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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

32o Máx.
21o  Mín.

30o  Máx.
21o Mín.

32o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 3,580  (compra) R$ 3,582  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,430  (compra) R$ 3,720  (venda)
EURO   R$ 4,002  (compra) R$ 4,007   (venda)

l Reforma da pista de prova do Detran será inaugurada hoje. Página 3

l Procissão de Corpus Christi deve reunir milhares em JP. Página 6

l Ação promove empregabilidade das pessoas com deficiência. Página 7

l Saúde fará acompanhamento de bebês sem microcefalia. Página 8
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“PACTo” PARA bARRAR A LAvA JATo

Paraibano chega hoje 
à capital depois da marcar 
recorde nos 100m rasos 
do open Internacional 
Caixa Loterias.  PÁGInA 18

Petrúcio Ferreira
retoma foco nas 
Paralimpíadas

FoTo: Divulgação

Gravações afastam 
Jucá do Ministério

será  lançada hoje a nova 
edição da “bíblia do semiárido” 
escrita há 15 anos por sitônio 
Pinto.  PÁGInA 21

Alagoa Grande e Guarabira 
receberão a Cia Pé de Vento 
com o espetáculo “De Malas 
Prontas”.  PÁGInA 24

“Dom Sertão, Dona 
Seca” em 2a edição

Companhia leva circo 
e teatro ao interior

Esportes

Agricultura

Gira Calçados movimenta
R$ 7,5 milhões em negócios 

Economia

 PÁGInA 15

MP vai fiscalizar lei que 
obriga plantio de árvore 

Meio ambiente

 PÁGInA 4

Petrúcio vem sendo reconhecido como fenômeno do paratletismo

FoTo: Edson Matos FoTo: Divulgação

O ministro do Planejamento, Romero Jucá, pediu afastamento ontem depois da divulgação de conversas telefônicas com o 
ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, nas quais eles sugerem a intenção de obstruir a Operação Lava Jato.  PÁGInA 9

EnERGIA solAR  
Parceria entre o 
Governo do Esta-
do e o Banco do 
Nordeste permitirá 
um investimento 
de R$ 50 milhões 
na compra de sis-
temas fotovoltaicos 
para a agricultura 
familiar.  PÁGInA 3

Paraíba tem a segunda menor 
taxa de desemprego do nordeste

Pesquisa divulgada pelo IBGE revela que a taxa de desemprego na Paraíba ficou em 10% 
no primeiro trimestre deste ano, resultado inferior às médias regional e nacional.  PÁGInA 13

Otávio Sitônio 
Pinto é colunista

de A União

Educação
Enem: pagamento 
só até amanhã 

Paraíba
Modernização
do Trauma de CG 

Hospital Dom Luiz Gon-
zaga agora oferece raio-x de 
última geração.  PÁGInA 5

Mais de 8,2 milhões 
fizeram a inscrição para o 
Exame Nacional.  PÁGInA 14

Políticas
Temer é recebido
com protestos 

Gritos de “golpista” recep-
cionaram presidente interino 
ontem no Senado.  PÁGInA 10

FoTo: Edson Matos
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Defendida por uns e atacada por 
outros, a lei que liberava o uso da fos-
foetanolamina, também conhecida 
como “pílula do câncer”, foi suspensa 
na quinta-feira passada por decisão 
majoritária do Supremo Tribunal Fede-
ral. Sancionada pela presidente afasta-
da Dilma Rousseff em abril, a lei permi-
tia que pacientes diagnosticados com 
a doença pudessem usar a substância 
por livre escolha. Ela fica suspensa até 
o julgamento definitivo da ação.

A sanção foi criticada pela comu-
nidade científica por liberar um com-
posto que não tem registro na Anvisa 
nem eficácia comprovada. Para muitos 
especialistas, mais do que descumprir 
as regras vigentes, a liberação da fosfo-
letanolamina estabeleceu um clima de 
insegurança à comunidade científica, à 
classe médica e à população em geral, 
por criar um precedente de exposição e 
acesso a substâncias que sequer foram 
submetidas a pesquisas  clínicas, testes 
de qualidade e eficácia, e demais proce-
dimentos, absolutamente necessários à 
comprovação de sua segurança.

