e o Aeroporto 
Internacional Washington 
Dulles, disseram em co-
municado que sua “priori-
dade número 1” é a segu-
rança de seus passageiros 
e funcionários.

Por sua vez, as autori-
dades aeroportuárias de 
Nova York e Nova Jersey 
disponibilizaram patru-
lhas policiais armadas nos 
três principais aeroportos 
da Região metropolitana, 
o John F. Kennedy (JFK), o 
de LaGuardia, no Queens, 
e o de Newark, em Nova 
Jersey.

Ontem de manhã, uma 
terminal do aeroporto JFK 
foi evacuado brevemente 
devido à presença de um 
pacote suspeito, mas de-
pois se comprovou que 
era um alarme falso.

Como consequência 
do ataque em Istambul, o 
aeroporto internacional 
de miami também aumen-
tou a presença policial 
dentro das terminais. E as 
autoridades do aeroporto 
internacional de Los An-
geles anunciaram que es-
tão “atentas” a possíveis 
ameaças.

Pelos aeroportos ame-
ricanos passam cerca de 
1,8 milhão de passageiros 
por dia, segundo cálculos 
do órgão federal Adminis-
tração de Segurança no 
Transporte.

Da EFE

Da Agência Estado 

Istambul (AE) - O número de 
mortos no ataque terrorista na ter-
ça-feira à noite no principal aero-
porto internacional de Istambul, na 
Turquia, subiu para 41, incluindo 13 
estrangeiros, e 239 pessoas ficaram 
feridas, disse o gabinete do governa-
dor de Istambul nessa quarta-feira.

 Este foi o ataque mais violento 
na cidade turca, que apenas neste 
ano já foi atingida por outros três 
atentados. Na noite de terça-feira 
(28), três homens que chegaram de 
táxi, começaram a atirar e logo em 
seguida detonaram explosivos que 
estavam em seus corpos

 Apesar do ataque, o aeroporto 
retomou as operações normalmen-
te. Imagens televisionadas de den-
tro do Aeroporto Atatürk mostrou 
as cabines de check-in funcionando 
normalmente. A Turkish Airlines, 

a maior companhia aérea do país, 
disse que suas operações de voo 
tinham sido retomadas, embora al-
gumas chegadas e partidas tenham 
ficado atrasadas. 

 Dos 13 estrangeiros mortos no 
ataque, cinco eram da Arábia Saudi-
ta, dois do Iraque, e um da Tunísia, 
Uzbequistão, China, Irã, Ucrânia e 
Jordânia, de acordo com o gabinete 
do governador de Istambul.

 Embora nenhum grupo tenha 
reivindicado a responsabilidade pe-
las três explosões, que atingiram o 
aeroporto por volta das 21h22 de 
terça-feira (no horário local), o pri-
meiro-ministro, Binali Yildirim, disse 
que os resultados iniciais de uma in-
vestigação sugeriram que o Estado 
Islâmico tenha realizado o ataque. 

 Durante à noite, aliados da 
Turquia enviaram condolências e 
condenações ao ataque. “Não pode 
haver nenhuma justificação para o 

terrorismo. Aliados da Otan se soli-
darizam com a Turquia, unidos em 
nossa determinação de combater 
o terrorismo em todas as suas for-
mas”, disse o secretário-geral da Or-
ganização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan), Jens Stoltenberg, em 
um comunicado.

 “Infelizmente, este ataque as-
sassino é apenas o último de uma 
série de ataques que visam matar 
e mutilar civis inocentes”, disse um 
porta-voz do Departamento de Es-
tado dos EUA em um comunicado, 
acrescentando que os EUA estavam 
determinado a trabalhar com a Tur-
quia para combater o terrorismo.

O Irã também mostrou solida-
riedade. Além de um iraniano ter 
sido morto, outros cinco ficaram fe-
ridos no ataque em Atatürk, disse o 
vice-ministro de Ralações Exteriores, 
Hassan Ghashghavi, à agência de 
notícias semioficial Isna.

Subiu para 41 número de mortos 
em atentado; 239 ficaram feridos

TURQUIA

Da Agência Ansa 

A Câmara dos Depu-
tados da Itália começará 
a discutir no mês que vem 
um projeto de lei que lega-
liza o cultivo da maconha 
no país.

Após uma reunião on-
tem entre os líderes de to-
dos os partidos represen-
tados no Parlamento, ficou 
decidido que o texto será 
debatido em plenário no 
dia 25 de julho e a votação 

está prevista para começar 
no dia seguinte. Atualmen-
te, o cultivo da cannabis é 
proibido na Itália até mes-
mo para fins terapêuticos. 
Apenas o Instituto Químico, 
Farmacêutico e militar de 
Florença, ligado ao Exérci-
to, e fabricantes de medi-
camentos autorizados pelo 
governo têm permissão 
para plantar a erva.

No entanto, o proje-
to de lei que será debatido 
na Câmara pode legalizar o 

cultivo inclusive para con-
sumo próprio, desde que 
limitado a cinco plantas por 
residência e que o usuário 
comunique as autoridades 
locais. Além disso, o produ-
to não poderá ser vendido.

Estima-se que 220 de-
putados, de um total de 
630, apoiem a iniciativa. No 
entanto, o projeto deve en-
frentar forte resistência em 
um parlamento conserva-
dor e sob a influência per-
manente da Igreja Católica.

Itália discute legalização do 
cultivo de maconha em julho

ANÁLISE NO PARLAMENTO Charlie Hebdo 
volta a receber 
novas ameaças
terroristas
Da Agência Ansa 

Palco de um ataque ter-
rorista que matou 12 pessoas 
em janeiro de 2015, o jornal 
satírico francês Charlie Hebdo 
voltou a ser alvo de ameaças.

Segundo o diário Le Pa-
risien, a direção do periódico, 
que vive sob proteção perma-
nente da polícia, apresentou 
uma denúncia às autoridades 
após ter recebido mensagens 
que “dão a entender” a possi-
bilidade de novas ações contra 
membros da redação.

A segurança foi reforçada no aeroporto de Istambul, na Turquia, depois do atentado terrorista que matou 41 e feriu 239 

Da Agência Estado

Nova York (AE) - Uma 
nova pesquisa de intenção 
de votos para as eleições 
presidenciais dos Estados 
Unidos divulgada nessa 
quarta-feira mostra a pré-
candidata democrata Hil-
lary Clinton com 42% dos 
votos, seguida de perto 
pelo republicano Donald 
Trump, com 40%. Pela 
margem de erro da pesqui-
sa, de 2,4 ponto porcentual 
para mais ou para menos, 
os dois estão em empate 
técnico.

O levantamento foi fei-
to pela Quinnipiac Univer-
sity e mostra que Hillary 
perdeu eleitores nas últi-
mas semanas. Na mesma 
pesquisa divulgada em 1º 
de junho, a democrata e ex-
secretária de Estado dos 
EUA tinha 45% e Trump ti-
nha 41%.

No comunicado anun-
ciado a pesquisa, o diretor 
da Quinnipiac University, 
Tim malloy, destaca que 
as entrevistas com os elei-
tores norte-americanos 

mostram que eles estão 
insatisfeitos com os dois 
candidatos e as respostas 
indicam que a visão, por 
enquanto, é que nem a de-
mocrata e nem o republica-
no fariam um bom governo 
na Casa Branca. A pesquisa 
divulgada ontem foi feita 
entre os dias 21 e 27 de ju-
nho e ouviu 1.610 eleitores 
registrados em todo o país.

Já no levantamento mais 
recente da NBC News/Wall 
Street Journal, feito entre os 
dias 19 e 23 e divulgado no dia 
26, Hillary aparece com 46%, 
enquanto Trump tem 41%. 

Pesquisa aponta empate 
entre Hillary e Trump

ELEIÇÕES AMERICANAS

A pesquisa 
foi realizada 
pela Quinnipiac 
University e 
mostra que 
Hillary perdeu 
eleitores

FOTO: Emrah Gurel-Associated Press/Estadão Conteúdo



João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 30 de junho de 2016Publicidade
12 A UNIÃO 



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de junho de 2016

Página 14

Feira agroecológica
reúne sindicatos rurais 
em Massaranduba hoje
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Avanço da hipertensão
Um em cada 4 brasileiros tem a doença
Andreia Verdélio 
Repórter da Agência Brasil

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

 lgumas vezes fico insone. 
Não por doença. Na última 
madrugada, estava gada, 

olhando os detalhes da capa de 
“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band” - para muitos, o melhor 
disco da fabulosa e insubstituível 
banda de John, Paul, George e Rin-
go. Maravilhosamente resolvida, a 
capa de “Sgt. Pepper’s” atravessa 
décadas, imortalizada, e influen-
ciou obras de importantes criado-
res brasileiros. Foram nelas ins-
piradas as capas do disco “Nação 
nordestina”, de Zé Ramalho, e do 
livro “O silêncio do delator”, de José 
Nêumanne.

A tarde de ontem não foi tão 
chuvosa como as anteriores de 
junho. Até choveu bem pouquinho 
aqui em Cruz das Armas e eu fiquei 
mais relaxado para reescutar, du-
rante o almoço, o clima introspecti-
vo de “Within you without you”, com 
George Harrison imerso nas influências 
hindus.

A George sucede-se Paul McCartney 
com a alegre, descontraída e até irônica 
“When I’m sixty-four”. Sua última versão 

“Sgt. Pepper’s’’ e nossa passagem por aqui 
Não sou ainda um 

velho, de acordo com o 
clássico conceito de velhi-
ce que temos na suposta-
mente exitosa civilização 
centro-sul-americana. 
Nossas definições em tor-
no de ser jovem ou idoso 
nestes lados mexicanos, 
venezuelanos, uruguaios, 
chilenos, brasileiros, etc. 
- são tão falhas quanto ou-
tras que temos a respeito 
de cultura, religião, saúde, 
educação e memória, para 
ficarmos em somente cin-
co exemplos. A abertura e 
a continuidade da Euroco-
pa (com aquela singela 
e bela festa da Islândia, 
ao vencer a Inglaterra na 
segunda-feira passada) 
deixa isto bem claro para 
ocidentais e latinos que 
não creem que a auto-
superação do ser humano 
está acima de seu próprio 
instinto. Ou intuição, se 
assim preferem.

Mesmo sem ter 
chegado ainda à velhice, 
suponho que já devo ter 
ido a mais ou menos mil 
aniversários. Sem contar 
os que vejo fotografados 

pelo brilho “vipado” de 
alguns colunistas sociais. 
Como pisciano com ascen-
dente em Peixes, nascido 
com a Lua Cheia  em 
Peixes, o aniversário que 
fiz este ano, em março, foi 
discretíssimo e feliz.

 
nnnnnn

 
Escrevo agora 

pensando nos cancerianos 
aniversariantes de hoje 
(o canceriano Gilberto 
Gil aniversariou domingo 
passado, já em alta do 
Hospital Sírio-Libanês).

Escrevo pensando 
também nos aniversa-
riantes de outros dias, 
de todos os signos, e me 
lembrei de uma frase de 
Goethe: “O erro só é bom 
enquanto somos jovens. À 
medida que avançamos na 
idade, não convém que o 
arrastemos atrás de nós”.

A frase vale para 
mim também, tanto e tão 
muito, que a escolhi. Não 
sou o Homem-Aranha, o 
Super-Homem nem o Bat-
man. Para todos, felizes 
aniversários!

Novos, sim!

foi composta por Paul em homenagem ao 
64º aniversário de seu pai, Jim, Mc Cartney. 
Com o auxílio luxuoso de George Martin, 
a música transformou-se em “uma paró-
dia afetuosa da inocência e do pudor da 
música popular da época em que seus pais 

eram jovens”, no dizer de 
Jonathan Gould, autor do li-
vro “Can’t buy me love”, que 
andei a “deglutir” no último 
final de semana.

nnnnnnnnnn

Na verdade, em plena 
revolução dos costumes, 
por eles liderada, os 
Beatles dedicaram a faixa 
de um disco a uma músi-
ca sobre a perspectiva de 
envelhecer juntos.

“Quando eu ficar mais 
velho, perdendo meus ca-
belos, muitos anos adiante, 
você ainda irá me mandar 
presentes no Dia dos Namo-
rados, saudações no ani-
versário, garrafa de vinho? 
(...) Você ainda irá precisar 
de mim quando eu estiver 
com sessenta e quatro anos? 

Você estará mais velha também, e se você 
disser a palavra, eu poderia ficar com você”.

Os dias, semanas, meses e anos vão pas-
sando para todos. Penso que envelhecendo 
juntos é que podemos continuar novos.

A

O Ministério da Saúde 
divulgou ontem que um em 
cada quatro brasileiros é 
diagnosticado com hiperten-
são. Apesar de ser considera-
do alto, o índice tem se man-
tido estável, de acordo com 
dados da pesquisa Vigitel 
2015. No ano passado, a do-
ença afetava 24,9% da popu-
lação, sendo que, em 2014, 
esse percentual foi de 24,8%. 
A doença atinge mais as mu-
lheres e o número de casos 
cresce conforme aumenta a 
idade da população.

A Vigitel é uma pesquisa 
feita nas capitais brasileiras 
por telefone; em 2015, 54 mil 
pessoas maiores de 18 anos 
foram entrevistadas. Entre 
as cidades pesquisadas, o Rio 
de Janeiro apresenta o maior 
número de hipertensos, com 
30,6% da população, e Pal-
mas (TO) tem o menor índi-
ce, com 15,7%.

De acordo com a pes-
quisa, grande parte dos bra-
sileiros não acredita que 
consome muito sal. Apenas 

14,9% da população consi-
deram seu consumo de sal 
alto ou muito alto, entretan-
to mais de 70% consomem 
sódio em excesso. Segundo 
o Ministério da Saúde, o bra-
sileiro consome uma média 
de 12 gramas de sódio todos 
os dias. Esse valor é quase o 
dobro do recomendado pela 
Organização Mundial da Saú-
de, de menos de 5 gramas 
por dia.

Os dados do Vigitel fo-
ram apresentados ontem, 
durante a divulgação dos 
resultados do acordo de re-
dução de sódio em alimen-
tos processados, firmado 
entre o Ministério da Saúde 
e a Associação Brasileira das 
Indústrias da Alimentação. 
Desde 2011, foram retiradas 
14.893 toneladas de sódio 
dos produtos alimentícios. A 
meta é que as indústrias pro-
movam a retirada voluntária 
de 28.562 toneladas de sal 
das prateleiras até 2020.

O ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, destacou, 
entretanto, que 75% do con-
sumo de sódio no País estão 
associados à quantidade de 

sal adicionado pelos con-
sumidores na preparação e 
no consumo dos alimentos. 
“Alguns países já proibiram 

saleiro na mesa dos restau-
rantes. Precisamos alertar 
para que as pessoas coope-
rem com a redução do con-

sumo de sal”, disse. Apesar 
de o índice de pessoas com 
hipertensão ter se mantido 
estável, houve redução de 

33% na taxa de internações 
pela doença, passando de 61 
para 41 internações por 100 
mil habitantes. 

14 mil ton de sal fora dos alimentos
O Ministério da Saúde e a Asso-

ciação Brasileira das Indústrias da 
Alimentação (Abia) anunciaram on-
tem que estudam um acordo para 
reduzir a quantidade de açúcar nos 
alimentos processados, semelhante 
ao que é feito com o sal. 

“Vimos recentemente a indús-
tria de refrigerantes fazendo cam-
panha de produtos com menos açú-
car para ganhar mercado e atender 
demanda da população. 

E isso será contínuo. Cada vez 
mais a alimentação saudável vai fa-
zer parte dos protocolos do ministé-
rio”, afirmou o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros. Segundo a pasta, no 
Brasil, o consumo médio de açúca-

res é de 16,3% do total de calorias. 
A recomendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) é que esse 
consumo não ultrapasse 10% das 
calorias consumidas, que equivale a 
cerca de 50 gramas por dia.

O anúncio foi feito nesta quar-
ta-feira, durante a divulgação dos 
resultados do acordo de redução de 
sódio em alimentos processados, fir-
mado entre o Ministério da Saúde e 
a Abia. 

Desde 2011, foram retiradas 
14.893 toneladas de sódio dos pro-
dutos alimentícios. A meta é que as 
indústrias promovam a retirada vo-
luntária de 28.562 toneladas de sal 
das prateleiras até 2020.

Acordo prevê a redução do açúcar

O Ministério da Saúde e 
a Associação Brasileira das 
Indústrias da Alimentação 
(Abia) informaram ontem que 
o acordo de redução de sódio 
em alimentos processados 
já possibilitou a retirada de 
14.893 toneladas dos produ-
tos alimentícios. A meta é que 
as indústrias promovam a re-
tirada voluntária de 28.562 to-
neladas de sal das prateleiras 
até 2020.

Os dados são resultados 
das três primeiras fases do 
acordo, iniciado em 2011. O 
ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, disse que esse é um 

resultado positivo e destacou 
o trabalho de desenvolvimen-
to e pesquisa da indústria de 
alimentos. “O Brasil é referên-
cia mundial nesse programa 
de redução de sódio na ali-
mentação. Daí a importância 
da pesquisa, desenvolvimento 
e investimento da indústria 
nesses insumos que vão subs-
tituir o sal e que produzem os 
resultados positivos”, disse.

Segundo o presidente da 
Abia, Edmundo Klotz, retirar 
o sal é muito mais complicado 
do que parece, já que, além de 
realçar o sabor, o cloreto de 
sódio é um antioxidante na-
tural, que faz prolongar a vida 
dos alimentos. “Só que ele tem 
consequências para a saúde, 

então tem que haver um subs-
tituto”, disse. “Tivemos a de-
monstração daquilo que pode 
acontecer quando o governo 
abre as portas para encontrar 
soluções em comum com o se-
tor privado”, completou, des-
tacando o sucesso do acordo.

Andreia Verdélio 
Repórter da Agência Brasil

Acordo fixou 
a retirada de 
28.562 ton de 
sódio dos 
produtos até 
2020 no País

Grande parte dos brasileiros não acredita que consome muito sal; só 14,9% da população considera o consumo alto, diz a Vigitel

Foto: Reprodução/Internet



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de junho de 2016

GERAL

14

Feira reúne 14 sindicatos rurais 
REGião dA BoRBoREmA

Evento integra preparação 
para a I Marcha da 
Juventude Camponesa

A Comissão de Jovens 
do Polo da Borborema, uma 
articulação de 14 sindicatos 
rurais da região da Borbore-
ma na Paraíba, realizará hoje, 
das 6h às 12h, na Rua Roga-
ciano Nunes, no centro da 
cidade de Massaranduba, a I 
Feira Agroecológica e Cultu-
ral da Juventude Camponesa 
do Polo da Borborema.

O evento contará com a 
coordenação de 150 jovens 
e tem como objetivos dar 
visibilidade ao trabalho e à 
produção dos jovens agricul-
tores; afirmar para a cidade 
a importância da agricultura 
familiar e da agroecologia 
para a produção de alimen-
tos; e fortalecer a cultura 
camponesa e seu modo de 
vida. A atividade é realizada 
em parceria com o Núcleo de 

Infância e Juventude da AS
-PTA Agricultura Familiar e 
Agroecologia, que há 20 anos 
assessora o Polo da Borbore-
ma em seu trabalho de forta-
lecimento da agricultura fa-
miliar de base agroecológica.

Além de cerca de 20 
barracas com exposição e 
comercialização de produ-
tos e de experiências, a pro-
gramação da feira contará 
com apresentações culturais 
como teatro, ciranda, capoei-
ra e quadrilha junina, entre 
outras. 

Solenidade
Às 8h haverá a abertura 

oficial do evento, que terá ain-
da depoimentos de jovens so-
bre sua experiência enquanto 
agricultoras e agricultores e 
quatro oficinas práticas so-
bre os temas: reutilização de 
pneus, horta vertical, trans-
gênicos e apicultura e meli-
ponicultura. A feira integra 
um conjunto de atividades de 

FCJA dá posse a 
conselhos hoje

Os membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Fundação 
Casa de José Américo, nomeados 
pelo governador Ricardo Couti-
nho, serão empossados hoje, às 
15 horas, no Salão Nobre da FCJA. 
Os 20 componentes, incluindo 
suplentes, representam a FCJA, 
Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult), Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Família Almeida, 
Representação do Ministério da 
Cultura no Nordeste, Pós-Gradua-
ção da PRPG da UFPB, Procurado-
ria Geral do Estado e Controlado-
ria Geral do Estado. 

Bando vendia 2 t
de cocaína por mês

Uma organização criminosa 
de tráfico de drogas e lavagem de 
dinheiro, responsável pelo ingresso 
no Brasil de duas toneladas de cocaí-
na por mês, foi desarticulada ontem 
pela Polícia Federal durante a Opera-
ção Quijarro. Os traficantes atuavam 
no Paraná, Mato Grosso do Sul e São 
Paulo. Cerca de 150 policiais cumprem 
81 mandados judiciais, sendo 14 
de prisão preventiva, 17 de busca e 
apreensão em imóveis, 43 de busca e 
apreensão de veículos e sete de con-
dução coercitiva nas cidades de Lon-
drina e Araucária(PR), Corumbá(MS), 
Martinópolis, Presidente Prudente, 
em São Paulo, e na capital paulista.

CNJ lança projeto de 
saúde nos presídios

O presidente do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ)  e do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), ministro 
Ricardo Lewandowski, lançou ontem 
o Projeto de Assistência à Saúde e 
Assistência Social no Sistema Prisio-
nal. O lançamento ocorreu no CNJ e o 
projeto tem o objetivo de promover e 
garantir às pessoas presas, sua  famí-
lia e agentes penitenciários o acesso à 
saúde e à assistência social. Durante 
o lançamento, o ministro lembrou a 
superlotação nas prisões do País: “Em 
uma condição de superlotação, e nós 
temos, praticamente, para cada vaga 
dois presos, é fácil imaginar que a si-
tuação da saúde é calamitosa”.

irmão de ivete 
vende cosméticos

O empresário Jesus Sangalo 
ficou conhecido após brigar com sua 
irmã, a cantora Ivete Sangalo, cinco 
anos atrás. À época, ele comanda-
va uma empresa que gerenciava 
a carreira de Ivete, e foi afastado 
por conta de rumores de que teria 
desviado dinheiro. Em entrevista ao 
Câmera Record, desta quinta-feira, 
30, ele fala pela primeira vez sobre o 
episódio que o marcou, e conta que, 
mesmo tendo sido um empresário 
poderoso no meio artístico há alguns 
anos, atualmente trabalha vendendo 
cosméticos e fazendo palestras.

detran dá ‘puxão de 
orelha’ em Angélica

A apresentadora Angélica le-
vou ‘puxão de orelha’ do Departamen-
to Estadual de Trânsito de São Paulo 
(Detran-SP) por dirigir e falar ao celu-
lar ao mesmo tempo. A cena foi exibi-
da no programa Estrelas, da Globo. A 
bronca foi publicada na noite de terça-
feira, pelo perfil do Detran-SP no Face-
book, com mensagem irônica, fazendo 
referência à música Vou de Táxi. “É fã 
da Angélica? Conta pra ela, urgente, 
que falar ao telefone enquanto dirige 
diminui a atenção e a falta de atenção 
pode causar um baita acidente. Quem 
sabe na próxima, a pedido dos fãs, ela 
não vá de táxi”, diz a publicação.

preparação para a I Marcha 
da Juventude Camponesa – na 
luta pela agroecologia, que 
acontecerá no dia 28 de ju-
lho, na cidade de Remígio-PB 
e deve reunir cerca de mil jo-

vens dos municípios de atua-
ção do Polo da Borborema. Na 
ocasião da marcha acontece-
rá a II Feira Agroecológica e 
Cultural da Juventude, ambas 
contam com o apoio do Pro-

jeto Sementes do Saber, com 
apoio do Comitê Católico Con-
tra a Fome a Favor do Desen-
volvimento (CCFD) da França 
e cofinanciamento da União 
Europeia.

150 jovens coordenam feira agroecológica que acontece hoje na cidade de Massaranduba

FoTo: Divulgação/ASA

A Paraíba foi destaque no 
21º Prêmio Francal Top de Esti-
lismo, realizado durante a 48ª 
Feira Internacional da Moda em 
Calçados e Acessórios (Francal), 
iniciada no último domingo 
(26), em São Paulo.  O designer 
paraibano Abraão Cavalcante 
ficou em primeiro lugar na ca-
tegoria “Calçado Feminino” da 
premiação. Ele foi um dos nove 
vencedores do concurso e o úni-
co representante do Nordeste 
entre os premiados. A Franca 
promove o lançamento de pe-
ças da estação primavera-verão 
e atrai anualmente milhares de 
visitantes de todo mundo.  

O concurso contou com a 
participação de 117 estudantes 

e profissionais da moda e de-
sign em calçados e acessórios de 
51 cidades de diversos estados 
brasileiros. As peças foram ava-
liadas por renomados estilistas 
e designers nas categorias Cal-
çado Feminino, Calçado Mascu-
lino e Bolsa.

Abraão Cavalcante explicou 
que a sandália foi desenvolvi-
da a partir do tema “Culturas 
e fronteiras - explorando o seu 
repertório através de um novo 
olhar”. O design disse que se 
inspirou no cacto coroa de fra-
de, espécie muito comum na ve-
getação da caatinga, no semiári-
do brasileiro. Na peça, também 
foram utilizados materiais como 
couro atanado de bode para es-

truturar o cabedal, tecido para 
dar acabamento no couro, além 
da famosa renda renascença, fa-
bricada no Cariri paraibano. 

Para a gestora do projeto 
de Calçados do Sebrae Paraíba, 
Éricka Vasconcelos, a Francal 
oferece grandes negócios entre 
a indústria brasileira e o vare-
jo nacional, além de arrojados 
lançamentos.

Abraão Cavalcante, assim 
como primeiros colocados nas 
categorias Calçado Masculino 
e Bolsa, ganhou o prêmio em 
dinheiro de R$ 2 mil e assina-
tura anual de 12 meses do Use-
Fashion, válido tanto para o por-
tal de pesquisa de tendências 
quanto para a revista impressa. 

Os segundos receberam 1,5 mil, 
e os terceiros R$ 1 mil.

Participação da Paraíba 
Nove marcas paraibanas do 

setor calçadista participaram da 
Francal expondo seus produ-
tos ao longo dos quatro dias do 
evento, que terminou ontem. O 
grupo estima a venda R$ 500 mil 
em peças, durante e pós-evento. 
A participação de empresas pa-
raibanas no evento é resultado 
de uma parceria entre o Sebrae 
Paraíba, através do projeto de 
desenvolvimento da cadeia pro-
dutiva dos calçados, e do Gover-
no do Estado, por meio da Com-
panhia de Desenvolvimento da 
Paraíba (Cinep).

Designer paraibano vence Prêmio Francal
FEiRA iNTERNACioNAL dE modA

O Instituto Federal 
de Educação Ciência e 
Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) divulgou convo-
cação para os candida-
tos que estavam na lista 
de espera do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) 
para as vagas dos cursos 
superiores no período 
2016.2. Os candidatos 
devem comparecer no 
período de 4 a 6 de ju-
lho, no campus que es-
colheram para estudar, 
de posse dos documen-
tos listados no edital. 
No dia 20 de julho, está 
previsto sair o edital de 
confirmação de matrí-
cula, após a análise dos 
documentos. O candi-
dato deve atentar para 
as cotas em cada curso.  
Os cursos ofertados pelo 
IFPB no Sisu são: Enge-
nharia da Computação, 
Ciências Biológicas, 
Química, Agroecologia, 
Automação Industrial, 

Construção de Edifícios, 
Design de Interiores, 
Geoprocessamento, Ne-
gócios Imobiliários, Re-
des de Computadores, 
Sistemas de Telecomu-
nicações, Sistemas para 
Internet, Administração, 
Engenharia Elétrica, 
Matemática, Análise e 
Desenvolvimento de Sis-
temas, Engenharia Civil, 
Física, Telemática, Gestão 
Comercial, Segurança no 
Trabalho e Gestão Am-
biental.

O Sisu do IFPB ofer-
tou vagas em João Pes-
soa, Campina Grande, 
Cabedelo, Patos, Prin-
cesa Isabel, Montei-
ro, Cajazeiras, Picuí e 
Guarabira. São cursos 
superiores de Tecnolo-
gia, Bacharelados e Li-
cenciaturas. O IFPB tem 
programa de assistência 
estudantil, projetos de 
extensão, pesquisa, mo-
nitoria e estágios. 

IFPB convoca os 
candidatos de lista

SiSU 2016.2

Uma parceria entre o 
Ministério Público do Tra-
balho e a Prefeitura Muni-
cipal de Campina Grande, 
mais o Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-CG), deu iní-
cio  ao trabalho de expansão 
do processo de intermedia-
ção de mão de obra, saindo 
do centro para a periferia de 
Campina Grande. Esse tra-
balho será executado com o 
auxílio de um ônibus adap-
tado a essa finalidade, que 
percorrerá os bairros da ci-
dade, atendendo aos jovens 
que pretendem se habilitar 
a uma colocação no mercado 
de trabalho.

O projeto é denomi-
nado “Sine-Itinerante”,  no 
qual foram investidos  R$ 
200 mil. Com esse projeto, 
as atividades do Sine se-
rão levadas para os bairros 
mais distantes do centro da 
cidade e também para os 
distritos, oferecendo à po-

pulação mais facilidade de 
acesso ao cadastro. Dessa 
forma a busca por emprego 
será facilitada. 

Com quatro guichês, 
em um ambiente totalmen-
te climatizado, a unidade 
móvel vai poder atender 
várias pessoas ao mesmo 
tempo, dando agilidade à 
política de intermediação 
de mão de obra e emprego. 
Nos últimos três anos, con-
tabilizando apenas o ser-
viço do Sine Municipal, já 
foram empregadas mais de 
10.400 pessoas.

“Oferecer um trabalho 
para alguém representa 
dar dignidade ao cidadão. 
Significa a possibilidade de 
uma vida melhor para uma 
família. E o Sine Itinerante é 
uma conquista muito gran-
de, um avanço para Campi-
na. É por isso que a gente 
agradece ao apoio do Minis-
tério Público do Trabalho, 
que confia na nossa gestão 
e acredita nos nossos proje-
tos”, destacou o prefeito Ro-

mero Rodrigues. O ônibus 
do Sine Municipal vai ofere-
cer serviços como emissão 
de Carteira de Trabalho, se-
leção e qualificação profis-
sional, além de encaminhar 
solução para questões do 
seguro desemprego, assim 
como acontece na unidade 
fixa do órgão, localizada na 
Rua Afonso Campos, número 
143, no centro de Campina.

MPT realiza parceria com 
PMCG para intermediação

iNSERÇão, QUALiFiCAÇão E SEGURo

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Servidores em 

unidade móvel 

vão oferecer a 

prestação de 

serviço em 

bairros e em 

distritos da 

cidade de 

Campina Grande
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Índice sobe pelo segundo mês consecutivo na Paraíba

Confiança do consumidor 
O Índice de Confian-

ça do Consumidor (ICC) da 
Região Metropolitana de 
João Pessoa subiu pelo se-
gundo mês consecutivo em 
junho deste ano comparado 
ao mês anterior. O indica-
do registrou alta de 2,96%, 
passando de 97,31 pontos 
em maio para 100,19 pontos 
neste mês.Com este resulta-
do, o ICC ultrapassa a fron-
teira entre o “pessimismo” e 
o “otimismo” do consumidor 
(valor acima de 100,00 pon-
tos). Já que a escala utilizada 
no índice varia de 0 (total 
pessimismo) a 200 (total 
otimismo).

Para o presidente da 
Fecomércio Paraíba, Marco-
ni Medeiros, “essa alta no 
nível de confiança do con-
sumidor paraibano mostra 
que está havendo uma di-
minuição do pessimismo 
dos consumidores. Contudo, 
não se pode apontar que vai 
acontecer, em curto prazo, 
uma elevação no consumo 
das famílias, pois o quadro 
econômico ainda apresenta 
inflação alta, desemprego e 
juros elevados. Além desses 
fatores, a renda da maioria 
dos consumidores ainda 
está bastante comprometi-
da”, ponderou.

Dívida pública chega a 
quase 44,7% do PIB

O endividamento do setor 
público será bem maior este ano. 
Segundo projeção do Banco Cen-
tral (BC), a dívida líquida do setor 
público, que é um balanço entre 
o total de créditos e débitos dos 
Governos Federal, Estaduais e 
municipais, deve corresponder 
a 44,7% de tudo o que o País 
produz (Produto Interno Bru-
to – PIB), ao final deste ano. Em 
dezembro de 2015, essa relação 
ficou em 36,2%. Em maio último, 
o percentual chegou a 39,6%. A 
previsão do BC é que neste mês a 
dívida alcance 41,2% do PIB.

Desemprego em SP 
atinge 1,977 milhão

O contingente de desempre-
gados em maio foi estimado em 
1,977 milhão de pessoas na Região 
Metropolitana de São Paulo, 109 mil 
a mais que em abril. Segundo os 
dados, a desocupação atingiu, no 
quinto mês do ano, 17,6% da po-
pulação economicamente ativa, 0,8 
ponto percentual a mais que o total 
de abril (16,8%). As informações, 
divulgadas ontem, são da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego, realiza-
da pela Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Seade) e pelo 
Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese).

Rendimento do 
trabalhador cai 2,7%

O rendimento médio real do 
trabalhador brasileiro ficou em R$ 
1.982 no trimestre encerrado em 
maio deste ano. O valor (habitual-
mente recebido pelas pessoas 
ocupadas) é praticamente está-
vel em relação ao observado no 
trimestre encerrado em fevereiro 
(R$ 1.972) e 2,7% inferior ao 
registrado no trimestre encerra-
do em maio de 2015 (R$ 2.037), 
já corrigido pela taxa de inflação. 
Os dados da Pesquisa Nacional 
de Amostra por Domicílios (Pnad) 
foram divulgados ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Petróleo: Abreu e 
Lima bate recorde

A Refinaria Abreu e Lima 
(RNEST) alcançou, em maio, a carga 
média processada de 94,8 mil barris 
de petróleo por dia (bpd), superando 
em 3,8 mil bpd o recorde anterior, de 
91 mil bpd, obtido em março de 2016. 
Isso corresponde a um volume total 
de 2,94 milhões de barris de petróleo 
processados em maio, 117 mil barris 
acima do volume total de março (2,82 
milhões de barris). Os resultados 
viabilizaram uma produção de Diesel 
S-10 de 330,2 mil m3, representando 
28,2% da produção total deste deri-
vado em maio de 2016.

Índice de aluguel 
chega a 12,21% 

O Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M), usado no reajuste 
de aluguéis, variou 1,69% em junho. 
No mesmo mês do ano passado, a 
variação foi de 0,67%. Em 12 meses, 
o IGP-M registrou alta de 12,21%. O 
Índice de Preços ao Produtor Amplo 
(IPA) apresentou taxa de variação de 
2,21%. No mês anterior, a taxa foi 
de 0,98%. O índice relativo aos bens 
finais variou 1,65%, em junho. Em 
maio, este grupo de produtos teve va-
riação de 0,21%. A variação do grupo 
Bens Intermediários foi de 1,48%. Em 
maio, a taxa foi de 0,38%.

FOTO: José Lins

Na comparação anual, 
junho deste ano com junho 
de 2015, o ICC também cres-
ceu. Houve uma expansão 
de 1,89% atingindo 100,19 
pontos. Com este resultado, 
o ICC interrompe três anos e 
meio de quedas consecutivas 

nesta mesma base de com-
paração e registra a primeira 
alta de confiança desde ja-
neiro de 2013.  

Na avaliação por gêne-
ro, os homens foram os que 
mais aumentaram a confian-
ça, com uma expansão de 

3,02%, atingindo 99,28 pon-
tos. Com as mulheres, a alta 
foi de 2,88%, registrando 
100,99 pontos. Em relação 
ao estado civil, a maior alta 
foi registrada entre os casa-
dos ou em união estável, com 
3,73%. Em relação à escola-

ridade, os consumidores que 
possuem Ensino Médio com-
pleto registraram a maior 
elevação, com 4,27%. Já na 
análise por renda, a maior 
alta foi de 3,87%registrada 
pelos que ganham entre cin-
co e sete salários mínimos.

Alta no nível de confiança dos consumidores paraibanos mostra uma diminuição do pessimismo, diz o presidente da Fecomércio 

CDL celebra 
50 anos com 
lançamento de 
revista em CG

Em comemoração aos 
50 anos da Câmara de Diri-
gentes e Lojistas de Campina 
Grande (CDL-CG), a entidade 
lança nesta quinta-feira (30), 
uma revista histórica, bem 
como exibe um documen-
tário em alusão à data. No 
evento, haverá homenagens 
a ex-presidentes e ex-direto-
res. Será um momento espe-
cial para celebrar os 50 anos 
da maior entidade de repre-
sentação do varejo paraiba-
no e de reviver momentos 
que contribuíram significati-
vamente para o desenvolvi-
mento da cidade. 

Para a presidente interi-
na, Rosália Lucas, a festa será 
um momento especial para 
agradecer os dirigentes que 
fizeram parte do cinquente-
nário.  “Essa conquista é de 
cada presidente, diretor, as-
sociado e colaboradores que 
a CDL teve nestes 50 anos; 
mas ela é, sobretudo, dos pio-
neiros, que jamais poderiam 
imaginar que conquistaría-
mos esta posição de desta-
que”, afirmou.

 
Show
A cerimônia, restrita a 

convidados, acontece na sede 
própria, localizada na Rua 
Barão do Abiaí, 24, Centro. A 
atração musical fica por con-
ta do cantor Alexandre Tan 
que traz um repertório reple-
to de clássicos da MPB.

A publicação, com 108 
páginas e 2,5 mil exemplares, 
tem projeto design editorial 
da Tudo Agência e impressão 
da Gráfica Epgraf. A revista 
circulará na região, nas CDLs 
do Estado e do País e será 
distribuída gratuitamente. 

A Companhia Paraibana de Gás 
(PBGás) vem apoiando a prática de 
esportes aquáticos na Paraíba como 
uma das empresas parceiras do pro-
jeto “Aquáticos com Muito Orgulho 
– Parte III”. O projeto da Federação 
de Esportes Aquáticos da Paraíba 
(Feap) realiza competições no Esta-
do e incentiva atletas paraibanos a 
participarem de competições nacio-
nais e regionais.

A parceria da PBGás, através da 
Lei de Incentivo ao Esporte, existe 
desde 2013, e permite a oferta de 
patrocínios e doações destinados à 
realização de projetos desportivos, 
bem como os paradesportivos, por 
meio de dedução no seu recolhi-
mento do Imposto de Renda. Ao 
todo, 350 atletas estão sendo bene-

ficiados com a parceria, que inclui 
também outras empresas paraiba-
nas.  O projeto envolve 16 compe-
tições ao longo do ano em cinco 
categorias (natação, polo aquático, 
nado sincronizado, saltos ornamen-
tais e maratona aquática). De acor-
do com o presidente da Federação 
dos Esportes Aquáticos da Paraíba, 
Antônio Meira, o projeto vem re-
velando atletas que representam a 
Paraíba em competições nacionais, 
como a campeã brasileira e sul-ame-
ricana de maratona aquática Mile-
na Paiva, Átila Brandão e Vitor Reis 
(maratona aquática), Tales Louren-
ço e Bruna Brunet (saltos ornamen-
tais) e Ana Beatriz, Maria Eduarda, 
Guilherme Aires e Vinícios Pedrosa 
(natação). Antônio Meira ressaltou 

que o apoio de empresas é funda-
mental para o desenvolvimento e 
viagens dos atletas, e para a realiza-
ção de competições.  “Cada compe-
tição serve como um degrau a mais 
para os atletas dos esportes aquáti-
cos se tornarem atletas de ponta no 
futuro”, avaliou Meira. 

O diretor presidente em exer-
cício da PBGás, David Mouta, afir-
mou que a companhia fica satisfeita 
em poder contribuir para o desen-
volvimento do esporte paraibano, 
apoiando a realização de competi-
ções e atletas na busca da compe-
titividade e conquistas. “Estamos 
exercendo uma ação de responsabi-
lidade social prevista em nosso plano 
estratégico, que vem gerando bons 
frutos para o Estado da Paraíba”. 

PBGás incentiva os jovens 
atletas de esportes aquáticos

PARCERIA COm A FEAP

Fernanda Cruz 
Repórter da Agência Brasil

As vendas nos super-
mercados registraram queda 
de 2,16% em maio na com-
paração com abril, de acor-
do com índice da Associação 
Brasileira de Supermerca-
dos (Abras). Em relação ao 
mesmo mês de 2015, houve 
queda de 2,13%. Os valores 
foram deflacionadas pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).
No acumulado de janei-

ro a maio, as vendas atin-
giram queda de 0,23% na 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior. Em 
valores nominais, as vendas 
do setor caíram 1,39% em 
maio em relação ao mês an-
terior e, quando compara-
das a maio de 2015, houve 
alta de 7%. No acumulado 
do ano, as vendas cresce-
ram 9,57%. Sobre a cesta 

com os principais produtos 
comprados pelo brasileiro 
em maio, a Abrasmerca-
do verificou alta de 0,07%, 
passando R$ 465,28, em 
abril, para R$ 465,62 em 
maio. Entre as maiores altas 
de maio estão batata, feijão, 
cebola e farinha de mandio-
ca. Já as maiores quedas fo-
ram tomate, frango, pernil e 
óleo de soja.

Por regiões, a maior 
alta de preços foi observa-

da no Norte (1,62%), com 
a cesta regional chegando a 
R$ 512,94. O Nordeste teve a 
maior queda (2,10%), atin-
gindo o valor de R$ 404,05.

Presidente do Conselho 
Consultivo da Abras, Sussu-
mu Honda informou que o 
resultado já era esperado. 
Segundo ele, a expectativa 
do consumidor começa a 
melhorar, mas a atividade 
econômica ainda encontra 
dificuldades.

Indicador da Abras registra em 
maio queda de 2,16% nas vendas

DESEmPEnhO DOS SuPERmERCADOS



Sras. Ana Maria Porto, 
Marilice Maciel e Aninha 
Camelo, empresários 
Ariosto Nóbrega, Ma-
rinaldo Leal e Petrov 
Ferreira Baltar, médicos 
José Mário Espínola e 
Helena Batista Ramos, 
economista Phydias da 
Silva Alencar, arquiteta 
Lisiane Claudino Hono-
rato.
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Parabéns

Dois Pontos

Palestra
O ROTARY Clube 

João Pessoa - Tam-
baú, conduzido por 
Waldemar Rolim, 
promove amanhã uma 
palestra ministrada 
pelo ex-governador de 
Pernambuco, Joaquim 
Francisco de Freitas 
Cavalcanti, cujo tema 
será “Contexto Políti-
co Brasileiro: o que 
resta para 2016 e os 
impasses para 2018”. 
Será às 20h30 no 
Tropical Hotel Tambaú.

“Por medo de diminuir, 
deixamos de crescer. 
Por medo de chorar, 
deixamos de rir”

“Gente complicada 
não cresce, e o pior é 
que ainda atrapalha aos 
que querem!”

PAULO COELHO LÚCIA RODOVALHO

    O vocalista da banda de reggae  Planta & Raiz, Zeider, gravou um vídeo convi-
dando todos a comparecer no dia 16 de julho, na Domus Hall, para o grande show que fará 
em parceria com a Matiruts.

Sarau literário na AP
ACONTECE hoje mais uma edição do Pôr do Sol 

Literário, às 17h30,  nos jardins da Academia Paraibana de 
Letras onde haverá uma homenagem ao saudoso professor 
Afonso Pereira e debate em torno do livro “Dom Sertão, 
Dona Seca”, do escritor Otávio Sitônio Pinto.