Produzida há mais de 20 anos, a 
fosfoetanolamina sintética foi estu-
dada pelo professor aposentado Gil-
berto Orivaldo Chierice, no Instituto 
de Química da USP e distribuída gra-
tuitamente durante décadas para pa-
cientes. Pesquisadores que estudam a 
molécula dizem que trabalhos publi-
cados no país e internacionalmente 
indicam a eficácia da substância. Um 
dos principais pesquisadores da área 
e autor de 12 estudos sobre o tema, 
o professor Durvanei Augusto Ma-
ria diz que ela impede o crescimen-
to de tumores e evita a formação de 

metástases, ao induzir a liberação de 
enzimas que matariam a célula doen-
te. Além disso, teria uma “afinidade 
química” para penetrar nas células 
tumorais, poupando as saudáveis.

O ministro Marco Aurélio, relator 
da ação contra a “pílula do câncer”, 
ressaltou que, ao dever do Estado de 
fornecer medicamentos à população, 
contrapõe-se a responsabilidade cons-
titucional de zelar pela qualidade e se-
gurança dos produtos em circulação. O 
Congresso Nacional, para o ministro, 
ao permitir a distribuição de remédio 
sem o controle prévio de viabilidade 
sanitária pela Anvisa, não cumpriu 
com o dever constitucional de tutela da 
saúde da população. “O direito à saú-
de não será plenamente concretizado 
sem que o Estado cumpra a obrigação 
de assegurar a qualidade das drogas 
distribuídas aos indivíduos, mediante 
rigoroso crivo científico, apto a afastar 
desenganos, charlatanismos e efeitos 
prejudiciais ao ser humano”.

Ainda que sejam comoventes os ar-
gumentos de parentes das pessoas que 
vinham se utilizando da fosfoetanola-
mina, algumas até com resultados po-
sitivos, a verdade é que se trata de tema 
extremamente delicado e que precisa 
ser tratado com rigor científico. Como 
lembrou o ministro Luiz Fux no julga-
mento do STF, citando parecer da An-
visa,  o uso da fosfoetanolamina pode 
favorecer o abandono de tratamentos 
prescritos pela medicina tradicional, 
os quais podem beneficiar ou curar a 
doença. E só este aspecto já seria su-
ficientemente bastante para apontar 
riscos que os pacientes, já fragilizados 
pela enfermidade, não devem correr.

Editorial

 A lei e a pílula do câncer
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A Comissão de Cultura realiza audiência 
pública nesta terça-feira (24) para deba-
ter a proposta de extinção do Ministério 
da Cultura. O encontro será realizado 
atendendo a pedido dos deputados Chi-
co D’Angelo (PT-RJ), Waldenor Pereira 
(PT-BA), Jean Wyllys (Psol-RJ), Luizianne 
Lins (PT-CE), Alice Portugal (PCdoB-BA) 
e Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Até ontem 
prédios do Minc permaneciam ocupados 
em 16 estados.

UNInforme

ODE EM CAMPINA (II) fOlkCOMuNICAÇÃO

GOvERNADOR RICARDO COutINhO quER REvISÃO DA MEtA fISCAl

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado, 
Adriano Galdino, e os de-
putados Inácio Falcão, João 
Gonçalves e Estela Bezerra 
prestigiaram nesse sábado 
(21) a plenária do Orça-
mento Democrático Esta-
dual que ocorreu no Colégio 
Estadual da Prata e contou 
com a presença do governa-
dor Ricardo Coutinho. 

A plenária tem o objetivo de 
ouvir a população e eleger as 
principais demandas da popu-
lação que possam ser inseridas 
no projeto de Lei Orçamentária 
Anual do ano de 2017, assim 
como prestar contas sobre as 
ações do Governo na região. 
Durante o evento, a população 
elegeu os temas da Educação, 
Segurança Pública e Saúde 
como as prioridades.