O sarau literário terá lançamentos de livros e conta  
com apoio da APL, da Livraria do Luiz e do Café São Braz.

   A dentista Taís Cristina da Rosa, do Atelier do Sorriso São Rafael, está par-
ticipando de um curso sobre Fisiologia Hormonal voltada para a Odontologia, realizado 
pela empresa Biotox em São Paulo.

    O projeto “Quintas Dialógicas”, promovido pela Funesc, será retomado hoje, a 
partir das 20h no Cine-Teatro São José, em Campina Grande, com entrada gratuita. O tema 
será “Crowdfunding: os caminhos do financiamento coletivo”, com Franz Lima, coordenador 
de mídias digitais da Mix Comunicação.

Treinamento

A GERÊNCIA de 
Capacitação e a Dire-
toria de Tecnologia da 
Informação do TJPB 
reiniciaram a capaci-
tação de magistrados 
e servidores no siste-
ma de Processo Judi-
cial Eletrônico, o PJe.

O treinamento 
será realizado até o 
dia 22 de setembro em 
comarcas polos e ci-
dades vizinhas, atingin-
do 32 municípios.
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  O presidente americano Barak 
Obama revelou que o melhor livro que 
leu recentemente é "Destinos e Fúrias", 
da escritora Lauren Groff, que está 
sendo lançado no Brasil pela Intrínseca.
  O livro trata de um casamento de 
dois jovens que se conheceram na facul-
dade e, segundo a autora, “o casamento 
é um lugar seguro, mas também uma 
camisa de força”.

N. Design Paraíba
NOS DIAS 16 a 23 de julho acontecerá no Instituto 

de Educação Superior da Paraíba - Iesp a 26a edição do N. 
Design, considerado um dos maiores eventos de estudantes 
de Design do Brasil.

O encontro nacional é voltado para as áreas de moda, 
gráfico, produto, games, web, interiores e economia criativa, 
onde serão realizados workshops, palestras, oficinas, des-
files de moda e intervenções urbanas. A expectativa dos 
organizadores é de receber cerca de 1.500 participantes 
de todo o País e os estudantes de fora serão alojados 
no Forrock. Mais informações no site http://npb16.com.br/.
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Momento feliz de Olímpia Cunha, Eurides Batista e Sandra Esteves nos salões do Sonho Doce

FOTO: Ednaldo Araújo

Presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti e o arcebispo 
da Paraíba, Dom Aldo Pagotto, que hoje celebra missa às 19h30 na 
Igreja São Pedro Pescador pelos 15 anos de sua fundação

Zum Zum Zum

Vender mais

A KLQ EDUCAÇÃO 
Empresarial João Pessoa 
vai promover no próximo 
dia 21, às 19h30, no Hotel 
Cabo Branco Atlântico, o 
seminário “Como Vender 
Mais por E-mail e Tele-
fone”, ministrado pelo 
especialista César Frazão.

As inscrições podem 
ser feitas no site http://
www.klatreinamentos.
com.br/joaopessoa/ ou 
pelos telefones (83) 
98878-5065

FOTOS: Goretti Zenaide

Estimados Roberto Honorato e Lisiane Claudino Honorato, ela é a aniversariante de hoje

Médicos Ilma e José Mário Espínola, ele é o aniversariante de hoje

Geração digital

UM ESTUDO rea-
lizado pela consultoria 
norte americana Bain & 
Company mostra que os 
chamados “Nativos Digi-
tais” constituirão 61% da 
população brasileira no 
ano de 2020.

São os grupos de 
pessoas que já nasceram 
contando com as tecno-
logias digitais disponíveis 
que, atualmente, correspon-
dem a 57%.

Abrajet

NA CIDADE de 
Campina Grande acontece 
hoje o 2o Fórum de Tu-
rismo e Eventos, na sala 
do Teatro Paulo Pontes, 
no Centro, a partir das 
14h30, cujo tema será 
“Os novos desafios do 
Turismo de Eventos”.

Na ocasião será 
empossada a nova dire-
toria da Abrajet Paraíba, 
capitaneada por Messina 
Palmeira, tendo como 
vice, Romero Rodrigues.

Momento Feijunina: Edna Paiva, Lusa Teódolo e Camila Bastos serão 
presenças no evento que acontece próximo sábado no restaurante 
Panorâmico do Clube Cabo Branco



Página 19

Figueirense quer parar
o Palmeiras, líder do 
Brasileirão da Série A

CONTRA O CONFIANÇA

Belo motivado para jogo em Sergipe
Time deixa a capital 
amanhã para partida 
válida pela Série C
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A diretoria do Clu-
be Recreativo Kashima 
recebeu com muita 
tristeza a informação 
da Federação Paraiba-
na de Futebol de que 
apenas o Botafogo-PB 
será o representante 
do Estado na Copa do 
Brasil de Futebol Fe-
minino 2016. O time 
vice-campeão estadual 
aguardava que a Con-
federação Brasileira de 
Futebol indicasse mais 
um representante da 
Paraíba na competição, 
que está programada 
para o próximo mês de 
agosto.

“Lamentável. In-
felizmente não vamos 
representar ao lado 
do Botafogo o futebol 
feminino da Paraíba 
em âmbito nacional. O 
jeito agora é trabalhar 
para, ainda este ano, 
sermos campeões es-
taduais e voltarmos a 
Copa do Brasil no pró-
ximo ano”, disse ontem 

Djard Emílio, treinador 
do Kashima, clube se-
diado no bairro do Cris-
to Redentor, em João 
Pessoa.

A confirmação de 
apenas um represen-
tante da Paraíba na 
Copa do Brasil de Fu-
tebol Feminino 2016 
chegou à FPF na última 
segunda-feira, porém, 
somente ontem, é que 
a diretoria do Kashima 
foi comunicada oficial-
mente da decisão. O 
critério adotado pela 
CBF para apenas um 
representante da Paraí-
ba na competição, foi 
devido ao ranking das 
federações junto a en-
tidade.

O Botafogo é o le-
gítimo representante 
da Paraíba no evento 
por ter levantado a taça 
de campeão paraibano 
de futebol feminino 
2015, diante do próprio 
Kashima, que acabou 
sendo vice-campeão.

Kashima lamenta não 
ir à Copa do Brasil 2016

FUTEBOL FEMININO

Apesar da lanterna do 
Grupo A 9, e com remotas 
chances de classificação para 
a próxima fase do Campeonato 
brasileiro da Série D, o técnico 
do Campinense, Paulo Moro-
ni, não quer nem ouvir falar 
em eliminação precoce da 
Raposa, no final de semana. 
O treinador ainda acredita 
na classificação da equipe, 
e espera uma grande vitó-
ria neste domingo, contra 
o líder Fluminense de Feira 
de Santana, para dar início 
a arrancada para a segun-
da fase da competição. O 

Rubro-Negro tem apenas 1 
ponto no campeonato, em 3 
jogos, contra 3 do Sergipe, 4 
do Murici e 7 do Fluminense.

A única possibilidade 
de classificação passa pela 
necessidade de se vencer os 
três jogos que ainda restam 
na fase de classificação, o 
Fluminense, neste domingo, 
em Campina Grande, dia 8 de 
julho, em Aracaju, contra o 
Sergipe, e no dia 17 de julho, 
contra o Murici, em Campina 
Grande. Se vencer os 3 jogos, 
a Raposa vai somar 10 pon-
tos, e espera entrar, pelo me-

nos, como um dos 15 melho-
res segundo colocados dos 
17 grupos da competição. 

Com mais tempo para 
treinar a equipe nesta se-
mana, o técnico Paulo Mo-
roni procurou corrigir 
principalmente o posicio-
namento da defesa na bola 
parada, uma das grandes 
falhas da equipe nos últi-
mos jogos. “Tivemos a saída 
de muitos jogadores, e isso 
quebrou um pouco do con-
junto da equipe. Mas pro-
curamos adaptar logo os 
novos contratados, ao que 

queremos, e acredito que 
a equipe poderá desenvol-
ver neste domingo, um fu-
tebol bem melhor do que o 
que apresentou em Feira de 
Santana”, disse o treinador.

A princípio, Moroni 
não terá nenhum problema 
para escalar sua força má-
xima para o jogo decisivo. 
Não há nenhum atleta para 
cumprir suspensão, nem 
entregue ao Departamento 
Médico. Ele só deverá de-
finir a equipe para o jogo 
de domingo, no coletivo 
apronto de amanhã. 

Moroni ainda acredita na classificação
CAMPINENSE CLUBE

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Técnico sabe das dificuldades do time no Brasileiro da Série D, no entanto diz que a Raposa vai brigar para passar à próxima fase

Botafogo e Kashima decidiram o Campeonato Paraibano

O Botafogo embarca 
amanhã para Aracaju, onde 
enfrenta no domingo, às 16 
horas, no Estádio Batistão, 
o Confiança, em partida vá-
lida pela sétima rodada da 
primeira fase do Grupo A do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C. A delegação deixa-
rá a Maravilha do Contorno 
por volta das 7h30. A equi-
pe fará um treino recreati-
vo no sábado, no Centro de 
Treinamento do Sergipe, na 
capital sergipana, e depois 
se concentrará para o jogo.

A única dúvida do técni-
co Itamar Schulle para esta 
partida é o zagueiro Nildo, 
que ainda recupera a forma 
física, após passar dias se 
tratando no Departamento 
Médico. Mesmo liberado, 
o atleta deverá ficar como 
opção no banco de reserva. 
Com 11 pontos ganhos e na 
terceira posição, o Botafogo 
precisa vencer para se se-
gurar no G4, já que o Remo 
e o Salgueiro já estão encos-
tado, com apenas 2 pontos 
atrás. 

Hoje, o técnico Itamar 

Schulle deverá fazer um 
treino secreto, fechado à 
imprensa e a torcida, quan-
do vai definir o time titular 
e a forma de jogar da equi-
pe para tentar surpreen-
der o Confiança. Apesar do 
mistério, o mais provável é 
que ele volte a escalar uma 
equipe cautelosa para o iní-
cio da partida, reforçando 

o sistema de marcação com 
zagueiros e volantes.

Desmentido
O diretor executivo de 

futebol, Giovane Martineli, 
negou ontem que o meia An-
derson Paraíba, tenha assi-
nado contrato com o clube, 
como foi noticiado em parte 
da imprensa. Segundo ele, o 

atleta está apenas mantendo 
a forma física na Maravilha 
do Contorno. “É um bom jo-
gador, cuja as qualidades nós 
conhecemos e nosso técnico 
também, mas não há nada 
certo. Não vou dizer que ele 
não poderá fechar com o clu-
be, porque todo bom jogador 
interessa ao clube. Mas no 
momento não existe nada de 

concreto”, garantiu o diretor.
Anderson tem 25 anos, 

é natural de João Pessoa, e 
estava no Boa Esporte (que 
disputa a Série C) por em-
préstimo do Novo Hambur-
go, onde disputou o Cam-
peonato Gaúcho deste ano. 
O meia iniciou a carreira 
no CSP, e nas últimas duas 
temporadas jogou a terceira 

divisão pelo Salgueiro. Além 
disto, no início do ano pas-
sado o atleta teve uma curta 
passagem pelo ABC. 

Caso seja contratado, o 
clube ficará com quatro op-
ções para armar um meio de 
campo criativo e ofensivo. 
Hoje, o clube já dispõe para 
o setor Marcinho, Pedro 
Castro e Assis.

O técnico Itamar Shulle tem feito um bom trabalho à frente do Botafogo no Brasileiro da Série C e viaja de forma antecipada para confronto diante dos sergipanos

FOTOS: Cláudio Goés/Divulgação
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Basquete feminino do Brasil 
viaja para enfrentar a França
Seleção fará três jogos 
amistosos, sendo, o pri-
meiro nesta sexta-feira

Tudo pronto para os jo-
gos amistosos Brasil e Fran-
ça, no basquebol feminino. 
Sob o comando do técnico 
Antonio Carlos Barbosa, 
a Seleção Brasileira Adul-
ta embarca para a França, 
hoje. A equipe nacional en-
frenta as francesas amanhã, 
no domingo e na segunda-
feira, em Biarritz, cidade 
localizada no Sudoeste do 
País, fronteira com a Espanha. 
As partidas fazem parte da 
preparação da Seleção Bra-
sileira para os 31º Jogos 
Olímpicos do Rio de Janei-
ro, de 5 a 21 de agosto. 

“Depois de quase dois 
meses de treinamento em 
Campinas, dois jogos com 
Cuba e mais seis no Cam-
peonato Sul-Americano, 
e quatro partidas contra 
equipes masculinas, esse 
é o momento de fazer uma 
avaliação mais concreta e 
clara do nível que estamos 
hoje de trabalho e perspec-
tiva. A França é um ótimo 
adversário para esse mo-

mento, pois é uma equipe 
que está entre as primei-
ras do mundo (4º lugar no 
ranking mundial da Fiba). 
É a atual vice-campeã olím-
pica (Londres 2012) e vai 
atrás de mais uma meda-
lha. Elas estão vindo de 
vários amistosos já em rit-
mo olímpico, com a equipe 
completa e vai participar 
de um quadrangular nos 
Estados Unidos, com Cana-

dá, Austrália e as anfitriãs. 
Com certeza vai ser uma 
boa avaliação”, analisou o 
treinador brasileiro.

“Não podemos esque-
cer que não estaremos com 
o grupo completo, ainda 
sem as pivôs Érika e Cla-
rissa, na WNBA, e a arma-
dora Adrianinha ainda em 
readaptação. Enfrentamos 
a França em Olimpíadas e 
Mundiais e são reconheci-

damente forte fisicamente 
e com pivôs excepcionais, 
sem falar na Dumerc que 
foi MVP (melhor jogadora) 
no Campeonato Mundial. 
Temos que respeitar e sa-
ber que elas vão atrás de 
uma medalha, enquanto 
o Brasil irá como azarão”, 
completou Barbosa. O Bra-
sil viaja com 13 jogadoras 
para os três amistosos.

FOTOS: Divulgação

Equipe brasileira se prepara para os Jogos Olímpicos no mês de agosto e partida serve de avaliação

Yolande Bukasa Mabika e Popole Misenga com uniformes novos

A Seleção Brasileira de Fut-
sal irá enfrentar a Argentina em 
quatro amistosos durante o mês 
de julho. O palco das partidas 
será quatro diferentes cidades ca-
tarinenses, em cronograma que 
faz parte da preparação do Brasil 
para a próxima Copa do Mundo. 

O primeiro encontro des-
te clássico Sul-Americano será 
em Fraiburgo, na segunda-feira 
(25/7), a partir das 21h. Depois 
será a vez da cidade de Seara re-
ceber o duelo. O confronto será 
a partir das 20h, na quarta-feira 
(27/7). 

Na quinta-feira (28/7) as se-
leções pegam estrada e entram 
em quadra em Joaçaba, a partir 
das 18h30. Por fim, no domingo 
(31/7), será o último desafio entre 
Brasil e Argentina, em Jaraguá do 
Sul, a partir das 13h.

Vale lembrar que este será um 

dos últimos testes da Seleção Bra-
sileira antes da Copa do Mundo. 
Depois a equipe volta a se reunir 
já nos últimos preparativos para 
o Mundial, que ocorre a partir do 
dia 10 de setembro, na Colômbia. 
Os brasileiros estão no Grupo D da 
competição, ao lado de Ucrânia, 
Moçambique e Austrália.  

Universitário
Antes da bola rolar na Copa 

do Mundo de Futsal Fifa na Co-
lômbia, a partir de setembro, ou-
tro importante mundial ocorre 
na modalidade, porém, no Brasil. 
Goiás recebe mais uma edição do 
Mundial de Futsal Universitário, 
que conta com chancela da Fifa, 
mas que é organizado pela Fe-
deração Internacional de Esporte 
Universitário. Nesta edição ainda 
conta com a parceria da Confede-
ração Brasileira de Desporto Uni-

versitário (CBDU) e da Federação 
Goiana de Desportos Universitá-
rios.

Em quadra alguns rostos co-
nhecidos que integram equipes 
da Liga Nacional de Futsal esta-
rão em ação. Um deles é o ala 
Gadeia, da Intelli (SP), que cursa 
gestão financeira na Unip (SP). 
Outros 14 nomes foram diviulga-
dos pela CBDU como convocados 
para disputar a competição.

Esta será a 15a edição do tor-
neio mundial universitário. Na 
modalidade masculina 12 países 
estão confirmados, sendo eles: 
Rússia (atual campeão), Alema-
nha, Argentina, Brasil, Cazaquis-
tão, China, França, Israel, Nova 
Zelândia, Portugal, República 
Tcheca e Tailândia. O Brasil tam-
bém é o maior campeão do Mun-
dial Universitário, com quatro 
conquistas.

Seleção fará amistosos com Argentina
FUTSAL

As quatro partidas serão realizadas em solo catarinense e visam a preparação do Brasil rumo a Copa do Mundo de Basquetebol

Confirmados no inédito 
Time de Refugiados para a dis-
puta dos Jogos Olímpicos do Rio 
2016, os judocas congoleses Yo-
lande Bukasa Mabika e Popole 
Misenga receberam quimonos 
Mizuno doados pela Confedera-
ção Brasileira de Judô na manhã 
da última segunda-feira. 

Fabricados no Japão, os ju-
doguis, que não são comerciali-
zados no Brasil, são os modelos 
top de linha produzidos pela 
Mizuno para a Seleção Brasileira 
e já vêm com o selo vermelho de 
certificação de padrão exigido 
pela Federação Internacional de 
Judô para competições oficiais.

Cada um recebeu das mãos 
do presidente da CBJ, Paulo 
Wanderley Teixeira, um quimo-
no branco e outro azul para uti-
lizarem nos Jogos do Rio, onde 
competirão sob a bandeira do 
Comitê Olímpico Internacional. 

Yolande e Popole chegaram 
ao Brasil em 2013 para a disputa 
do Mundial de Judô no Rio de Ja-
neiro e solicitaram asilo após se-
rem abandonados pelos técnicos 
da seleção do Congo durante a 
competição.  Ambos treinam no 
Instituto Reação, projeto social 
do medalhista olímpico brasi-
leiro, Flavio Canto, que atua em 
áreas carentes no Rio.

A Seleção Brasileira 
Masculina Sub-23 de Vôlei 
de Quadra já está no Brasil, 
após a conquista do Cam-
peonato Sul-Americano 
da categoria, na madruga-
da do último domingo, ao 
superar a Argentina por 3 
sets a 0 (25/21, 26/24 e 
28/26) na cidade de Car-
tagena, na Colômbia. Com 
o triunfo, o Brasil garantiu 
uma vaga no Mundial Sub-
23, que acontece no próxi-
mo ano.

O Brasil teve uma 
campanha perfeita ao lon-
go do torneio, com quatro 
vitórias em quatro jogos 
e apenas um set perdido, 
na semifinal. Depois de 
vencer o Peru e o Chile 
na fase classificatória, a 
equipe derrotou os do-
nos da casa, Colômbia, e 
garantiu o título contra a 
Argentina. A competição 
aconteceu no ginásio Nor-
ton Madrid.

O técnico do Brasil, 
Maurício Motta Paes, elo-
giou o grupo brasileiro. 

Ele destacou a tranqui-
lidade da equipe no mo-
mento de decidir sets 
apertados, e ressaltou a 
participação de atletas 
que vieram do banco.

“Demonstramos mui-
ta maturidade aplicação 
em todos os fundamentos, 
em todas as parciais, mas 
principalmente nos finais 
dos sets, no momento 
de decisão. Além disso, 
a contribuição vinda do 
banco de reservas foi de-
terminante na construção 
da vitória. Cumprimos 
nosso objetivo, que era 
o título e a vaga no Mun-
dial”, analisou.

A taça do Sul-Ameri-
cano foi levantada pelo 
capitão da equipe, o le-
vantador Fernando Kre-
ling, do Sada/Cruzeiro. Na 
disputa pelo terceiro lu-
gar, a Colômbia, que havia 
sido eliminada pelo Brasil, 
superou o Chile por 3 sets 
a 2 (26/24, 21/25, 25/21, 
21/25, 13/15) e garantiu 
um lugar no pódio.

Refugiados do Congo 
recebem roupas de judô

Atletas de vôlei ganham 
Sul-Americano na Colômbia

DOAÇÃO BRASILEIRA

SUB-23

Seleção Brasileira fez bonito e trouxe a medalha de ouro



Figueirense quer parar o Verdão
BRASILEIRO SÉRIE A
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O Figueirense-SC, que 
ocupa a 14ª colocação do Bra-
sileirão da Série A, sabe das 
dificuldades que terá a partir 
das 21h de hoje, quando en-
frentará o líder Palmeiras, em 
São Paulo, pela 12ª Rodada. O 
time que vem de empate sem 
gols contra o Coritiba, peran-
te sua torcida, procura forças 
para fazer uma boa exibição 
diante do Verdão, apenas da 
série de problemas que vem 
enfrentando com alguns joga-
dores, devido a lesões e sus-
pensões.

O meia Carlos Alberto, 
um dos mais experientes do 
grupo, é indefinição para o 
jogo de hoje. Liberado pelo 
departamento médico na últi-
ma semana, ele voltou a sentir 
a panturrilha e sequer foi rela-
cionado para o compromisso 
contra o Coritiba. É provável 
também que não esteja em 
campo hoje diante do Palmei-
ras. Na última terça-feira, ele 
foi submetido a exames de 
avaliação de uma cicatrização.

Outro jogador que de-

manda atenção no Alvinegro 
é Rafael Moura. O atacante 
participou do empate com o 
Coritiba, mas tem reclamado 
de dores musculares e que o 
tiraram da equipe em outras 
ocasiões. O Figueirense pro-

cura uma peça no mercado 
para servir de alternativa ao 
He-Man, - Marcão está próxi-
mo de retornar.

Do lado palmeirense, mo-
tivação é o que não falta para 
o compromisso de hoje à noite. 

A equipe que ocupa o topo da 
tabela com 22 pontos em 11 
jogos disputados, perdeu no 
fim de semana para o Cruzei-
ro por 2 a 1, em Minas Gerais, 
deixando de se afastar dos 
seus concorrentes. Internacio-

nal com 20 pontos e o Santos 
e o Corinthians, ambos com 
19 pontos, seguem de perto o 
líder da competição. 

Apesar de está no co-
mando da equipe que lidera 
o Brasileirão, o técnico Cuca 

também tem enfrentado pro-
blemas com o grupo. Um dos 
jogadores que não tem agra-
dado ao treinador é Lucas 
Barrios, que não está  nos pla-
nos imediatos do técnico. O 
próprio treinador deixou isso 
claro e disse que, incomoda-
do com a situação, o atacante 
paraguaio chegou a pedir para 
deixar o clube. “O Barrios con-
versou comigo há uma sema-
na, disse que não estava feliz, 
que preferia jogar em outro 
lugar, que tinha proposta. Eu 
passei isso para o Alexandre 
Mattos (diretor de futebol). O 
Alexandre conversou com ele, 
não teve entendimento e ele 
está de novo à minha disposi-
ção”, afirmou Cuca.

O treinador reiterou, po-
rém, que Barrios precisará 
se esforçar se quiser voltar a 
jogar no Palmeiras. “Eu vou 
escalar quem estiver melhor, 
se ele não estiver focado, não 
mostrar que está empenhado, 
eu não vou escalar”, disse o 
técnico Cuca.

É provável que Barrios 
não esteja em campo hoje 
vestindo a camisa do Verdão 
diante do Figueirense. Cuca 
quer voltar a vencer para con-
tinuar na liderança da Série A.

Sem poder contar com 
Rafael Carioca, o técnico Mar-
celo Oliveira ganhou mais um 
problema para a partida con-
tra o Botafogo. Leandro Doni-
zete, que deixou o jogo contra 
o América-MG sentindo dores 
no adutor da coxa esquerda, 
teve confirmada uma lesão 
muscular na última terça-feira 
e vira desfalque para a partida 
de hoje, contra o Botafogo, às 
21h (de Brasília), no Mineirão. 
Além deles, Marcos Rocha tam-
bém não joga, pois vai cumprir 
suspensão automática pelo 
terceiro cartão amarelo.

Leandro Donizete se junta 
a Rafael Carioca, Luan, Carlos 
Eduardo e Lucas Pratto na lis-
ta de jogadores que estão no 
departamento médico. Como 
normalmente faz, o Atlético
-MG não revela o prazo de re-
cuperação do jogador, que para 
nos próximos dias.

Para o duelo contra o Bo-
tafogo, válido pela 12ª rodada 
do Brasileirão, Marcelo Olivei-
ra tem em Eduardo e Lucas 
Cândido as principais opções 
para formar a dupla de volan-
tes com Júnior Urso.

A novidade no entanto 
é o meia Maicosuel, que não 

Lesão tira Leandro Donizete 
da partida contra o Botafogo

ATLÉTICO-MG

O técnico Milton Men-
des deverá levar o Santa 
Cruz-PE a campo, muda-
do, para enfrentar a Pon-
te Preta, hoje, no Estádio 
do Arruda. Pela formação 
dos últimos treinos, Léo 
Moura deverá ocupar o lu-
gar de Vítor na lateral di-
reita e Leandrinho deverá 
ser o escolhido para ficar 
no meio de campo. Daniel 

Costa deve estar entre os 
reservas.

Com o time atraves-
sando uma má fase - per-
deu seis dos últimos sete 
jogos -, o comandante pro-
mete optar por mexer na 
estrutura da equipe. Com 
a provável entrada de Le-
andrinho, o meio de campo  
deverá ter uma modifica-
ção, isto porque ele faz a 

função de segundo volan-
te. João Paulo, que jogava 
desta maneira, deve ir mais 
avançado, voltando a ser 
um meia de armação - ele 
atuava assim antes da che-
gada de Milton Mendes.

Desta forma, o Santa Cruz 
deve ser escalado para enfren-
tar a Ponte Preta com Tiago Car-
doso; Léo Moura, Neris, Danny 
Morais e Allan Vieira; Uillian 

Correia, Leandrinho e João Pau-
lo; Arthur, Keno e Grafite.

O time desbancou na ta-
bela de classificação da Série 
A, ocupando hoje a 18a posi-
ção com apenas 11 pontos. Já 
esteve, porém, na liderança do 
campeonato, mas, os últimos 
resultados fizeram com que a 
equipe caísse desastrosamente 
na tabela. Vencer a Ponte Preta 
é questão de honra.

Léo Moura retorna como titular 
na partida contra a Ponte Preta

SANTA CRUZ-PE

Grafitte também está confirmado no time principal no jogo de hoje

Leandro Donizete é desfalque certo do time hoje em Minas Gerais

teve o empréstimo renovado 
com o Al-Sharjah e que já es-
teve no centro de treinamen-
tos. Como o contrato do joga-
dor com o clube árabe vai até 

o dia 30, ele está adiantando 
os trabalhos físicos nas de-
pendências internas do clube 
e ainda não pode falar como 
jogador do Atlético-MG.

A poucos dias de completar 38 anos, o 
que acontecerá no dia 9 de julho, Fernan-
do Press está na pré-lista da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) para os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro. Sem nunca 
ter sido convocado para a seleção principal 
em toda a sua carreira, o goleiro admitiu 
ter ficado surpreso em ser cogitado para ir 
à Olimpíada.

“Estou na expectativa para ver se se 
concretiza toda as notícias que estamos 
ouvindo”, disse o goleiro. É a primeira vez 
que Prass fala abertamente sobre a pro-
vável convocação para a Olimpíada. Na 
semana passada, quando foi perguntado 

sobre o assunto, preferiu não comentar e 
se disse focado no Palmeiras. O nome de 
Fernando Prass surgiu como opção para o 
lugar do goleiro Ederson, já que o Benfica 
não se mostra disposto a liberar o atleta 
para a disputa do torneio fora do período 
reservado pela Fifa. O goleiro diz entender 
a importância da Olimpíada. 

“O evento é o maior do mundo es-
portivo, e o Brasil ainda tem a chance de 
conquistar a primeira medalha olímpica no 
futebol, em casa, com o peso extra do que 
aconteceu na Copa do Mundo. São situa-
ções que trazem uma expectativa maior 
com relação à seleção”, disse.  

Fernando Prass se diz surpreso 
com indicação para as Olimpíadas

PALMEIRAS

Goleiro palmeirense tem feito boas atuações ao longo da carreira em várias competições

A equipe do Palmeiras, que na última rodada foi derrotado pelo Cruzeiro, lidera a Série A do Brasileirão e quer continuar no topo da tabela

FOTOS: Reprodução/Internet

Mesmo com desfalques, 
time catarinense segue 
motivado para São Paulo
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Quatro paraibanos tentam de hoje 
até domingo, se firmarem na Seleção 
Brasileira de Atletismo que representa-
rá o País nos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro. Eles estarão disputando mais 
uma edição do Troféu Brasil, que defini-
rá a delegação nacional que estará pre-
sente na maior competição do planeta.

O Troféu Brasil terá sua abertu-
ra hoje, na Arena da Caixa, em São 
Bernardo do Campo, e prossegue até 
domingo, reunindo 800 atletas brasi-
leiros, além de convidados de diversos 
países.

Os paraibanos que estarão em dis-
putas são Andressa Morais de Oliveira 
(lançamento de disco), Jucilene Sales 
de Lima (lançamento do dardo), Jail-
ma Sales de Lima (200m, 400m e Reve-

zamentos 4x100m e 4x400m) e Esdras 
Martins (1.500m).  

Desses quatro atletas, Andressa 
Morais e Jailma Sales de Lima já es-
tão com índices para as Olimpíadas, 
no entanto, ainda não foram confir-
madas na delegação que representa-
rá o País na competição. Os nomes 
dos brasileiros nos Jogos somente se-
rão divulgados após o Troféu Brasil. 
Jailma fez índice na prova de 400m, 

quando marcou 51s99 e ficou com 
a medalha de ouro no Campeonato 
Ibero-Americano Caixa de Atletismo, 
disputado este ano, no estádio En-
genhão, no Rio de Janeiro. O Esdras 
Martins é uma novidade no atletis-
mo nacional e paraibano. Ele ocu-
pa a terceira posição no ranking da 
Confederação na prova de 1.500m, 
sendo também um dos melhores nos 
800m.

Quatro paraibanos buscam vaga nos Jogos Olímpicos
TROFÉU BRASIL

OLImpíAdAS dO RIO

Kaio Márcio 
em busca da 
1a medalha

 

 Duas vezes recordista 
mundial, finalista olímpico em 
Pequim-2008 e com cinco meda-
lhas em Mundiais de piscina cur-
ta, Kaio Márcio de Almeida é um 
dos melhores nadadores de bor-
boleta da história do País. Dono 
de um submerso muito forte, ele 
alcançou o melhor tempo entre 
todas as quatro séries dos 200m 
borboleta, do Troféu Maria Lenk, 
no Rio de Janeiro, com a marca 
de 1m56s40, o que lhe garantiu 
a vaga nas Olimpíadas de 2016.

Aos 31 anos de idade, o 
paraibano ainda quer deixar 
mais da sua marca na história da 
natação. Após três participações 
olímpicas (2004, 2008 e 2012) e 
um período sem treinar, o nada-
dor voltou a se dedicar ao espor-
te há dois anos e está classifica-
do para a Rio 2016.

 “A cada ano venho tentan-
do buscar melhores resultados. 
Essa vai ser a minha quarta 
Olimpíada e quero fechar com 
chave de ouro”, afirmou o atleta, 
que vem treinando de forma in-
tensa, para garantir uma meda-
lha nas provas de nado borbole-
ta nos jogos.

Depois de participar de sua 
terceira edição das Olimpíadas, 
em Londres 2012, Kaio Márcio 
decidiu se afastar das piscinas, 
pelo menos por um tempo. Em 
2013, chegou inclusive a se 
arriscar na carreira política, mas 
no ano seguinte voltou a se con-
centrar no esporte. 

Em janeiro de 2015, devido 
uma cirurgia no braço, o atle-
ta mais uma vez se distanciou 
vários meses da natação. Mas, 

ainda em recuperação, resol-
veu treinar no sul do País, por 
entender que ficaria mais fácil 
conquistar o índice olímpico e 
marca para a Copa do Mundo de 
Natação.

O paraibano, que costuma 
chamar esse afastamento de “férias 
prolongadas”, voltou a competir 
entre os melhores e, nesse mesmo 
ano, nos Jogos Pan-Americanos, 
em Toronto, Canadá, ele con-
quistou uma medalha de ouro na 
prova dos 4x200 metros livres 
e também terminou em 5º lugar 
nos 200m borboleta.

Em Olimpíadas, seu melhor 
resultado foi o sétimo lugar nos 
200m borboleta, nos Jogos de 
Pequim 2008. Na mesma Olim-
píada, ele ainda conquistou o 
15º lugar nos 100m borboleta 
e 14º lugar no 4x100m medley. 
Nos Jogos de Londres 2012, ele 
terminou em 15º nos 4x100m 
medley, 17º nos 200m borboleta, 
e 28º nos 100m borboleta. 

Ex-atleta do Fluminense-RJ, 
atualmente é nadador do Minas 
Tênis Clube (Belo Horizonte) 
e da Seleção Brasileira. Kaio 
iniciou no esporte aos nove anos 
de idade, por indicação médica 
com a intenção de curar crises 
de asma, e por influência de seu 
pai, José Márcio, que também era 
nadador e jogador de polo aquá-
tico. Foi no Esporte Clube Cabo 
Branco, em João Pessoa, sua ter-
ra natal, que o atleta descobriu a 
paixão pela natação.

Além de desportista, Kaio é 
um entusiasta do empreende-
dorismo social e tem entre suas 
metas de vida, colaborar em prol 
da evolução do esporte nacional 
de forma efetiva, através de seus 
projetos. Em João Pessoa, treina 
mais de 500 garotos em sua aca-
demia, a Aquática Kaio Márcio, 
situada no mesmo clube em que 
ele começou a praticar o esporte.

FOTOS: Divulgação

Atleta diz que quer “fechar 
com chave de ouro” a sua 
participação em Olimpíadas

Adrizzia Silva
Especial para A União

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



Quintas Dialógicas da 
Funesc é retomado 
em Campina Grande 
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PROJETO CAPACITAÇÃO

Germano Romero fala 
sobre valores, crenças,  
sentimentos e saberes
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Diálogo sobre 
Indumentária e Traje 
Cênico acontece hoje
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As letras em foco

O debate sobre o premiado 
livro intitulado Dom Sertão, 
Dona Seca, do jornalista, 
escritor e colunista do jornal 
A União, Otávio Sitônio Pinto 
- cuja 2ª edição foi lança-
da no último mês de maio, 
pela Patmos Editora - é um 

dos destaques da programação do XXX Pôr 
do Sol Literário, promovido pela Confraria 
Sol das Letras e que acontece hoje, a partir 
das 17h30, no Pátio Academos, instalado 
na sede da Academia Paraibana de Letras 
(APL), em João Pessoa. O evento será aberto 
com homenagem, por Clemilde Torres Perei-
ra, ao professor Afonso Pereira, com a entre-
ga do troféu “Solito” aos familiares. 

“É importante e interessante um evento 
como este, porque antes não se fazia nada. 
A ideia é boa, pois divulga os autores parai-
banos”, observou o jornalista e escritor Otá-
vio Sitônio Pinto, referindo-se ao Pôr do Sol 
Literário, do qual participará pela primeira 
vez. Ele elogiou o trabalho - que considera 
ser “uma contribuição muito grande à divul-
gação da cultura da Paraíba” - que a Energisa 
tem desenvolvido, instituição onde lançou, no 
último mês de maio, a 2ª edição do seu livro, 
acrescentando que o Pôr do Sol Literário, 
agora, também dá sua parcela nessa mesma 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

O escritor e jornalista 
Sitônio Pinto é  colunista 

do jornal A União 

Serviço

Trigésima edição do Pôr do Sol Literário ocorre hoje, na APL, com debate 
sobre o livro Dom Sertão, Dona Seca, do escritor e jornalista Sitônio Pinto

área, por meio da Confraria Sol das Letras. Na 
oportunidade, Dom Sertão, Dona Seca - cuja 
1ª edição foi lançada há 15 anos por A União 
Editora e recebeu os prêmios de melhor livro 
sobre a seca, melhor ensaio e, ainda, o de 
melhor obra de economia em concurso lite-
rário promovido pela Academia Paraibana 
de Letras no ano 2000 - será apresentado 
pelo acadêmico Guilherme Gomes da Silveira 
d’Avila Lins. A propósito, o livro, no gênero 
geopolítica, é um estudo da região do Semiári-
do do Brasil em várias disciplinas, a exemplo 
de Economia, História, Geografia, Sociologia, 
Agronomia e Botânica.

Depois, a programação vai prosseguir com 
os lançamentos de dois livros. O primeiro, 
intitulado Sentimento e tanto, da escritora 
Carolina Lins, será apresentado por Dayanna 
Correia Lins Tavares; o outro, denominado 
Natureza de excelência da liberdade e da de-
mocracia, de Iremar Bronzeado, Washington 
Rocha, Catarina Rochamonte e Manuel Alves 
da Rocha, terá apresentação do jornalista e 
escritor Washington Rocha.

Na sequência, haverá mostra reunindo obras 
da artista plástica paraibana Socorro Lucena, 
natural da cidade de Itabaiana. E, encerrando a 
programação do evento, o instrumentista Ro-
drigo Kesselring tocará peças do bandoneonista 
e compositor argentino Astor Piazzolla (1921 - 
1992) e do maestro e compositor brasileiro Hei-
tor Villa-Lobos (1887 - 1959), dentro da sessão 
lítero-musical do Pôr do Sol Literário.

“O livro de Sitônio Pinto é uma obra im-
portante e o debate ocorre num momento 
significativo, pois o problema da seca é sem-
pre um assunto atual”, ressaltou para o jornal 
A União o editor e poeta Juca Pontes, um dos 
fundadores da Confraria Sol das Letras, que 
criou o Pôr do Sol Literário. “A ideia do even-
to, que iniciou com a proposta do jornalista 
e escritor Helder Moura, de reunir escritores 
paraibanos para discutir a literatura na Paraí-
ba e no Nordeste mostra, agora com a trigési-
ma edição, que já está consolidado”, disse ele. 

O Pôr do Sol Literário foi criado pela Con-
fraria Sol das Letras com o objetivo de estimu-
lar a produção, criação, divulgação e debate 
sobre a literatura paraibana em âmbitos re-
gional e nacional. Além de Juca Pontes e Hel-
der Moura, também integram o grupo Gilvan 
Freire, Ana Paula Cavalcanti, Chico Pereira, 
Marcus Alves, Mayara Almeida, Políbio Alves, 
Gustavo Guimarães Lima, Solange Gualberto e, 
ainda, representando Campina Grande, Bruno 
Gaudêncio e Fidélia Cassandra e, de São Paulo, 
Sally e Antonio Fonseca.    

n Evento: XXX Pôr do Sol Literário

n Data:  Hoje

n Hora: 17h30

n Local: Academia Paraibana de Letras, em João 

Pessoa

n Endereço: Rua Duque de Caxias, no 25137, Centro 

n Entrada: Gratuita 



O popular Mocidade dizia 
assim: “nesta madrugada cre-
puscular...”, quando a cerimônia 
do sepultamento se dava à tarde. 
João da Costa e Silva não perdia 
ocasião para fazer discurso. Sua 
especialidade eram os panegíricos, 
mas obrava outras modalidades 
oratórias. Gostava de falar por 
ocasião do aniversário da morte do 
Presidente Pessoa, 
diante de sua estátua 
na praça do mesmo 
nome. Era um discur-
so arrebatado; não 
sei se a estátua ouvia. 

Uma vez, corta-
ram o som do evento 
quando o bravo 
Mocidade pegou o 
microfone. Ele vinha 
sendo defenestrado 
do “parquet” toda 
vez que se preparava 
para falar. Até que 
não havia ninguém 
mais inscrito para discursar, e Mo-
cidade habilitou-se. Arrebataram-
lhe a vez. O tribuno da plebe não se 
deu por vencido: “Agora terminou 
a homenagem oficial. Começa a 
homenagem do povo”. Era bom 
orador, sim; melhor de que muitos 
bacharéis do dia.

Mas o elogio fúnebre era ine-
vitável. Tanto que o cronista verbal 
do lugar, Mário Santa Cruz, expediu 
esta sentença durante o sepulta-
mento de um dos nossos: “Já pedi à 
minha família para ser enterrado 
em Recife, pra Mocidade não fazer 
discurso”. Mário sempre fazia a 
crônica dos acontecimentos locais, 

Vivências 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Disso ninguém escapa

Germano 
RomeroO ativismo religioso

Madrugada crepuscular

Crônica

Farolito

Tenho dito a familiares e amigos mais 
próximos, que, ao passar dos 50, algumas re-
flexões povoam as nossas emoções de meia 
idade com atenção especial para a efemeri-
dade da vida. E as conclusões são inevitavel-
mente convergentes para a consciência de 
que temos muito menos tempo pela frente 
do que o que já vivemos.

Daí vem a forte necessidade de sermos 
cada vez mais seletivos nesses anos que 
ainda nos restam, valorizando cada momen-
to com o melhor que pudermos. De cultivar-
mos só aquilo que nos dá prazer, satisfação 
e, sobretudo, o que nos torna mais leves, 
mais solidários, afastando o que seja ne-
gativo, pernicioso e que possa aumentar o 
carma.

Ou seja, daqui pra frente, o negócio é 
fazer o bem, sentir-se bem e que os outros 
também se sintam com nossa presença. 
Notícias ruins, comentários maldosos, pes-
simismo, constrangimentos, reações ao que 
é inevitável, tudo isso deve ser afastado do 
cotidiano de quem já viveu mais do que tem 
para viver. É uma questão de sabedoria.

Até mesmo esses atentados do Estado 
Islâmico, a violência que grassa nas urbes, 
a deturpação das crenças que se dizem 
cristãs e cultivam a intolerância, devem ser 
contemplados com a serenidade da sabe-
doria e da compreensão. Ora, os terroristas 
muçulmanos pensam que estão fazendo 
um bem à humanidade e ao Alá que julgam 
ser Deus. A violência, em grande parte, é a 
colheita cruel das desigualdades e injustiças 
com que os seres humanos se organizaram e 
abocanharam sua parte no planeta. Então, o 
que resta àqueles que nutrem o sentimento 
de compreensão mais ampla da vida, das 
vicissitudes e da conflituosa natureza huma-
na, senão refletir sobre o que ensinou Jesus 
Cristo? “Perdoa-os porque eles não sabem o 
que fazem”.

Como cobrar coerência, sentimento 
e bondade de crianças que nasceram nas 
piores condições, foram abandonadas pelos 
próprios pais, cresceram levando pontapé 
nas esquinas, sendo expulsas de restaurantes 
onde pediram apenas um resto de comida, e 
se tornaram marginais? Como cobrar religio-
sidade de quem só tem mágoas de Deus, por 
incompreensão do que há por trás de todo 
esse cenário, seja cósmico ou urbano?

Agora, uma coisa é certa, tristes da-
queles que tiveram tudo nas mãos, todas 
as oportunidades na vida, poder, dinheiro, 
fama, além de conhecimento e instrução, e, 
mesmo assim, fazem o mal, se locupletam 
com a desgraça alheia, conscientes do erro, 
mas, inconscientes de que “a quem muito 
foi dado, muito será pedido”. Podem acredi-
tar: O inferno da consciência post-mortem 
os aguarda inexoravelmente. Disso nin-
guém escapa.