A coordenação do 13º Semi-
nário Os Festejos Juninos no 
Contexto da Folkcomunicação 
e da Cultura Popular divulgou 
a programação do evento que 
está marcado para acontecer 
entre os dias 1º a 3 de junho. 
“TVs Públicas e as Manifes-
tações da Folkcomunicação e 
da Cultura Popular no Brasil” 
abrem as discussões na UEPB, 
em Bodocongó.

AuDIêNCIA PúblICA

ODE EM CAMPINA (I)

vItAl DO RêGO - ‘SElO DE GARANtIA’
O jornal Folha de São Paulo, na edição dessa segunda-feira, botou mais lenha na fogueira sobre 
o envolvimento do ministro do TCU Vital do Rêgo na Lava Jato. Vital, segundo o lobista Julio Car-
margo, um dos delatores da Lava Jato, participou de três reuniões com o ex-senador Gim Argelo, 
PTB-DF, para ‘arrecadar contribuições’ em 2014. Segundo Carmargo, o então senador Vital do Rêgo 
só esteve presente no terceiro encontro e representava o ‘selo de garantia’ dos acordos feitos. “Na 
terceira reunião, quase no final, chegou Vital do Rêgo, para, na opinião do depoente, dar um ‘selo de 
garantia’;  Vital do Rêgo ficou apenas em torno de 10 minutos na reunião, dizendo que tinha muita 
coisa para fazer e Gim Argello pediu para ele comparecer”, relatou Julio Camargo.

Redação
opiniao.auniao@gmail.com

empregAbilidAde em s. riTA

O governador Ricardo Coutinho (PSB) fez 
ontem ponderações sobre as dificulda-
des da chegada de recursos para inves-
timentos na Paraíba, principalmente no 
que diz respeito à liberação de emprés-
timos já assegurados ao Estado pelo Go-
verno Federal. Ricardo Coutinho também 
comentou as discussões promovidas 
na última reunião dos governadores do 
Nordeste, na última quinta-feira (19), 
em Maceió, e cobrou a revisão da meta 
fiscal em todo o país. “Existe uma preo-
cupação muito grande dos governantes 
com a conjuntura nacional. E, ao mesmo 
tempo, com a preservação da ordem e 
dos preceitos democráticos. Isso nos 
une, e acho que hoje une a grande maio-
ria do Brasil. Essa é a principal questão 
porque o restante da pauta é a mesma 
de antes”, disse o governador. “Precisa-
mos revisar os programas de ajuste fiscal em todo o Brasil. Faz três anos que a Paraíba não faz essa 
revisão, e nos temos capacidade de contrair financiamentos. Nem queremos recursos do OGU (Or-
çamento Geral da União), queremos é que o Estado possa contratar operações e continuar investin-
do para poder manter ou aumentar o nível de emprego a partir das obras e investimentos públicos”.
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Artigo

Saber viver

Ele ia muito contente, todo sorriso, 
caminhando pela Av. Cabo Branco, fazen-
do sua caminhada. Tinha olhos para ver, 
cabeça para pensar, coração para pulsar, 
pernas para andar, mas tinha os braços 
e mãos atrofiados. Assim mesmo, cami-
nhava alegre, como se aqueles membros 
fossem perfeitos... Cumprimentava as 
pessoas com o sorriso e teve um momen-
to em que ele parou para contemplar o 
mar. O mar, onde, decerto, jamais pode-
ria nadar.

Pus-me a refletir. O que é que um ho-
mem com braços e mãos atrofiados pode 
fazer sozinho? Quase nada. Como se ali-
mentar, tomar banho, escrever, acari-
ciar? Deve ser muito doloroso. Faça uma 
experiência, imagine-se assim...