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

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Vivemos o Ano Santo da Misericórdia, que vai até o 
dia 20 de novembro de 2016. Preocupado com as inúme-
ras escravidões do terceiro milênio, o Papa Francisco pro-
cura combater o que chama de “globalização da indiferen-
ça” e defende “o amor de Deus por todas as criaturas”. 

Como exemplo de padre para uma Igreja em saída 
missionária o Papa Francisco cita o seu conterrâneo 
argentino José Gabriel Brochero (1840-1914), conhecido 
como “Cura Gaúcho”(padre Gaúcho), sacerdote de Trasla-
sierra, província de Córdoba, em processo de canonização. 
O Sumo Pontífice apresenta Brochero como modelo de 
padre para uma Igreja Missionária, sendo pioneiro no des-
locar-se até às periferias geográficas e existenciais para 
levar a todos o amor e a misericórdia de Deus.

Há exemplos notáveis também no Brasil, que 
podemos enumerar, entre 
os missionários religiosos. 
Veja-se o caso do padre An-
tonio Vieira, uma das mais 
influentes personagens do 
século XVII em termos de 
política e oratória. Nascido 
em Portugal, destacou-se 
em terras brasileiras, de-
fendendo incansavelmen-
te os direitos dos povos 
indígenas, combatendo a 
sua exploração. Escreveu 
mais de 200 sermões, 700 
cartas, além de tratados proféticos. As universidades, 
frequentemente, exigem a sua leitura.

Outra notável biografia é a de Pio Gianotti, nascido na 
província de Lucca, na Itália, em 1898. Aos 33 anos, Frei 
Damião, como ficou conhecido, veio para o Brasil como 
Conselheiro Assistente da então Custódia Geral dos Ca-
puchinhos de Pernambuco. Dedicou-se às Santas Missões 
durante 66 anos, desenvolvendo um estilo próprio de 
evangelização.

Na década de 1950, fatos impressionantes acontece-
ram no Brasil que levaram o padre Donizetti Tavares de 
Lima, nascido na cidade de Cássia (MG), em 1882, e criado 
em São Paulo, a ter fama de santo. Muitas curas foram 
atribuídas a ele, através de sua bênção na Paróquia Santo 
Antônio, em Tambaú, onde trabalhou por 35 anos, até 
falecer, aos 79 anos, em 1961.

Outro padre conhecido como milagreiro foi Cícero 
Romão Batista, nascido em Crato, interior do Ceará, no 
dia 24 de março de 1884. Padre Cícero (ou Padim Ciço, 
na devoção popular), obteve grande prestígio e influên-
cia sobre a vida social, política e religiosa do Nordeste. 
Morreu em Juazeiro do Norte, aos 90 anos, no dia 20 de 
julho de 1934.

Outro grande nome missionário, defensor dos 
direitos humanos, que pregava uma Igreja simples, 
voltada para os pobres, foi o bispo emérito de Olinda 
e Recife, Dom Hélder Pessoa Câmara (1909-1999). Um 
dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, D. Hélder foi o único brasileiro indicado quatro 
vezes ao Prêmio Nobel da Paz.

Quando se fala em atuação pastoral voltada aos 
habitantes da periferia e à 
formação de comunidades 
eclesiais de base, não pode-
mos deixar de citar D. Paulo 
Evaristo Arns. Nascido em 
Criciúma, em 1921, foi orde-
nado sacerdote em 1945, em 
Petrópolis, tendo sido bispo 
e arcebispo de São Paulo 
entre os anos 1960 e 1970. 
Autor de 49 livros, suas obras 
versam sobre a ação pastoral 
da Igreja nas grandes cidades 
e estudos da literatura cristã 

dos primeiros séculos. 
Vocação para escrita também tem o padre missioná-

rio Airton Freire de Lima, autor de 90 livros e mais de 180 
CDs gravados com músicas de sua autoria e de pregações 
em retiro. Presidente da Fundação Terra dos Servos de 
Deus, Padre Airton nasceu em 29 de dezembro de 1955, 
na cidade de São José do Egito, em Pernambuco. Atual-
mente, direciona os trabalhos na área da saúde, educação 
e moradia, beneficiando mais de 2.000 pessoas.

Todos os citados têm em comum não só a vocação 
religiosa. A concepção bíblica nos ensina que descende-
mos todos de um só homem primigênito. Estamos todos 
enlaçados por vínculos de irmandade. O judaísmo diz que 
Deus é um ser eterno, que a máxima criatura criada por 
Deus é o homem. A essência da fé é continuar buscando-o. 
Somos todos irmãos.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA,  30 de junho de 2016

com exata oportunidade. Não assisti 
seu enterro, nem o de Mocidade; 
mas soube que a Doutora Carmen 
Leda discursou no passamento de 
Costa e Silva.

Carmen é leitora fiel destas mal 
traçadas. Terá sido ela que deu nome 
ao restaurante de Patos, agora co-
nhecido por “Lá em nós”? Antes da 
casa de pasto fixar essa tabuleta so-

bre sua porta, ouvi de Carmen 
a expressão. Tem a ver com 
esta coluna o fato de eu sem-
pre fazer referência ao chiste 
de meu povo. “Quer dizer que, 
lá em nós...”. É perfeito. Mas a 
expressão não é minha, nem 
de Carmen, nem dos donos da 
casa; é do povo.

Mocidade abancou-se a 
uma certa mesa, no Restau-
rante Atlântico, na praia de 
Tambaú. Não foi bem recebido; 
também não foi expulso. E co-
meçou um dos seus discursos: 
“Puta que pariu esta Repúbli-

ca!” As mesas deveriam ser abertas 
a quem chegasse, em qualquer reino 
ou república. Principalmente à noite, 
depois de um dia mal comido. Como 
aquela minha amiga de pernas 
lindíssimas, douradas, olhos louros, 
cabelos azuis.

Adonias, o alfaiate, mereceu 
homenagem póstuma no estilo de 
Mocidade, quando foi sepultado 
no Cemitério de Santa Catarina, 
em Mandacaru. Teve elogio do 
poeta Radiel Cavalcanti, e desceu 
a terra numa cova a nordeste do 
campo santo. Os índios chama-
vam a este espaço de “curral dos 
mortos”, onde os vivos aboiam 

seus entes 
queridos. 
Um dia 
falarei do 
curral dos 
mortos dos 
Pankararés, 
em Raso 
da Catari-
na, Bahia. 
Lembre-me, 
Douto Leitor.

Não sei se está próxima a 
minha madrugada crepuscular. 
Doem-me a artrose dos joelhos, 
as hérnias de disco, as pernas 
travadas pelo Parkinson. Mas são 
outros assuntos. A madrugada de 
hoje é outra, o pôr de sol literário 
da Academia Paraibana de Letras. 
Na última quinta-feira do mês os 
imortais se reúnem para discutir 
literatura, no fim da tarde, entrada 
franca. Hoje, estará em pauta meu 
livro “Dom Sertão, Dona Seca”.

Trata-se de um ensaio mul-
tidisciplinar sobre o Semiárido 
Brasileiro, o maior semiárido do 
mundo, no qual nasci, ao qual 
voltarei empós minha madruga-
da. Hoje à tarde, irei à APL ouvir 
o que meus confrades dirão sobre 
o ensaio. Vem sendo bem recebi-
do pela crítica e até pelo público. 
Gostaria que Mocidade estivesse 
lá,Radiel também. E Mário Santa 
Cruz. Mas todos já foram para 
o curral dos mortos, até Caixa 
D’Água. Nem os imortais do povo 
escapam.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado.)

FOTOS: Reprodução/Internet

 

Era um 
discurso 
arrebatado; 
não sei se 
a estátua 
ouvia
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Cristovam Tadeu

Em cartaz

Evento

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Projeto Quintas Dialógicas da Funesc é retomado 
em Campina Grande e discute “Crowdfunding”

Serviço

O projeto Quintas Dialógicas 
– realizado pela Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc) – será 
retomado nesta quinta-feira (30), 
às 20h, em Campina Grande. O 
tema será ‘Crowdfunding: Os ca-
minhos do financiamento coletivo’, 
com Franz Lima, coordenador de 
mídias digitais da Mix Comunica-
ção. A entrada é gratuita.

No Cine-Teatro São José, Franz 
vai explicar todos os passos da 
conhecida ‘vaquinha’, que muita 
gente costuma fazer para viabili-
zar planos e projetos e que virou a 
salvação de muitos artistas inde-
pendentes. Ele vai mostrar como o 
financiamento coletivo tem modi-
ficado a cena cultural, levando em 
conta os resultados obtidos com 
o procedimento que envolve – de 
maneira geral – artistas e fãs de 
arte e cultura. 

Junto com a banda Seu Pereira 
e Coletivo 401, Franz Lima foi res-
ponsável pela campanha de arre-
cadação de financiamento coletivo 
para a gravação do 2º álbum do 
grupo, o “Eu não sou boa influência 
pra você”.

O projeto Quintas Dialógi-
cas representa uma iniciativa de 
promover um debate franco e 
aberto entre a sociedade, artistas 
e acadêmicos, trazendo consigo 
a ideia de multidisciplinaridade, 
trabalhando diversos temas que 

 

Cantor Paulinho da Viola faz show 
em João Pessoa em agosto

Paulinho da Viola retorna a João Pessoa no mês 
de agosto com turnê em comemoração aos seus 50 
anos de carreira. O show está previsto para acon-
tecer no dia 20, às 21h, no Teatro Pedra do Reino. 
Ingressos custam R$ 140,00 (plateia, inteira) e R$ 
100,00 (balcão, inteira) e poderão ser adquiridos a 
partir de hoje nas lojas Rutra de João Pessoa e Cam-
pina Grande e online no site compreingresso.com.br 

Evento

Tempo de voltar 
a Serraria

Neste período do ano quando o Nordeste lembra os 
Santos de maior devoção na região, a vontade é agarrar a 
sanfona para se embriagar com a melodia rejuvenescedora 
da alma. Como não sei tocar, boto um disco na vitrola da 
imaginação para um longo passeio pelos campos verdes de 
minha terra, onde a música de outrora se mistura com a sin-
fonia dos pássaros e a zoada do vento na folha da bananeira.

Lembro-me do tempo de criança quando o negro 
Mariano deixava os afazeres no eito do engenho Taquio de 
Antônio Carvalho para tocar fole na bodega de papai. Ele 
ficava à sombra das mangueiras e do mulungu existentes no 
terreiro. Era o divertimento, tendo como público a cabroeira 
da redondeza reunida para tomar bicada de cachaça.

Noutras oportunidades, às vezes Felix Mendes com 
o sobrinho Genézio ao pandeiro, animavam os sambas na 
redondeza, de modo que nossos os sábados eram regados 
a forró-pé-de-serra. Desengonçado, eu desisti das latadas 
de dança, mas deleitava-me com o ronco da sanfona ou 
vendo o dedilhar nos botões do fole de oito baixos, que se 
mexiam numa impressionante rapidez.

Quando chegava o período junino, três meses antes 
se plantava o milho para a canjica e pamonha. Chegando 
a semana dos festejos, meu pai mandava cortar a lenha 
para a fogueira. Preparação e euforia semelhantes somen-
te quando a casa estava para ganhar mais uma criança. 
Era engorda de capão, farinhada e casa com a pintura 
renovada. Foguetão e licor de jenipapo para as visitas.

Tempo de fartura. Tempo quando o fole roncava, dan-
do animação e temperatura alegre ao período.

Agora uma emoção nutriu meu pensamento quando 
um grupo de conterrâneos, saudosos e apaixonados por 
Serraria, como sempre fazem, retornou para festejar os 
santos da alegria.

Viajei na imaginação, retornando ao passado quando, 
há seis décadas, muitos voltavam para se misturar com a 
gente e Serraria se transformava num grande arraial.

Dois momentos mudava a paisagem da cidade. A fes-
ta de São João e o final do ano quando a festa, começando 
no Natal, se estendia até a confraternização universal, a 
primeiro de janeiro, com a bonita procissão que atraia 
devotos do Sagrado Coração de Jesus de muitos lugares.

Interessante que agora um grupo de relacionamen-
to nas mídias sociais manifestou o desejo de reviver as 
velhas tradições, recebidas dos pais, de modo que a nova 
geração tomasse conhecimento por meio desse testemu-
nho, de como a cidade ganhava uma nova feição quando 
chegava este período do ano.

 Na ação manifestada atualmente, vamos recons-
truindo a Serraria que deixaremos como retrato na 
memória. Retrato que estará à vista na parede do tempo, 
assim como fizeram nossos antepassados quando olha-
vam para nós, vendo-nos como o futuro de nossa terra.

Repitamos esses gestos, para retirar dali o alimento 
espiritual e a paz que buscamos.

Desfrutemos da paz que esta terra nos dá com bene-
volência daquele a  criou.  

José Nunes
Jornalista

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

AS TARTARUGAS NINJA - FORA DAS SOMBRAS 
(EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 122 
min. Classificação: 10 anos. Direção: Dave 
Green. Com Megan Fox, Stephen Amell e Noel 
Fisher. Sinopse: Após os acontecimentos do 
primeiro filme, as Tartarugas Ninja Michelan-

gelo, Rafael, Donatello e Leonardo e sua amiga 
humana April O’Neil chamaram a atenção 
de vários vilões que estavam entocados na 
cidade. Velhos inimigos como o Destruidor se 
unirão a novos malvados que não estão satis-
feitos com as ações dos justiceiros, como o 
cientista Dr. Baxter Stockman e o famigerado 
grupo de malvados conhecido como o Clã do 
Pé. Além disso, a turma ainda enfrentará uma 
ameaça alienígena chamada Krang, um ser da 
Dimensão X que deseja dominar a cidade de 
Nova York. CinEspaço4: 14h e 16h10 (DUB). 
Manaíra6/3D: 13h, 15h45, 18h30 (DUB) e 
21h10 (LEG).  Mangabeira5/3D: 13h e 15h45 
(DUB). Tambiá3: 14h, 16h10 e 18h20 (DUB). 
Tambiá5/3D: 14h10 e 18h40 (DUB).

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

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

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). 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: Dra-
ma. 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 apa-
recimento 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.  

Franz Lima tem 
experiência em 
campanhas de 
arrecadação e 
financiamento 
coletivo, uma nova 
tendência para 
a produção de 
produtos e ações 
culturais 

possam se relacionar com o conceito 
de cultura, no âmbito da sociologia, 
filosofia, mídia, etc.

O projeto promovido pelo Gover-
no do Estado da Paraíba, através da 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba, 
busca fomentar a formação intelec-
tual e artística dos participantes. 
Formado pela Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), Franz 
Lima é coordenador do Núcleo Digital 
da Mix Comunicação e nos últimos 15 
anos já passou por diversas agências 
de publicidade paraibanas.

FOTO: Divulgação

n Quintas Dialógicas 

n Tema: ‘Crowdfunding: Os caminhos do financia-

mento coletivo’

n Participante: Franz Lima 

n Data: Amanhã

n Hora: 20h 

n Local: Cine-Teatro São José, Campina Grande 

n Entrada: Gratuita

Serviço
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Importância no palco 

PROGRAMAÇÃO DO CIne BAnGüê

FOTOS: Divulgação

FOTO: Divulgação

A programação do Cine Ban-
güê, até o próximo dia 10 de julho, 
destaca produções do cinema nacio-
nal. Estão em cartaz no cinema da 
Fundação Espaço Cultural, em João 
Pessoa, três filmes brasileiros: ‘Big 
Jato’, ‘O signo das tetas’ e ‘Teobal-
do morto, Romeu exilado’. Também 
haverá sessões com a animação 
francesa ‘Kiriku’ e o premiado 
drama islandês/dinamarquês ‘Desa-
justados’. As sessões custam R$ 10 
(inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

‘Big Jato’ estreou na última se-
gunda-feira e tem sessões na pró-
xima quinta-feira, dia 30 (18h30), 
segunda-feira, dia 4 (18h30), quar-
ta-feira, dia 6 (17h30), e sábado, 
dia 9 (18h). O filme dirigido pelo 
pernambucano Cláudio Assis tem 
Matheus Nachtergaele como pro-
tagonista e destaca a atriz paraiba-
na Marcélia Cartaxo.

Com participação especial de 
Jards Macalé, o elenco conta com 
Matheus Nachtergaele, Marcélia 
Cartaxo, Rafael Nicácio, Artur Maia, 
Vertin Moura, Francisco de Assis 
Moraes, Clarice Fantini, Fabiana Pir-
ro, Gabrielle Lopes, Pally Siqueira.

Mais dois filmes nacionais - O 
limite entre a razão e a loucura é o 
pano de fundo de ‘O signo das te-
tas’ (dia 5, às 18h30; dia 7, às 20h30; 
e dia 10, às 18h). O diretor Frede-
rico da Cruz Machado constrói sua 
narrativa em torno de um homem 
em busca de seu passado. A perso-
nagem interpretada por Lauande 
Aires percorre diversas cidades do 
interior do Maranhão para tentar 
reconstruir sua história. Nesse road 

Big Jato e Kiriku são os destaques

O 1º Diálogo sobre In-
dumentária e Traje 
Cênico na Paraíba será 
realizado hoje, a partir 
das 14h, no Núcleo de 
Teatro Universitário, 
onde fica instalado o 
Teatro Lima Penante, 

situado no Centro de João Pessoa. Os 
interessados ainda podem se inscre-
ver gratuitamente para participar do 
evento, que é produzido pela Focos 
e inclui uma oficina ministrada pela 
professora Tainá Macedo de Vascon-
celos, que vai apresentar diferentes 
modos de criar figurinos para as Ar-
tes Cênicas. A iniciativa é considerada 
o início da concretização de um pro-
jeto inédito, cujo objetivo é implantar, 
até o final deste ano, um laboratório 
de figurino nas dependências do pró-
prio NTU, que é vinculado à Universi-
dade Federal da Paraíba.   

“Esse evento vai preencher uma 
lacuna, pois tem crescido a demanda 
por profissionais que atuam na área 
de indumentária e traje cênico no 
teatro paraibano”, disse para o jornal      

movie, ele vai conhecer os mais variados 
tipos de pessoas e reencontra signos 
de sua vida, mostrando um possível 
caminho para sua salvação. O elenco 
também conta com Rosa Ewerton, Maria 
Ethel e Nauro Machado.

Outro filme brasileiro que está em 
cartaz é ‘Teobaldo morto, Romeu exila-
do’ (exibições dia 5, às 20h30; e dia 7, às 
18h30), destaque em diversos festivais 
de cinema nacionais. Esse drama dirigi-
do por Rodrigo de Oliveira é um drama 
adulto com elementos de mitologia, 
fantasia e aventura. Escrito e dirigido 
pelo capixaba Rodrigo de Oliveira, 
‘Teobaldo Morto, Romeu Exilado’ é o 
segundo longa-metragem do premiado 
diretor de ‘As Horas Vulgares’ (2011), e 
roteirista de ‘Exilados do Vulcão’ (2013), 
filme de Paula Gaitán que foi o grande 
vencedor do Festival de Brasília em seu 
ano.  O filme mais recente de Rodrigo, 
‘Eclipse Solar’ (2016), recebeu o Prêmio 
Aquisição de Melhor Curta-Metragem 
pelo Canal Brasil na última edição da 
Mostra de Cinema de Tiradentes.

Desajustados e Kiriku
Um homem de 43 anos que vive com 

a mãe e tem apenas um amigo. Esse é o 
cenário do filme “Desajustados” (dia 29, 
às 17h30; dia 30, às 20h30; dia 2, às 18h; 
dia 3, às 18h; e dia 4, às 20h30), uma co- 
produção entre a Islândia e a Dinamar-
ca, que venceu três prêmios no Festival 
de Tribeca. O drama é sobre Fusi e sua 
rotina monótona, até o aparecimento 
da vibrante Alma e da jovem Hera, que 
o farão mudar sua vida e seus hábitos de 
solteirão. Com censura 14 anos e direção 
de Dagur Kari, ‘Desajustados’ traz no 
elenco Gunnar Jónsson, Illmur Kristjáns-
dóttir, Arnar Jónsson e Margrét Helga 
Jóhannsdóttir.

Fechando a programação, tem a ani-
mação ‘Kiriku - Os homens e as mulheres’ 
(dias 2, 3, 9 e 10, sempre às 16h). Mais 
uma obra da série dirigida por Michel 
Ocelot. A produção francesa é uma ani-
mação baseada em tradições africanas. 
Kiriku é um menininho minúsculo, que 
oferece lições de solidariedade, amor e 
amizade à sua tribo. A censura é livre.

Marcélia Cartaxo 
contracena com 
Matheus Nachtergaele 
formando o casal 
protagonista

A professora 
Tainá Macedo 
de Vasconcelos 
pretende criar 
um laboratório 
de figurino no 
Núcleo de Teatro 
Universitário

Circo Baby: Funesc 
realiza oficina para 
crianças de dois a 
cinco anos de idade

A Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) inscreve para a oficina 
de férias de circo voltada para crianças 
de dois a cinco anos de idade. É a oficina 
Circo Baby, que será realizada a partir do 
próximo dia 9, em todos os sábados de 
julho, entre 9h e 11h, com as professoras 
Isabella Medeiros e Cláudia Cavalcante.

 “É uma atividade inédita na Paraí-
ba. Nunca uma escola de circo ofereceu 
esse tipo de aula, que envolve bebês. Os 
responsáveis participam das atividades, 
acompanhando os filhos. E só a criança 
paga a mensalidade. O responsável, não”, 
adiantou Diocélio Barbosa, coordenador 
de Circo da Funesc.

Circo em Família
Mais uma turma do Circo em Famí-

lia será aberta pela escola de circo da Fu-
nesc. “Graças à grande procura, estamos 
com uma nova turma”, disse Diocélio. As 
aulas serão ministradas por Irla Medei-
ros e Daniel Nóbrega.

 A Escola Livre de Circo Djalma Bu-
ranhêm oferece vagas para oficinas de 
férias que acontecerão na Fundação, 
abrindo a III edição do projeto ‘Circo nas 
Férias’. A programação começa dia 4 de 
julho, com atividades voltadas para o 
universo do circo.

Há turma destinada a criança com 
idade entre cinco e oito anos para o cur-
so ‘Circo em Família’. Outras para crian-
ças de 9 a 13 anos, e outra para jovens e 
adultos acima de 14 anos. Ao todo, ago-
ra, são seis turmas (com 18 vagas para 
cada uma). A taxa de participação é de 
R$ 70. 

O programa das oficinas inclui téc-
nicas circenses de aéreo e solo. Para 
participar, não é exigida experiência an-
terior em circo. As matrículas devem ser 
feitas presencialmente junto à Diretoria 
de Desenvolvimento Artístico e Cultural 
(DDAC), do Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em Tambauzinho, das 13h às 
16h30, de segunda a sexta-feira. Mais in-
formações pelo telefone 3211-6225. 

Diálogo sobre Indumentária e Traje Cênico acontece hoje, na capital

A União Tainá Macedo, paraibana 
que é professora da disciplina Téc-
nicas Teatrais do Curso de Teatro da 
Universidade Federal do Amapá. Ela 
ministrará a oficina das 14h às 16h, 
mas a conversa sobre figurino vai 
começar a partir das 16h. Durante o 
evento, os alunos terão a oportunida-
de de criar figurinos através do estudo 

de um texto teatral intitulado Sonhos, 
de Everaldo Vasconcelos. A principal 
atividade será uma conversa com os 
figurinistas da cidade de João Pessoa 
sobre os processos criativos de cada 
um, traçando um panorama sobre a 
produção de figurinos na Paraíba.

Tainá Macedo fez questão de 
destacar a importância da criação 

do laboratório de figurino no Nú-
cleo de Teatro Universitário. “Esse é 
o principal objetivo do evento, cuja 
iniciativa é do ator Everaldo Vascon-
celos e da atriz e figurinista Sânzia 
Márcia e para o qual queremos unir 
forças, pois, com a implementação 
desse projeto, será possível elabo-
rar, confeccionar figurinos e prestar 
consultoria para os grupos teatrais 
interessados”, disse ela, que também 
é figurinista da Cia Oxente, de João 
Pessoa. 

“Esse evento quer lançar novos 
olhares para essa área das Artes Cê-
nicas, sendo como novas sementes 
para brotar no terreno, regando-o 
para dar frutos”, ressaltou, ainda, a 
atriz e figurinista Tainá Macedo, que 
é especialista em Arte e Educação 
pelo Centro Integrado de Pesquisa e 
Tecnologia da Paraíba, bacharela em 
Teatro pela Universidade Federal da 
Paraíba e Técnica em Produção de 
Moda pela Fundação de Apoio ao Ins-
tituto Federal da Paraíba. “O figurino 
é mais um elemento visual no teatro, 
auxiliando a contar a história. Por 
isso ele é importante porque é um 
dos primeiros elementos que che-
gam ao espectador”, concluiu ela. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Cromatógrafo foi utilizado para investigar crime em PE

IPC da Paraíba
Do G1-PE

Um dos exames das vís-
ceras do empresário Paulo 
Cesar Barros Morato, acha-
do em um motel de Olinda, 
no Grande Recife, no dia 22 
de junho e alvo da Operação 
Turbulência, da Polícia Fede-
ral, teve que ser feito em um 
laboratório da polícia da Pa-
raíba. A decisão foi tomada 
por causa de um problema 
técnico.

O equipamento usado 
no Instituto de Criminalística 
Professor Armando Samico 
(ICPAS), da Polícia Científica 
de Pernambuco, estava que-
brado, de acordo com infor-
mações da Secretaria de De-
fesa Social (SDS), e não havia 
condições de fazer o teste 
toxicológico.

Segundo a SDS, diante 
da repercussão do caso, ha-
via a necessidade de agili-
zar todos os exames. Como 
o cromatógrafo gasoso aco-
plado ao espectofotômetro 
de massa (CGMS) estava em 
manutenção no momento 
em que chegou a requisição 
para o exame, um técnico 
pernambucano acionou o la-
boratório localizado em João 
Pessoa (PB), que mantém 
convênio com a polícia de 
Pernambuco há muitos anos.

“Destaca-se que em si-
tuações normais, não havia 
necessidade desse desloca-
mento, visto que teríamos 
o tempo necessário para 
aguardar o fim da manuten-
ção”, informa  a SDS.

A SDS esclareceu que o 
técnico levou para a Paraí-

ba amostras das vísceras de 
Morato, na terça-feira (28), 
e já retornou ao Recife. Os 
demais exames estão sendo 
feitos na capital pernambu-
cana. A Secretaria de Defesa 
Social informou, ainda, que 
os laudos só serão divulga-
dos depois do encerramento 
de todas as análises.

De acordo com a Gerên-
cia Geral de Polícia Científica, 
o Laboratório de Toxicologia 
do ICPAS está equipado com 
aparelhos capazes de rea-
lizar diversas análises toxi-
cológicas. Recebe peritos 
criminais de outros estados 
para realizar testes, contri-
buindo de forma positiva 
para o crescimento da perí-
cia no País.

Polêmica
A polêmica em torno do 

Caso Morato surgiu quando o 
Sindicato dos Policiais Civis 
de Pernambuco (Sinpol) de-
nunciou possíveis ingerên-
cias políticas na investigação. 
Os sindicalistas chegaram a 
apresentar um documento 
no qual a delegada titular 
do inquérito, Gleide Ângelo, 
autorizaria uma perícia com-
plemnetar no Motel Tititi, 
um dia depois de o corpo ter 
sido achado. Tal análise ja-
mais chegou a ser feita.

As Polícias Civil, Federal 
e Científica descartaram, na 
tarde de segunda-feira (27), 
a possibilidade de interfe-
rências externas ou de falhas 
na perícia nas investigações. 
Em coletiva de imprensa na 
sede da SDS, o secretário em 
exercício de Defesa Social, 

Cromatógrafo gasoso acoplado ao espectofotômetro de massa de Pernambuco estava em manutenção, por isso foi usado o da Paraíba

Alexandre Lucena, garantiu 
que não houve falha na pe-
rícia, e sim de comunicação 
quanto à realização de uma 
perícia complementar no dia 
seguinte à morte.

Também participaram 
da coletiva o chefe da Polí-
cia Civil, Antonio Barros; a 
delegada responsável pela 
investigação da morte do 
empresário, Gleide Ângelo; o 
superintendente da PF, Mar-
cello Diniz a gestora da Polí-
cia Científica, Sandra Santos; 
o perito papiloscopista Lau-

ro Macena; e a perita crimi-
nal Vanja Coelho.

Segundo Lucena, o peri-
to papiloscopista entendeu 
que poderiam ser feitas mais 
perícias e, sem comunicar à 
Gleide e à Vanja, deixou um 
documento para os peritos 
de plantão do dia seguinte, 
que entenderam que deve-
riam ir até o local para fazer 
as perícias complementa-
res. Houve um ruído na co-
municação: o perito não se 
expressou direito. Mas não 
houve uma falha da inves-

tigação: todas as perícias 
possíveis foram efetuadas. 
A perícia complementar, se-
gundo a própria delegada 
que coordena a investigação, 
não seria necessária e é ela 
que coordena a investigação, 
e não seus auxiliares.

federalização
A pressão para a cele-

ridade nas investigações da 
morte de Paulo César Morato 
aumentou. Após o Sinpol in-
formar que procurará o Mi-
nistério Público de Pernam-

buco (MPPE), o deputado 
estadual Edilson Silva (PSol) 
enviou uma representação 
à Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR) solicitando 
que as investigações do caso 
sejam assumidas pelo órgão 
em questão e pela Polícia Fe-
deral (PF).

Na terça-feira, o gover-
nador de Pernambuco, Paulo 
Câmara, afirmou ser contra 
a federalização do caso. Ele 
assegurou que confia no tra-
balho realizado pela Polícia 
Civil do Estado.

Prefeitos dos 223 muni-
cípios paraibanos devem ini-
ciar na próxima sexta-feira 
(1), o preenchimento obri-
gatório dos questionários 
que vão ajudar a compor 
o Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal.Circular 
expedida pelo presidente 
do Tribunal de Contas da 
Paraíba, conselheiro Arthur 
Cunha Lima, adverte os ges-
tores para que cumpram o 
prazo de envio das infor-
mações, até 31 de julho.

O IEGM, recém instituí-
do pelo TCE-PB por meio 
da Resolução TC 04/23016, 
teve sua criação aprovada 
na sessão do Pleno presi-
dida, dia 15 deste mês de 
junho, pelo conselheiro 
André Carlo Torres – então 
no exercício da Presidência 
da Corte. E vai mensurar os 
resultados das ações pú-
blicas implantadas em sete 
áreas: saúde, educação, pla-
nejamento, gestão fiscal, 
proteção das cidades, sus-
tentabilidade ambiental e 
governança de tecnologia e 
informação (TI).

O conselheiro Arthur 
Cunha Lima explicou que 
essa avaliação revelará 
o grau de efetividade da 
gestão municipal, indican-
do até que ponto a admi-
nistração de determinado 
município está sendo efi-

caz na aplicação dos re-
cursos públicos e gerando 
resultados concretos para 
a comunidade.

Diagnóstico completo
O presidente da Corte 

ressaltou, no entanto, que 
não haverá divulgação ante-
cipada dos dados apurados 
nos questionários preen-
chidos. Para evitar eventual 
uso político ou distorcido 
das informações, somente 
após as eleições municipais 
de outubro é que os prefei-
tos eleitos vão receber do 
tribunal um diagnóstico 
completo da cidade.

Assim, observou ele, 
os novos gestores terão 
um parâmetro e uma ferra-
menta importante de acom-
panhamento das políticas 
públicas. “Os resultados 
da avaliação comporão de-
monstrativos de efetivida-
de que servirão tanto para 
sociedade quanto para pre-
feitos e vereadores, como 
valioso instrumento de afe-
rição de resultados, corre-
ção de rumos, reavaliação 
de prioridades e consolida-
ção do planejamento. 

E serve para o aper-
feiçoamento da atividade 
fiscalizadora ao indicar 
os setores que mereçam 
maior vigilância e aprofun-
damento”, avaliou.

A União Nacional de Le-
gisladores e Legislativos Es-
taduais (Unale) reconduziu o 
deputado paraibano Ricardo 
Barbosa ao cargo de presi-
dente da Secretaria de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, 
enquanto o deputado Raniery 
Paulino assumiu a presidên-
cia da Secretaria das Cidades. 
Além do deputado João Gon-
çalves, que segue na vice-pre-
sidência da entidade, a Paraí-
ba ocupa duas importantes 
pastas no colegiado formado 
por seis deputados.

Para o deputado Raniery 
Paulino, o reconhecimento 
do presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, Adria-
no Galdino, foi determinante 
para a ampliação da partici-
pação paraibana na Unale. 
“A Paraíba ficou muito bem 
posicionada, inclusive desde 
a gestão do presidente Adria-
no Galdino que a Assembleia 
Legislativa da Paraíba tem 
ocupado os espaços na Unale. 
Eu e o deputado Ricardo Bar-
bosa ocupamos as secretarias 
para dar a nossa contribui-
ção”, afirmou.

O deputado lembrou que 
além da importância de tratar 
sobre temas relacionados à 
Educação e aos municípios, é 
importante também procurar 
interagir com outros segmen-
tos da sociedade. “A impor-

Prefeitos respondem dia 
1º a questionário do TCE

Leis da ALPB 
que incentivam 
energias limpas 
entram em vigor

Duas leis de autoria do 
presidente da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba, Adriano 
Galdino, entraram em vigor 
esta semana e visam estimular 
que o Estado da Paraíba possa 
alavancar o uso de energias re-
nováveis.

Para Adriano Galdino, é 
necessário que o Poder Legis-
lativo também tenha uma visão 
de trabalhar em conjunto com 
o Poder Executivo e a iniciativa 
privada visando adotar práti-
cas e procedimentos pensando 
no bem comum e no desenvol-
vimento sustentável.

“Tenho me inspirado ao 
longo da minha vida pública 
em buscar ações efetivas para 
ajudar a população, em espe-
cial aqueles que mais preci-
sam. E com essas leis não são 
diferentes, já que busco exata-
mente formas de incentivar e 
espalhar na Paraíba essa nova 
maneira e energia elétrica, lim-
pa”, defendeu.

A Lei 10.720 institui a po-
lítica estadual de incentivo à 
geração e aproveitamento de 
energia solar e eólica. Já a Lei 
10.718, dispõe sobre a obriga-
toriedade de instalação de sis-
temas de captação de energia 
solar na construção de novos 
prédios, centros comerciais e 
condomínios residenciais. 

Barbosa e Paulino assumem 
cargos de secretários da Unale

Raniery Paulino (D) ressaltou o reconhecimento de Adriano Galdino

tância desse momento que a 
Paraíba vive, com essas secre-
tarias da Assembleia Legisla-
tiva dentro da Unale, desde a 
presença constante do depu-
tado João Gonçalves, então a 
Paraíba está muito bem hoje, 
com seus espaços garantidos 
na Unale, mostrando impor-
tância da Assembleia”, afir-
mou Paulino.

Já o deputado Ricardo 
Barbosa destacou a impor-
tância do apoio de Adriano 
Galdino e de toda ALPB para 
criação de diretrizes que pos-
sam levar nossa contribuição 
para o País.  “Apresentamos 
as metas para o novo ano de 
trabalho e incluímos os temas 
das energias alternativas, TV 
Digital e software embarcado 
para realização de eventos 

e debates tendo em vista a 
competência da Paraíba nes-
se novo cenário, declarou o 
parlamentar”, pontuou.

O parlamentar propôs ain-
da a participação da Unale na 
Missão Técnica 2016, promo-
vida pela Associação Nacio-
nal de Entidades Promotoras 
de Empreendimentos Inova-
dores (Anprotec), que acon-
tecerá na Holanda, Suécia e 
Rússia de 12 a 23 de setem-
bro. “A programação da Mis-
são inclui visitas a parques 
tecnológicos, universidades, 
centros de inovação e negó-
cios, onde serão realizadas 
reuniões, encontros e diálo-
gos com agentes dos siste-
mas de inovação de diversos 
países”, argumentou Ricardo 
Barbosa.

Foto: Arquivo/A União

Foto: Divulgação/ALPB



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N137/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de veiculo tipo caminhão, destinado ao Corpo de Bombeiro 
Militar do Estado da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00525-6
João Pessoa, 29 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N135/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de nutrição enteral e parenteral, destinado aos Hospitais da 
Rede Publica Estadual - HPMGER/HRETCG/HRDJC, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00529-8
João Pessoa, 29 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N100/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 13/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico e hospitalar líquidos e sólidos, destinado 
aos Hospitais da Rede Publica Estadual, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00523-9
João Pessoa, 29 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

  Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 033496
 Responsavel.: LIDIANE ALVES CORREIA012140024
 CPF/CNPJ: 021907765/0001-80
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$367,18
 Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 036105
 Responsavel.: LUCAS ALVES DE SOUZA BRITO
 CPF/CNPJ: 021948359/0001-65
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$987,08
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035988
 Responsavel.: LUCENA TECNOLOGIA E SERVICOS 
DE COM
 CPF/CNPJ: 015811068/0001-28
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$957,00
 A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 036053
 Responsavel.: LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA
 CPF/CNPJ: 041152398/0001-69
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.263,15
 A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 032833
 Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
 CPF/CNPJ: 467232424-91
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$924,39
 Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035937
 Responsavel.: MASTER MIX COM DE DESC
 CPF/CNPJ: 011272825/0001-81
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$  2.369,59
 Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035870
 Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA-
 CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.083,36
 A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035854
 Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXP. LTDA M
 CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
 Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 12.611,84
 Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035875
 Responsavel.: NILSON PEDRO DA SILVA
 CPF/CNPJ: 035724624-10
 Titulo: CED CRE BAN IND  R$  4.560,85
 Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
 Protocolo: 2016 - 032669
 Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA 
EIRELI ME
 CPF/CNPJ: 023852187/0001-57
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.170,00
 Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 032567
 Responsavel.: SINERY COSTA FERREIRA
 CPF/CNPJ: 013095554/0001-61
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$799,65
 A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 036414
 Responsavel.: SUERDA MARIA ARAUJO DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 048145194-35
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$414,65
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035956
 Responsavel.: SWELLYINGHTON  JOHNAVAN DE 
MEDEIROS
 CPF/CNPJ: 073907324-90
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$  2.250,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 036203
 Responsavel.: SWELLYINGHTON  JOHNAVAN DE 
MEDEIROS
 CPF/CNPJ: 073907324-90
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$  3.600,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 036210
 Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE ME
 CPF/CNPJ: 019807941/0001-60
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$384,70
 A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 032827
 Responsavel.: WALLISON ARAUJO SANTOS
 CPF/CNPJ: 115002194-28
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$271,50
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 036218

 Em razao de que os supracitados devedores nao  
fo ram 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,  30/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

  - Titular -

Responsavel.: ADEMAR LOPES MACEDO
 CPF/CNPJ: 150050891-87
 Titulo: DUP PRES SER IN  R$230,00
 Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035910
 Responsavel.: CARDIOKIDS SERV. DE CARDIO-
LOGIA PED
 CPF/CNPJ: 021888601/0001-52
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.724,90
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035782
 Responsavel.: CEDINF
 CPF/CNPJ: 006079108/0001-06
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$539,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035968
 Responsavel.: CHINA PRAIA DELIVERY  LTDA
 CPF/CNPJ: 013569988/0001-56
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$153,39
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035778
 Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO KAR-
LOTA III
 CPF/CNPJ: 002252572/0001-93
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$223,00
 A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 032813
 Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO KAR-
LOTA III
 CPF/CNPJ: 002252572/0001-93
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$759,93
 A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 032814
 Responsavel.: CONDOMINIO EMPRES. BANCARIOS
 CPF/CNPJ: 020591968/0001-47
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$279,50
 Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 033354
 Responsavel.: ERGOLABOUR A.SAUDE OCUPA-
CIONAL
 CPF/CNPJ: 013231937/0001-10
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$243,85
 Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 033821
 Responsavel.: IRIS RISOLENE DE FATIMA BAR-
BOSA DA
 CPF/CNPJ: 021534934-20
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$  3.010,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 036017
 Responsavel.: ITAJUNSATA - CONSTRUCOES, 
PROJETOS,
 CPF/CNPJ: 019164496/0001-67
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$126,97
 A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 033290
 Responsavel.: ITAJUNSATA - CONSTRUCOES, 
PROJETOS,
 CPF/CNPJ: 019164496/0001-67
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$632,41
 A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 033291
 Responsavel.: JESSICA MARTINS DA SILVA LOU-
RENCO 0
 CPF/CNPJ: 023666529/0001-44
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.201,83
 Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 035928
 Responsavel.: JOAO BOSCO DIAS JUNIOR
 CPF/CNPJ: 012681494-54
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$278,07
 Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 032409
 Responsavel.: JOAO BOSCO DIAS JUNIOR
 CPF/CNPJ: 012681494-54
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$265,00
 Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 032463
 Responsavel.: JOSILDO AGRIPINO DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 003057235/0001-08
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$  2.158,20
 Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 036520
 Responsavel.: LAZARO BARBOSA DE ARAUJO
 CPF/CNPJ: 103724714-04
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$203,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
 Protocolo: 2016 - 036027
 Responsavel.: LDL AUTOCENTER COM. DE PCS. 
ACESSOR
 CPF/CNPJ: 014842093/0001-06
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$884,20

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037200
Responsavel.: MARCOS JOSE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 002172237-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$514,78
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036735
Responsavel.: MARIA ANAIRES BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ: 019277498/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$447,07
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036974
Responsavel.: MARIA GORETE DE MOURA GOMES
CPF/CNPJ: 151424774-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$590,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036847
Responsavel.: MARIA IRANEIDE DE SALES
CPF/CNPJ: 073539274-96
Titulo: DUP PRES SER IN  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035257
Responsavel.: MAXDEN DE MIRANDA CUNHA
CPF/CNPJ: 567788134-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.799,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037294
Responsavel.: OZNI PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 143691174-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036297
Responsavel.: PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 005266210/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.952,91
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033017
Responsavel.: RENALLE MENESES BARROS ME
CPF/CNPJ: 024474509/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.600,93
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036859
Responsavel.: ROMA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 023705904/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.825,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036056
Responsavel.: SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 018313287/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$323,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037641
Responsavel.: SYLVIO GABRIEL  RICHARDSON P C
CPF/CNPJ: 023174244/0001-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037621
Responsavel.: SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 008402374/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.474,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036204

 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,  30/06/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: AGROVAL - AGROIND. VALE DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ: 001165715/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$12.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037496
Responsavel.: CICERO SERGIO PEREIRA DE ASSIS
CPF/CNPJ: 023714350/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036866
Responsavel.: CONDOMINIO EDIFICIO ATILA RE-
SIDENCE
CPF/CNPJ: 021502789/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$647,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036660
Responsavel.: DENNIS ALCANTARA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 008933274-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037508
Responsavel.: DENNIS ALCANTARA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 008933274-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.187,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037507
Responsavel.: EUZELENE BUENO
CPF/CNPJ: 012088362/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.930,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036995
Responsavel.: EVELYM DARLY DA SILVA
CPF/CNPJ: 086245944-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036789
Responsavel.: EVELYM DARLY DA SILVA
CPF/CNPJ: 086245944-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036792
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 012422585/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$215,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036300
Responsavel.: JOAO PEREIRA SILVA 76996824168
CPF/CNPJ: 013508264/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$799,09
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037030
Responsavel.: L AUTO CARGO TRANSPORTE 
RODOVIARIO
CPF/CNPJ: 007189259/0019-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.317,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 037269
Responsavel.: LUCIANA SITONIO COUTINHO
CPF/CNPJ: 013323467/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$749,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035630
Responsavel.: MANOEL RIGOBERTO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 019137766/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,44

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 

PARAÍBA-CINEP a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, às 
10:00 horas do dia 18 de julho de 2016, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne 
no 50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Onde serão tratados os seguintes assuntos: 
I – Destituição do presidente do Conselho de Administração; II - Eleição e Posse do novo membro 
titular do Conselho de Administração da CINEP para o cumprimento do restante do mandato; III - 
Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa, 29 de junho de 2016.
TATIANA DA ROCHA DOMICIANO

Diretora Presidente da CINEP

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00530-4 de  29/06/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
012/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 

realizados no dia 13 de junho de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses equipamentos e  materiais  permanentes  se darão com 
recursos financeiros do Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2009 nº 10200.09/0271-5, 
vigente até 31/12/2016.