Tudo isso eu ia pensando, enquanto 
o homem andava à minha frente. Muito 
moço, deveria ter uns 30 anos. Qual se-
ria a sua religião? Protestante, católico, 
espírita?... Por que tanta conformação 
diante do sofrimento? Por que não ficou 
em casa, amargando a sua sorte? Por que 
não se revoltava? Ah, como esse homem 
me ensinava com a didática de seu so-
frimento... Aí, monologuei: o importante 
não é viver. O importante é saber viver... 
Enquanto o homem sorria para a manhã 
de sol, quanta gente se lamentando, se 

queixando, revoltada com o impeach-
ment, maldizendo tudo - e o que é pior - 
se suicidando... Quanta gente botando a 
culpa em Deus pelo seu sofrimento.

Mas ele tinha os olhos para contem-
plar as belezas da natureza, tinha a boca 
para falar e sorrir, tinha a cabeça para 
pensar, tinha pernas para caminhar, ti-
nha um coração para sentir e amar, um 
pulmão para respirar o ar puro da praia... 
E, decerto, tinha uma religião saudável, 
uma religião sem medos e sem misté-
rios. Uma religião em que não se teme 
Deus, mas o ama. Um Deus-pai. Jamais 
um Deus que castiga e se vinga...

Agora, o homem conversava com um 
grupo de amigos, contente e feliz, como 
se tivesse as mãos e os braços perfeitos... 
Depois ele continuou movimentando as 
pernas, sempre atento, sempre alegre.

Mais adiante, ele vinha voltando. Es-
taria indo para casa ou ia se encontrar 
com alguém da família, a fim de levá-lo 
de carro? Não sei, só sei que me senti 
muito inferior a esse homem. E fiz o pro-
pósito de nunca mais lamentar tudo que 
acontece na vida... É preciso aprender a 
sofrer, pois, como disse o mestre Allan 
Kardec, no livro A Gênese “A dor é o agui-
lhão que empurra o homem para frente 
na via do progresso”.

É preciso aprender a sofrer, pois, como disse o mestre Allan kardec, no livro A Gênese 
‘A dor é o aguilhão que empurra o homem para frente na via do progresso’.

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh) e a Fundação Centro Integra-
do de Apoio ao Portador de Deficiência (Fu-
nad), ambas do Governo do Estado, realizam  
hoje, em parceria com o Ministério do Traba-
lho, o Dia da Empregabilidade para Pessoa 
com Deficiência em Santa Rita. Em junho, o 
evento ocorrerá em Campina Grande. 

UNIÃO  A
SuPERINtENDêNCIA DE IMPRENSA E EDItORA

fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de Álvaro Machado
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Acordo beneficia agricultura familiar 
com sistemas solares fotovoltaicos
Cooperação entre Estado 
e Banco do Nordeste vai 
incentivar sustentabilidade

FOTO: Edson Matos

José Alves    
zavieira2@gmail.com

Dias melhores virão para 
os agricultores familiares da 
Paraíba. O governador Ricardo 
Coutinho firmou na manhã de 
ontem no Salão Nobre do Pa-
lácio da Redenção, um acordo 
de cooperação com o Banco do 
Nordeste para viabilizar o uso 
de sistemas de energia solar 
na irrigação das lavouras pa-
raibanas. O programa total terá 
investimento de R$ 50 milhões, 
sendo que cerca de R$ 10 mi-
lhões serão investidos por ano 
beneficiando exclusivamente 
os agricultores familiares do Es-
tado. “Vamos fazer na Paraíba 
uma grande experiência nessa 
área de utilização de energia 
solar para potencializar a agri-
cultura familiar gerando mais 
paz social”, disse Ricardo, pon-
tuando que essa é a resposta 
que pode-se dar perante a atual 
crise econômica.

O convênio estipula linha 
de crédito para que a popula-
ção de agricultores do Semiá-
rido e da Zona da Mata possa 
ter aumento de seus negócios 
e melhoria na qualidade de 
condição de vida. “Essa é tal-
vez, a principal política pública 
de agricultura familiar. Nem 
o Bolsa Família tem o poder 

que a agricultura familiar tem, 
porque é um programa barato 
e produtivo viabilizado através 
do Banco do Nordeste”, afir-
mou o governador enfatizando 
que a hora não é para temer 
nada. A hora é para avançar.