ClassificaçãoProgramática:32.202.20.601.5002.4545.0287.4490.52.283–Reserva orçamentária 
nº 00111 13/06/2016 .

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo-EMATER-PB. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.
pb.gov.br. Fone para Contato -  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 29 de junho  de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00532-0 de  27/06/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
013/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 

realizados no dia 14 de junho de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses equipamentos e  materiais  permanentes  se darão com 
recursos financeiros do Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2010 nº 10200.10/0234-0, 
vigente até 31/12/2016.

ClassificaçãoProgramática:32.202.20.573.5002.4294.0274.4490.52.283 –Reserva orçamentária 
nº 00110 de  09/06/2016 .

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo-EMATER-PB. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.
pb.gov.br. Fone para Contato -  3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 29 de junho  de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

EMEPA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 
REGISTRO CGE N° 16-00532-0 de29/06/2016

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 
014/2016 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 
24.649/03 e 32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO:Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a EMEPA-PB. 
LOCAL, DIA E HORA:O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 

realizados no dia 15 de junho de 2016, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de Cabedelo, CEP:58.109-303 - EMATER-PB. 

RECURSOS: A aquisição desses equipamentos emateriais  permanentes  se darão com 
recursos financeiros do Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA, PAC/2010 nº 10200.10, vigente 
até 31/12/2016.

ClassificaçãoProgramática: 32.202.20.573.5002.4294.0272.4490.52.283/32.202.20.573.5002.4
294.0278.4490.52.283/ 32.202.20.573.5002.4294.0284.4490.52.283–Reservas Orçamentáriasnºs  
00112 /00113/00114 de 13/06/2016.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58.109.303. Estrada de Cabedelo-EMATER-PB. E-mail: cpl.emepa@gestaounificada.
pb.gov.br. Fone para Contato-3218-8100 R. 244.

João Pessoa-PB, 29 de junhode 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 16.12.15.556 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
DATA DE ABERTURA: 12/07/2016 - ÀS 14h
REGISTRO CGE Nº 16-00533-8
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA.
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 global do Lote. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, 
e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 29 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Nos termos do julgamento da licitação do Pregão Presencial Registro de Preço nº 010/2016, 
feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520/02 e de 
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa      MILTON VIEGAS ME, CNPJ: 24.279.655/0001-09, 

no valor total de R$ 228.358,00 (Duzentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais)
Do julgamento em favor da Empresa: MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA/ CNPJ: 

19.832.198/0001-06, no valor total de R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo.

 São José dos Ramos - PB, 29 de Junho de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima
Prefeito
       

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Pregoeira, quando do julgamento do Pregão Presencial 

Registro de Preço N.º 010/2016, ADJUDICAMOS a presente Licitação para a empresa: MAURICIO 
CAETANO DA SILVA E SILVA/ CNPJ: 19.832.198/0001-06, no valor total de R$ 9.900,00 (Nove 
mil e novecentos reais).

São José dos Ramos - PB, 29 de Junho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2016

PROCESSO ADM. Nº 2016.05.029

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização e 
gerenciamento eletrônico dos documentos.

EMPRESA: MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA
CNPJ sob o nº 19.832.198/0001-06

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

Item Descrição dos serviços Quantidade 
(período) Und Valor Unitário 

(mensal) Valor Total

1

1. Serviços de digitalização 
de documentos e processos:                                                              
1.1 Digitalização de 
documentos e processos da 
Prefeitura, tais como: 
processos de despesas, 
licitatórios, jurídicos e demais 
pertencentes a esta Edilidade.                              
2. Indexação dos  
documentos e processos, em 
sistema de gerenciamento 
eletrônico off line, 
disponibilizado na sede da 
Prefeitura;             
3. Arquivamento dos 
documentos e processos, em 
mídias como CD´s, 
Pendriver´s e HD´s                  

6 Mês 1.650,00 9.900,00

2. VALIDADE DA ATA
2.1 À presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 
obrigada a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
3.1 À presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 
autorizados pela Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS RAMOS
3.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de SÃO JOSE 
DOS RAMOS, por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de 
Registro de Preços.

São José dos Ramos-PB, 29 de Junho de 2016.
EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 057/2016

Aos 29 dias do mês de Junho de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Bayeux, CNPJ nº 08.924.581/0001-60, com sede à Av. Liberdade, nº 3.720, Centro, cidade de 
Bayeux - PB, CEP 58.308-330, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 071/2004, de 02 de Junho de 2004, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem 
como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 057/2016 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de instalação e manutenção preventiva e/ou corretiva,
com fornecimento e reposição de quaisquer componentes/peças novas e originais (primeiro uso), inclusive 
gás refrigerante, maquinário e equipamentos que se fizerem necessários para execução relativamente aos 
equipamentos que compõem todo o sistema de ar-condicionado instalado nos prédios da Prefeitura 
Municipal de Bayeux, resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: Prefeitura Municipal de Bayeux, 
CNPJ nº 08.924.581/0001-60; Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.685.421/0001-10.
VENCEDOR: Carlos Roberto Meira Filgueira - ME, CNPJ 05.514.490/0001-68
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e/ou corretiva, com fornecimento e 
reposição de peças novas e originais, inclusive 
gás refrigerante, maquinário e equipamentos 
que se fizerem necessários para execução 
relativamente aos equipamentos que compõem 
todo o sistema de ar condicionado tipo split de 
capacidade de 9.000 a 18.000 Btus, previsão 
de 357 aparelhos

RM 
Refrigeração

mês 1214.150,00169.800,00

2 Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e/corretiva, com fornecimento e 
reposição de peças novas e originais, inclusive 
gás refrigerante, maquinário e equipamentos 
que se fizerem necessários para execução 
relativamente aos equipamentos de ar 
condicionado, tipo split de capacidade 22.000 a 
60.000 Btus, previsão de 58 aparelhos

RM 
Refrigeração

mês 12 4.500,00 54.000,00

3 Instalação de ar condicionado do tipo split de 
diversas marcas e modelos de capacidade de 
9.000 a 12.000 Btus, incluindo tubulação em 
cano de cobre revestido em isolamento térmico, 
corte em paredes, toda parte elétrica, hidráulica 
e civil que se fizerem necessários para 
instalação dos equipamentos

RM 
Refrigeração

und 50 245,00 12.250,00

4 Instalação de ar condicionado do tipo split de 
diversas marcas e modelos de capacidade de
22.000 a 60.000 Btus, incluindo tubulação em 
cano de cobre revestido em isolamento térmico, 
corte em paredes, toda parte elétrica, hidráulica 
e civil que se fizerem necessários para a 
instalação dos equipamentos

RM 
Refrigeração

und 30 330,00 9.900,00

TOTAL 245.950,00
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Bayeux firmar contratações 
oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de 
licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital 
de licitação que a precedeu, modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 057/2016, parte integrante do 
presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá 
ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Bayeux, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e 
controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento 
programa.
Pelo seguinte órgão e/ou entidade participante do presente certame: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 
11.685.421/0001-10.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do PREGÃO PRESENCIAL 
SRP Nº 057/2016, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 057/2016 e seus anexos, e as seguintes 
propostas vencedoras do referido certame:
- Carlos Roberto Meira Filgueira - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4.
Valor: R$ 245.950,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Bayeux.

Bayeux - PB, 29 de Junho de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

Social e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores 
das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado da Paraíba, representadas pelo SEESVEP PB, 
abrangidos pelo sindicato profissional, todos os trabalhadores para participarem das Assembleias 
Gerais Extraordinárias a serem realizadas, nas cidades, locais e horários, seguintes: João Pessoa 
–Dia  04 de julho de 2016,em 1º convocação as 09:00hs,com quorum estatutário, ou as 10:00hs, em 
2º convocação, com qualquer  numero  de interessados presentes na sede do sindicato situada a 
rua Beaurepaire Rohan nº 460 centro João Pessoa, Cajazeiras – Dia 06 de julho as 19:00 horas, no 
auditório do campus da UFCG situada a rua Sergio Maciel no bairro das populares, Sousa – Dia 07 
de julho de 2016 as 19:30   no sindicato dos comerciários  na rua Sinfrônio de Nazaré nº46 centro, 
Patos – Dia 08 de junho de 2016 ás 20:00 hs na associação dos sapateiros  na rua José Genuíno 
nº 30 centro de Patos, sendo que a assembleia onde será apreciada  seguinte ordem do dia, venda 
da sub sede do sindicato dos vigilantes da Paraíba localizada na rua Gilberto Pereira Nº125 Bairro 
da Liberdade cidade de Campina Grande conforme art 20 letra F e G do estatuto social da entidade 
sindical João Pessoa , 29 de junho de 2016. Willians dos Santos Silva   Presidente. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

Social e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores da 
empresa  Brasifort serviço de vigilância e transporte de valores Ltda para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada, na cidade, de  João Pessoa, na sede da empresa Brasifort 
situada rua Almirante Barroso Nº963 bairro da torre as  09:00 em 1º convocação e ás 10:00 horas 
em segunda convocação no dia 11 de julho de 2016 onde  será apreciada a seguinte ordem do dia: 
apresentar e votar proposta  de pagamento da remuneração do valor da intra jornada conforme Art 
71 e inciso 4ª da CLT , João Pessoa , 29 de junho de 2016. Williams dos Santos Silva  Presidente. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

Social e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores da 
empresa Palladium vigilância e segurança patrimonial Ltda para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada, na cidade, de  Campina Grande , na sede da empresa Palladium  
situada rua Alta Leite Nº477 bairro bela vista  Campina Grande PB as  09:00 em 1º convocação 
e ás 10:00 horas em segunda convocação no dia 12 de julho de 2016 onde  será apreciada a 
seguinte ordem do dia: apresentar e votar proposta  de pagamento da remuneração do valor da 
intra jornada conforme Art 71 e inciso 4ª da CLT , João Pessoa , 29 de junho de 2016. Williams 
dos Santos Silva  Presidente. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

Social e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores 
das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado da Paraíba, representadas pelo SEESVEP PB, 
abrangidos pelo sindicato profissional, todos os trabalhadores para participarem das Assembleias 
Gerais Extraordinárias a serem realizadas, nas cidades, locais e horários, seguintes: João Pessoa 
–Dia  04 de julho de 2016,em 1º convocação as 15:00hs,com quorum estatutário, ou as 16:00hs, em 
2º convocação, com qualquer  numero  de interessados presentes na sede do sindicato situada a 
rua Beaurepaire Rohan nº 460 centro João Pessoa, Cajazeiras – Dia 06 de julho as 14:00 horas, no 
auditório do campus da UFCG situada a rua Sergio Maciel no bairro das populares, Sousa – Dia 07 
de julho de 2016 as 15:00   no sindicato dos comerciários  na rua Sinfrônio de Nazaré nº46 centro, 
Patos – Dia 08 de julho de 2016 ás 16:00 hs na associação dos sapateiros  na rua José Genuíno 
nº 30 centro de Patos, sendo que em todas as assembleias será apreciadas a seguinte ordem do 
dia: apresentar e vota a prestação anual de contas da entidade do seguinte período de  primeiro 
de janeiro de 2015 a primeiro de janeiro de 2016 , João Pessoa , 29 de junho de 2016. Williams 
dos Santos Silva   Presidente. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

Social e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores da 
empresa Shanally Serviços de vigilância eireli para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada, na cidade, de  João Pessoa, na sede da empresa shanally situada rua trincheiras 
Nº689 bairro de jaguaribe as  15:00 em 1º convocação e ás 16:00 horas em segunda convocação no 
dia 11 de julho de 2016 onde  será apreciada a seguinte ordem do dia: apresentar e votar proposta  
de pagamento da remuneração do valor da intra jornada conforme Art 71 e inciso 4ª da CLT , João 
Pessoa , 29 de junho de 2016. Williams dos Santos Silva  Presidente. 

João Pessoa > Paraíba > quinta-feira, 30 de junho de 2016Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.016/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.016/2016
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 interes-
sados,  que realizará às 10:00 horas do dia 20 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 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

AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 017/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público, através do Pregoeiro 

Oficial, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São Miguel-PB, às 10:00 horas 
do dia 15/07/2016, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do tipo menor preço, Restrita às 
Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte, objetivo: Sistema de Registro de Preços Para 
Eventual Fornecimento de  Tintas e Equipamentos para pintura, destinados a manutenção de prédios 
públicos municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 
21/05/2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 das 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 29 de Junho de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 005/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, no dia 15 de Julho de 2016 as 11h00min, objetivo: Aquisição de Instrumentos Musicais 
para Escola Municipal João Pinto da Silva. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 
0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 21 de Março de 2016.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 018/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de 
São Miguel-PB, no dia 15 de Julho de 2016 as 13h00min, objetivo: contratação de empresa espe-
cializada para Disponibilizar infraestrutura de rede sem fio no Paço Municipal e em mais 5 órgãos 
da administração municipal, bem como de 02 pontos de acesso público no município de Barra de 
São Miguel – PB, com fornecimento de materiais e mão de obra.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e 
Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: 
(083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 29 de Junho de 2016.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 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 
GURINHEM, no dia 14 de Julho de 2016 as 09h30min. Objetivo: Eventual aquisição de materiais 
permanentes destinados às unidades de saúde do município de Gurinhém. Maiores informações e 
aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 28 de junho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 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 
GURINHEM, no dia 14 de Julho de 2016 as 13h30min. Objetivo: Eventual Aquisição de equipamen-
tos médicos destinados às unidades de saúde do município de Gurinhém. Maiores informações e 
aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 28 de Junho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 021/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço  no dia 12 de Julho de 2016 as 13:00 horas, tendo como objetivo: 
REGISTRO DE PREÇO PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES 
DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 27 de Junho de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 022/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço  no dia 12 de Julho de 2016 as 15:30 horas, tendo como objetivo: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO E FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE.A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 27 de Junho de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 016/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar 

através do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, 
Barra de São Miguel-PB, às 09:00 horas do dia 15 de Julho de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial SRP, do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, com o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual fornecimento de 
materiais de consumo e equipamentos de natureza agrícola destinados para atender as necessidades 
da secretaria de agricultura do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 
0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 29 de Junho de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 020/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item EXCLUSIVO PARA ME E EPP, no dia  12 de Julho de 2016 
as 9:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE PÃES, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
ENSINO FUNDAMENTAL, PRÈ-ESCOLA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROGRAMAS 
MUNICIPAIS E DEMAIS SECRETARIA DO MUNICÍPIO. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 27 de  Junho de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 007/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparados 
do tipo menor preço, no dia 15 de Julho de 2016 as 12:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição 
parcelada de Suprimentos e Equipamentos de Informática, destinados para atender as necessida-
des das Secretarias Municipais de Barra de São Miguel. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel, localizado na Rua Thomaz de Aquino, 
06, Centro, Barra de São Miguel-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3358-1005 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel - PB, 29 de Junho de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Presidente da CPL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE

CONVIDAMOS TODA POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PÚBLICA SOBRE O 
EMPREENDIMENTO BRILHANTE PROJETOS SPE LTDA CNPJ: 17.015.903/0001-49 COM SEDE 
A AV BATEL, NÚMERO: 1230 EDIFICIO BTC 5 ANDAR, CEP:80.420-090 CURITIBA, QUE TRATA 
SOBRE A IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA DENOMINADA COM-
PLEXO FOTOVOLTAICO  TABULEIRO DO MEIO, QUE COMTEMPLA AS USINAS TABULEIRO II, 
III, IV E V, PROTOCOLADOS NA SUDEMA, A SER REALIZADO AS 15:00 HORAS DA TARDE NA 
CÂMARA MUNICÍPAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS (PB) PARA APRESENTAR O PROJETO A 
POPULAÇÃO E ESCLARECIMENTO DAS DÚVIDAS .

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 Adminis-
trativo - 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

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 108
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
Maria da Guia Cavalcante, matrícula141.146-2, 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 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO - 
2014, referente à EEEF Reitor Edvaldo do Ó conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 109
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)Maria 
das Merces Santos Silva, matrícula141.225-6, 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 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO - 2013, referente à EEEF 
Reitor Edvaldo do Ó conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 110
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Maria do Carmo Moreira Cavalcanti, matrícula 66.056-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, compa-
recer 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 13h30m às 
16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS 
EDUCAÇÃO- 2013 E PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO-2014 referente à EEEF  VIRGINIUS 
DA GAMA E MELO conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 111
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
ELIANE DE ARAÚJO LIMA, matrícula 84.319-9, 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 13h30m às 16h30m, a fim de 
sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO-2013 E 2014 referente à EEEF  
JOSÉ MIGUEL LEÃO conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 112
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
MÔNICA CRSITINA DA CUNHA SANTOS, matrícula 170.327-7 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 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS 
EDUCAÇÃO-2013 E 2014 referente à EEEF  POETACARLOS DRUMOND DE ANDRADE  conforme 
consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 113
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
NORMA CAVALCANTI LEAL, matrícula 169.459-6 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 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2014 referente à EEEF  
AFONSO CAMPOS  conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 114
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA, matrícula 146.510-4 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 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2014 
referente à EEEF  JOSÉ DOROTEIA DUTRA  conforme consta no Processo Administrativo Disci-
plinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 115
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
ITANIA MARIA DA COSTA SILVA, matrícula 171.677-8 para no prazo de DEZ (10) DIAS, compa-
recer 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 13h30m às 
16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2013 E 
2014 referente à EEEF  ANA FERREIRA DA COSTA conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 116
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA, matrícula 154.447-2 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 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2013 
referente à EEEF  PROF. ELZIRA GOMES conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 117
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a)
DANIEL MARCIO MOLINA, matrícula 181.454-1 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 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas MAIS EDUCAÇÃO -2013 PDDE BÁSICO 
E MAIS EDUCAÇÃO -2014referente à EEEF  SEVERINO PEDRO NASCIMENTO conforme consta 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa,29 de Junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA/PB, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo menor preço, no dia 20 de Julho de 2016 as 10:30 horas, tendo como objetivo: 
Aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento do veiculo da câmara municipal. A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Câmara Municipal de Solânea, na Rua Gov. João 
Fernando de Lima, s/n – Centro - CEP: 58.255-000 - SOLÂNEA-PB, Cópia completa do Edital na 
Sala da Comissão em dias úteis e em horário comercial.

Solânea – PB 28 de Junho de 2016.
JOSÉLIO SILVA BARBOSA

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.010/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.010/2016, que tem por objeto REGISTRO 
DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO, PARA 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, de forma parcelada, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa 
CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 20.627.681/0001-20, do qual sagrou-se vencedora nos itens constantes 
no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, com o valor total de R$ 
62.640,00 (Sessenta e dois mil seiscentos e quarenta reais), ficando a referida Homologação com 
o valor total de R$ 62.640,00 (Sessenta e dois mil seiscentos e quarenta reais). Dê ciência aos 
interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos 
respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 20 de Junho de 2016.
ADRIANA NERES SILVA

Gestora do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 1.6.010.01-2016 
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.010/2016

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de 
acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.010/2016 PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO: 011/2016 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
LABORATÓRIO PROTÉTICO, PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de forma parcelada. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 21 de Junho de 2016. EMPRESA VENCE-
DORA: CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Rua Elmi Leite de Azevedo, S/n, Bairro, Piancó - PB, inscrita no CNPJ sob o nº. 
20.627.681/0001-20 com o valor total de R$ 62.640,00 (Sessenta e dois mil seiscentos e quarenta 
reais), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 21 de Junho de 2016.
ADRIANA NERES SILVA

Gestora do FMSJ

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PUBLICA Nº. 2.9.001/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento da Comissão 

de Licitação, HOMOLOGO o resultado da Chamada Publica nº. 2.9.001/2016, que tem por objeto 
a Aquisição de Frutas, Verduras e Frango para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, 
destinado ao atendimento do PNAE e outros, considerando o disposto no art. 21, da Lei 11.947/2009 
e Resolução CD/FNDE 04/2015, de 02 de Abril de 2015, conforme termo de adjudicação, em favor 
dos seguintes Licitantes: AGRIPINO TAVARES MATIAS – CPF 376.679.634-87, vencedor dos itens 
constantes no relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, perfazendo um valor global R$ 
9.102,87 (Nove mil cento e dois reais e oitenta e sete centavos); PATRICIA ALVES ROCHA – CPF 
069.725.964-16, vencedora dos itens constantes no relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação; 
perfazendo um valor global R$ 19.790,27 (Dezenove mil setecentos e noventa reais e vinte e sete 
centavos); ERIVAN LOPES DA SILVA – CPF 047.242.274-00, vencedor dos itens constantes no re-
latório de Julgamento e Termo de Adjudicação, perfazendo um valor global R$ 19.672,47 (Dezenove 
mil seiscentos e setenta e dois mil e quarenta e sete reais); JAQUELINE RODRIGUES DIAS – CPF 
017.547604-73, vencedora dos itens constantes no relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação; 
perfazendo um valor global R$ 3.526,79 (Três mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e nove 
centavos);  FRANCISCO MANOEL DA SILVA – CPF 583.341.064-91, vencedor dos itens constantes 
no relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, perfazendo um valor global R$ 19.303,00 (De-
zenove mil trezentos e três reais); SEVERINO DO RAMO DA SILVA – CPF 028349424-71, vencedor 
dos itens constantes no relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, perfazendo um valor 
global R$ 5.937,50 (Cinco mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); FRANCISCO 
ADRIANO FERNANDES NERY – CPF 047.705.924-42, vencedor dos itens constantes no relatório de 
Julgamento e Termo de Adjudicação, perfazendo um valor global R$ 5.937,50 (Cinco mil novecentos 
e trinta e sete reais e cinquenta centavos); JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS – CPF 569.884.434-87, 
vencedor dos itens constantes no relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, perfazendo um 
valor global R$ 5.937,50 (Cinco mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); GENILZA 
VITAL BATISTA – CPF 011.913.254-07, vencedor dos itens constantes no relatório de Julgamento e 
Termo de Adjudicação, perfazendo um valor global R$ 13.528,00 (Treze mil quinhentos e vente e oito 
reais); Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo 
e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho - PB, 15 de Junho 2016. 
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LABORATÓ-

RIO PROTÉTICO, PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal 
nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 0122016, Pregão Presencial nº. 1.6.010/2016. DOTAÇÃO: 02080.10.301.1002.2067 
– 33.90.30.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 21 de Junho de 2017 a partir da data 
de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho/
Adriana Neres Silva e a empresa CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Elmi Leite de Azevedo, S/n, Bairro, Piancó - PB, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 20.627.681/0001-20 com o valor total de R$ 62.640,00 (Sessenta e dois 
mil seiscentos e quarenta reais) – NR DO CONTRATO: 16101/2016/FMSJ – 21.06.2016.

Juazeirinho - PB, 21 de Junho de 2016.
ADRIANA NERES SILVA

Gestora do FMSJ.

O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
O município de vista serrana através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para OBJETIVO: aquisição de medicamentos de forma parcelada destinado a farmácia básica do 
município de vista serrana conforme anexo I do edital.

A reunião será no dia 12 de julho de 2016, ás 08:00, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB

Vista Serrana – PB 28 de junho de 2016
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial/MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu presidente torna público, que está aberta licitação 

para Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Área de Engenharia civil para prestar Ser-
viços de Fiscalização e Acompanhamentos das obras de engenharia do Município ante as condições 
estabelecidas no anexo I e Edital, e lei 8.666/93. A reunião será no dia 15 de julho de 2016, ás 08:00, 
na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana 
/PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137.

Vista Serrana, PB, 28 de junho de 2016
Eduilson Araujo Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de artistas do ramo musical para apresentação de shows das Bandas: 
FORRÓ 3X4; INSTINTO SELVAGEM; FORRÓ PAIOL e OWERDOSE, ao vivo, em praça pública do 
Município de Natuba, nos dias 23 e 25 de junho de 2016, por ocasião das tradicionais festas juninas.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 13.392.0247.2.014 - Manutenção das Ati-

vidades Artísticas e Culturais. 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 3.3.90.39.00 
- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00036/2016 - 22.06.16 - MARCELO JOSÉ SOARES - R$ 6.500,00
CT Nº 00037/2016 - 22.06.16 - MACILON RODRIGUES DA SILVA - R$ 6.500,00
CT Nº 00038/2016 - 22.06.16 - MARCOS PRODUCOES LTDA - ME - R$ 12.000,00
CT Nº 00039/2016 - 22.06.16 - IRIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016, 
que objetiva: Contratação de artistas do ramo musical para apresentação de shows das Bandas: 
FORRÓ 3X4; INSTINTO SELVAGEM; FORRÓ PAIOL e OWERDOSE, ao vivo, em praça pública do 
Município de Natuba, nos dias 23 e 25 de junho de 2016, por ocasião das tradicionais festas juninas; 
RATIFICO COM FUNDAMENTO LEGAL no Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IRIS PRODUCOES E EVENTOS 
LTDA – ME (Banda Instinto Selvagem), CNPJ nº 07.637.565/0001-23 - R$ 18.000,00; MACILON 
RODRIGUES DA SILVA (Banda Forró Paiol), CPF nº 767.550.964-15 - R$ 6.500,00; MARCELO 
JOSÉ SOARES (Banda Owerdose), CPF nº 698.630.164-20 - R$ 6.500,00; MARCOS PRODUCOES 
LTDA – ME (Banda Forró 3 x4), CNPJ nº 05.246.599/0001-61 - R$ 12.000,00. 

Natuba - PB, 22 de Junho de 2016. 
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO – COMUNICAÇÃO AOS INTERESSADOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
CORREÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Queimadas, torna público que 

na edição de nº 16.153 do dia 28 de junho de 2016, do diário oficial do estado da paraíba, na página 
12, e no jornal a união do mesmo dia, circulou o aviso de adiamento do processo acima citado, 
marcando data de abertura do 07 de Maio de 2016, onde o correto será dia 07 de julho de 2016, 
mantendo-se o mesmo horário.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 
Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, em 29 de junho de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, DE ACORDO COM O PROCESSO 
LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N.º 2.01.013/2015 DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB NOS TERMOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DA RES-
PECTIVA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS QUE INSTRUI O PROCESSO,  E OBSEVADO O PARECER DA 
ASSESSORIA JURÍDICA, HOMOLOGA O PROCESSO DE ADESÃO DE N.º 2.01.002/2016, A ATA DE 
RESGISTRO DE PREÇOS N.º 2.01.002/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/
PB, PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES A ADJUDICADO 
EM FAVOR DA EMPRES W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ 
SOB O N.º 13.416.446/0001-43, COM PROPOSTA NO VALOR DE R$ 78.360,00, (SETENTA E OITO 
MIL TREZENTOS E SESSENTA E REAIS).

 SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB, 28 DE JUNHO DE 2016.
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

PREFEITA

27A UNIÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – SEPLAN/PMJP

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 33010/2015-SEPLAN
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO pela Prefeitura Municipal de João 

Pessoa como contratante, e a PLURAL CONSULTORIA LTDA, como contratada.
OBJETO: “REALIZAÇÃO DA PESQUISA PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEIS NA 

REGIÃO DO PORTO DO CAPIM E TAMBIÁ, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB”.
LICITAÇÃO: Tomada de Preço Nº 33005/2015.
ALTERAÇÃO DE PRAZO: Prorrogação de prazo por mais 15 (quinze) dias corridos, perfazendo 

um total de 105 (cento e cinco) dias corridos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 29 de junho de 2016.
João Pessoa, 29 de junho de 2016.

Daniella Almeida Bandeira de Miranda
Secretária Municipal de Planejamento

SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº TP 002.001/2013. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE e a empresa ELETROCOM CONSTRUÇÕES LTDA – ME. 
OBJETO CONTRATUAL: COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, 
conforme Contrato de Repasse nº. 0315742-33/2009/ CEF/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PRÓ-
-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo 
aditivo: a Prorrogação do prazo de vigência por 150 (Cento e cinquenta) dias a partir a assinatura do 
presente termo, com vigência de 08 de Maio de 2015 a 08 de Outubro de 2015. FUNDAMENTAÇÃO: 
este Termo Aditivo, com base na Cláusula Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Decima Sétima do Contrato 
Primitivo, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. JOSÉ MAUCELIO BARBOSA – 
Prefeito Constitucional – São João do Tigre – PB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº TP 002.001/2013. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE e a empresa ELETROCOM CONSTRUÇÕES LTDA – ME. 
OBJETO CONTRATUAL: COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, 
conforme Contrato de Repasse nº. 0315742-33/2009/ CEF/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PRÓ-
-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo 
aditivo: a Prorrogação do prazo de vigência por 150 (Cento e cinquenta) dias a partir a assinatura 
do presente termo, com vigência de 07 de Outubro de 2015 a 07 de Março de 2016. FUNDAMEN-
TAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, 
inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Decima Sétima 
do Contrato Primitivo, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. JOSÉ MAUCELIO 
BARBOSA – Prefeito Constitucional – São João do Tigre – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº TP 002.001/2013. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE e a empresa ELETROCOM CONSTRUÇÕES LTDA – ME. 
OBJETO CONTRATUAL: COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, 
conforme Contrato de Repasse nº. 0315742-33/2009/ CEF/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PRÓ-
-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo 
aditivo: a Prorrogação do prazo de vigência por 150 (Cento e cinquenta) dias a partir a assinatura do 
presente termo, com vigência de 04 de Março de 2016 a 04 de Agosto de 2016. FUNDAMENTAÇÃO: 
este Termo Aditivo, com base na Cláusula Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Decima Sétima do Contrato 
Primitivo, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. JOSÉ MAUCELIO BARBOSA – 
Prefeito Constitucional – São João do Tigre – PB.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais diversos tipo: bomba submersa, abraçadeira, 
quadro de comando, etc, destinados a atender as demandas de limpezas dos poços artesianos das 
diversas localidades deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 
0400 Secretaria Municipal de Financas 0500 Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Se-
cretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 1111 Sec Municipal 
de Agricultura 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 
- Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT 
Nº 00182/2016 - 28.06.16 - IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA - ME - R$ 155.010,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus destinados 
aos veículos da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB, para o 
exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 29 de Junho de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10017/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Médicos 
Especializados destinados a Policlínica Municipal de Alagoa Grande/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 29 de Junho de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 10012/2016. OBJETO: Aquisição de Pneus destinados aos 

veículos da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB, para o exercício 
de 2016. ABERTURA: 28/06/2016 as 08:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. SIMONE 
MARIA SILVA – Secretária. DATA: 29/06/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10012/2016, que objetiva: Aquisição de Pneus 
destinados aos veículos da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB, 
para o exercício de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Alagoa Grande - PB, 29 de Junho de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10013/2016, que objetiva: Contratação de Serviços 
Médicos Especializados destinados a Policlínica Municipal de Alagoa Grande/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: DERMOESTETICA - CLÍNICA DERMATOLÓ-
GICA E ESTÉTICA - EIRELI - R$ 40.000,00.

Alagoa Grande - PB, 29 de Junho de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10014/2016, que objetiva: Locação de veículos 
destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO PAULO FER-
REIRA - R$ 15.120,00; IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO - R$ 21.000,00; JOELLINTON KENNIO 
DE LIMA MELO - R$ 15.300,00; SERGIO PAULO FERREIRA - R$ 15.360,00.

Alagoa Grande - PB, 29 de Junho de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

Secretária

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, determina 
a REVOGAÇÃO dos atos administrativos por razões de interesse público (Termo de Referência, Edital 
e seus anexos), visto que, no Termo de Referência inserido no Anexo II do Edital, não constavam 
as especificações, tais como motorista, horário de funcionamento, intervalos, horários noturnos, 
etc. Referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016, que tem por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS 
NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. Sendo assim, revogo o presente Edital, para que em seu 
lugar seja publicado novo Edital com todas as correções necessárias, introduzindo-se o Termo 
de Referência, que é parte indissociável do Edital. 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.

*Republicado por Incorreção
João Pessoa, 29 de Junho de 2016 

Jacinta Firmino de Sousa Queiroga
Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00046/2016, que objetiva: Aquisições 
parceladas de materiais elétricos para manutenção e melhor funcionamento dos diversos setores 
da administração municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 269.608,00; MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS 
E DE CONSTRUÇÕES LTDA ME - R$ 120.005,00; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO AL-
BUQUERQUE - ME - R$ 160.308,00. Itapororoca - PB, 29 de Junho de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

CLAUDIO DA SILVA LACERDA – CNPJ/CPF Nº 568.392.784-68  Torna publico que  a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU  a Licença de Instalação  Nº 
1453/2016, em João Pessoa 22 de junho de 2016, prazo de 365 dias para atividades de: INSTALA-
ÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. Na (o) RUA FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA - 14. 
Município: COREMAS/PB. PROCESSO Nº  2016-001984/TEC/LI-4748
 
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1382/2016 em João Pessoa,15 de junho de 2016 – 
Prazo: 360 dias. Para a atividade de: Pavimentação de Rodovia PB-157, Trecho Entroncamento 
BR-230 / Olivedos Na (o) – RODOVIA PB-157, TRECHO ENTRONCAMENTO BR-230 / OLIVEDOS. 
Município: - UF: PB. Processo: 2016-002680/TEC/LI-4798.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1378/2016 em João Pessoa, 15 de junho de 
2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-246, Trecho: Desterro / 
Cacimbas, com extensão de 13 km Na (o) – RODOVIA PB-246, TRECHO: DESTERRO / CACIMBAS. 
Município: - UF: PB. Processo: 2016-001838/TEC/LO-1831.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1380/2016 em João Pessoa, 15 de junho de 2016 – 
Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-004, Binário da Avenida Liberdade 
- Bayeux – PB. Na (o) – RODOVIA PB-004, BINÁRIO DA AVENIDA LIBERDADE - BAYEUX – PB 
Município: - UF: PB. Processo: 2016-002665/TEC/LO-2062.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.240.660/0001-51. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1381/2016 em João Pessoa, 15 de junho de 2016 – Prazo: 1585 dias. Para a atividade 
de: Comércio varejista de combustíveis - Gasolina, álcool, diesel, lubrificante, serviço de troca de 
óleo e loja de conveniência. Na(o) -  AV. SENADOR RUI CARNEIRO Nº 98 – MIRAMAR  Município:  
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-003247/TEC/LO-2220.

ABASTEÇA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.211.715/0001-32. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1351/2016 em João Pessoa, 9 de junho de 2016 – Prazo: 1555 dias. Para a ativi-
dade de: Comércio de combustíveis: (gasolina, álcool, óleo diesel) óleo lubrificante; troca de óleo. 
Na(o) – RUA FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, 4047 – ALTO DA BOA VISTA Município: 
BAYEUX – UF: PB. Processo: 2016-003250/TEC/LO-2222.

AUTO POSTO RONALDÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.747.008/0001-30. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1350/2016 em João Pessoa, 9 de junho de 2016 – Prazo: 1495 dias. Para a atividade de: Comércio 
varejista de combustíveis e lubrificantes em geral – (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL), serviços de 
troca de óleo. Na(o) – RUA PROFº FENELON CAMARA, 527 - CRISTO REDENTOR  Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-003249/TEC/LO-2221.

FOZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA- CNPJ/CPF N: 09.565.229/0001-48 Torna pú-
blico que a SUDEMA –Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação n: 707/2016 em João Pessoa, 1 de abril de 2016 –Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Loteamento com 270 lotes urbanos ( 3 etapa/LOTEAMENTO JARDIM DOS POETAS) Na(o) – FA-
ZENDA SANTA LUZIA- LOT JARDIM ALTA VISTA - 3 ETAPA Município: SAPE – UF: PB. Processo: 
2016-001609/TEC/LI-4714

JORGE LUIZ DIAS PAZOS – CNPJ/CPF nº 537.258.404-15, Venho através desta Tornar Publico que 
a SEMAPA - Secretaria de meio ambiente de Cabedelo, emitiu a  LICENÇA PRÉVIA Nº 156/2016 
em 06 de maio de 2016. Para a atividade de CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR  –Lt-13, 
Qd-074, Loteamento Bela vista II,Intermares,  Município Cabedelo – PB.

WF Comércio Varejista de Produtos de Higiene Limpeza e Descartáveis Ltda, CNPJ. 22.553.439/0001-
84, torna público que requereu da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca de Cabedelo 
a licença de operação, para sua atividade de Comércio Varejista de Cosméticos, produtos de 
perfumaria e higiene pessoal, situado a Rua Santa Clara s/n Q 05 Lote 09 -D CEP. 58.108-067.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA FORRO 
DA RESENHA A SER REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO 
NO DIA 02/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2016.
DOTAÇÃO: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO – 2560 - MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DE CULTURA - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 
- RECURSOS PROPRIOS.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó e:
CT Nº 00038/2016 - 28.06.16 – JOSÉ LUAN BARBOSA SILVA - ME - R$ 15.000,00

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO DE N.º 00037/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ-PB
CONTRATADA: W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ SOB 

O N.º 13.416.446/0001-43
OBJETO: ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES
VALOR GLOBAL: 78.360,00, (SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E REAIS)
PROCESSO: ADESSÃO DE N.º 0001/2016 PMSVS, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 

2.01.002/2016, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREGÃO 
PRESENCIAL (SRP) N.º 2.01.013/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL N.º 10.520/2002 E A LEI FEDERAL N.º 866/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES, DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES EM VIGOR.

RECURSOS: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO – 2560 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE CULTURA - 3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 
- RECURSOS PROPRIOS 

PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA 
DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL.

SIGNATARIOS: MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS ASSINA PELA CONTRATANTE 
E ANDRE LUIS GOMES DE ARAÚJO ASSINA PELA A CONTRATADA

DATA DE ASSINATURA: 28/06/2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016
PROCESSO ADM. Nº. 2015/10.350
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 

através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que reabrirá a Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, às 09:00 hs (horário local) do dia 12 de Julho de 2016, tendo como 
objeto REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 
DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.Os interessados poderão no horário das 
08h às 14h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na sede da Comissão Per-
manente 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, 29 de Junho de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeiro da CPL/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração 
EXTRATO DOS CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Frutas, Verduras e Frango para a Merenda Escolar da Rede de Ensino 
Municipal, destinado ao atendimento do PNAE e outros, considerando o disposto no art. 21, da Lei 
11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 04/2015, de 02 de Abril de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 
nº. 11.947/2009 Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009 e nos termos da Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – 
Processo Licitatório nº. 031/2016, Chamada Publica nº. 2.9.001/2016. DOTAÇÃO: 12.306.3011.2033 
– 33.90.30. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2016, a partir da data 
de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton 
Fernandes Cordeiro e os licitantes: AGRIPINO TAVARES MATIAS, CPF 376.679.634-87- CT Nº. 
2.9.1.001/2016/PMJ – R$ 9.102,87 (Nove mil cento e dois reais e oitenta e sete centavos); PATRICIA 
ALVES ROCHA, CPF 069.725.964-16 - CT Nº. 2.9.1.002-2016/PMJ – R$ 19.790,27 (Dezenove mil 
setecentos e noventa reais e vinte e sete centavos), ERIVAN LOPES DA SILVA, CPF 047.242.274-
00- CT Nº. 2.9.1.003-2016 PMJ – R$ 19.672,47 (Dezenove mil seiscentos e setenta e dois mil e 
quarenta e sete reais), JAQUELINE RODRIGUES DIAS, CPF 017.547604-73- CT Nº. 2.9.1.004-2016/
PMJ – R$ 3.526,79 (Três mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos), FRANCISCO 
MANOEL DA SILVA, CPF 583.341.064-91- CT Nº. 2.9.1.005-2016/PMJ – R$ 19.303,00 (Dezenove mil 
trezentos e três reais); SEVERINO DO RAMO DA SILVA, CPF 028349424-71- CT Nº. 2.9.1.006-2016/
PMJ – R$ 5.937,50 (Cinco mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); FRANCISCO 
ADRIANO FERNANDES NERY, CPF 047.705.924-42- CT Nº. 2.9.1.007-2016/PMJ – R$ 5.937,50 
(Cinco mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, 
CPF 569.884.434-87- CT Nº. 2.9.1.008-2016/PMJ – R$ 5.937,50 (Cinco mil novecentos e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos); GENILZA VITAL BATISTA, CPF 011.913.254-07 - CT Nº. 2.9.1.009-2016/
PMJ – R$ 13.528,00 (Treze mil quinhentos e vente e oito reais), ficando o referido processo com o 
valor total de R$ 102.735,90 (Cento e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

Juazeirinho - PB, 15 de Junho 2016.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC-
NICOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 29 de Junho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO PARA DOAÇÕES AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA 
SMAS DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 29 de Junho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 12 de Julho de 2016, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 29 de Junho de 2016

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 16.877/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.062/2016
DATA DE ABERTURA: 12/07/2016 – ÀS: 08: 30h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE PROCEDI-

MENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Srª.  Juliana Pereira 

de Lima torna público para conhecimento dos interessados, AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
do Pregão Eletrônico nº. 10.062/2016, que estava prevista para o dia 29/06/2016, ficando remarcada 
para o dia 12/07/2016, às 08:30h, considerando divergência no quantitativo do lote único do edital. 
O mesmo ficará remarcado para o dia 12/07/2016 às 08:30hs, com novo acolhimento de propostas, 
abertura.de propostas e disputa. Com novo número de chave: 635692.  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, 29 de Junho de 2016. 
Juliana Pereira de lima 

Pregoeira da CSL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos, destinado 
a esta Prefeirura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 29 de Junho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.024/2016 
PROCESSOS Nºs 2016/023713-SEMAM, 2016/025336-SEMHAB, 2016/012836-SEREM, 

2016/024251-SECOM, 2016/041252-GAPRE, 2016/024801-SEPPM, 2016/033368-PGM, 
2016/041653-SETUR e 2016/045112-SEAD.

DATA DE ABERTURA: 08/07/2016 - ÀS 08h15minh - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNA-
CIONAIS E TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 1.763 de 16 de agosto de 2011 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação nº 635757. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regu-
lamentada pelos Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto nº 7.884/2013, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 
123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: 00 (Ordinários) e 20 e 34 (fundo). Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no 
Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 29 de junho de 2016
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06151/2015 PARTES: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e a empresa BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
LTDA. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, COM RECURSO 
DECORRENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1008879-79/2013, SICONV Nº 790894, MDA/
PRONAT-DESENV SUST. DE TERRITÓRIOS RURAIS, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura de Juazeirinho, através de suas secretarias. OBJETO DO ADITIVO: Cons-
titui objeto o a prorrogação do prazo de vigência de 06 (Seis) meses no contrato acima mencionado, 
com vigência de 06 de Maio de 2016 a 06 de Novembro de 2016, a partir da assinatura do presente 
Aditivo. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Sexta do Contrato Inicial e 
em conformidade com o Inciso II do Parágrafo 1º do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. JONILTON FERNANDES CORDEIRO – Prefeito Constitucional - Juazeirinho – PB.

João Pessoa > Paraíba > quinta-feira, 30 de junho de 2016Publicidade
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