O governador disse ainda, 
que esse é um grande avanço 
para os agricultores familiares 
paraibanos e que passou cin-
co anos de sua vida, enquanto 
governador, sonhando com 
esse momento. Agora os agri-
cultores vão ter a condição de 
transformar energia solar em 
energia elétrica para tocar pro-
jetos de irrigação e piscicultura 
com capacidade de aumentar 
a produção. Ele observou que 
a energia elétrica que os agri-
cultores utilizam atualmente 
é muito cara, mas com a uti-
lização das placas de energia 
fotovoltaica, eles vão diminuir 
muito os gastos com energia 
elétrica. Para o governador, o 
objetivo é fazer da Paraíba uma 
grande expressão na utilização 
da energia solar na atividade 
primária da economia, que é 
exatamente a agricultura.

Segundo o secretário da 
Agricultura Familiar e Desen-
volvimento do Semiárido da 
Paraíba (SEAFDS), Lenildo 
Morais, a implantação de um 
programa como esse, que tem 
um investimento de R$ 50 mi-
lhões, é um sonho. “Se utilizar-
mos a cada ano R$ 10 milhões 
que está previsto, significa di-

zer que o acordo de cooperação 
técnica vai possibilitar que o 
agricultor familiar da Paraíba 
possa estar utilizando a energia 
fotovoltaica para uso exclusi-
vo nas lavouras nas próximas 
décadas. Então o agricultor 
produtor que paga atualmen-
te quase R$ 6 mil de energia 
elétrica, vai poder fazer seu 
projeto através da Emater e do 
Banco do Nordeste para econo-
mizar energia elétrica e utilizar 
a energia limpa e renovável, ou 
seja, a energia solar.

O superintendente do 
Banco do Nordeste do Bra-
sil na Paraíba, Wesley Maciel, 
disse que o acordo foi firmado 
através de demanda do gover-
nador Ricardo Coutinho, ex-
clusivamente em benefício aos 
agricultores familiares, trata-se 
de uma tecnologia nova, ba-
rata e disponível para que os 
agricultores familiares possam 
produzir mais, colocando à dis-
posição da sociedade produtos 
com mais qualidade, livres das 
intempéries climáticas. Ele dis-

se que o BNB é responsável por 
85% dos recursos colocados 
à disposição da agricultura fa-
miliar da Paraíba. Tudo feito 
em parceria com o governo do 
Estado através da Emater que 
leva ao homem do campo as-
sessoria e desenvolvimento.

Wesley Maciel explicou 
que os agricultores familiares 
terão acesso especial à linha 
de crédito de investimento em 
energia renovável e sustentabi-
lidade do Programa Nacional da 
Agricultura Familiar, por meio 

do Pronaf-ECO. Com esse acor-
do de cooperação, o banco colo-
ca no mínimo R$ 10 milhões por 
ano, para que esses agricultores 
recebam a tecnologia de ponta, 
com juros e prazo adequados.

A efetivação do acesso ao 
crédito pelos agricultores fami-
liares será acompanhada pela 
Secretaria por intermédio da 
Empresa de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural da Paraíba 
(Emater-PB) e da Empresa Es-
tadual de Pesquisa Agropecuá-
ria da Paraíba (Emepa-PB).

O governador Ri-
cardo Coutinho e o 
superintendente do 
Departamento Esta-
dual de Trânsito (De-
tran-PB), Aristeu Cha-
ves, inauguram, nesta 
terça-feira (24), às 15h, 
as obras de reforma 
das pistas de prova da 
sede da autarquia, no 
Conjunto Mangabeira 
VII. Além da revitali-
zação, serão entre-
gues duas unidades de 
apoio para atender aos 
candidatos a conduto-
res de veículos.

Segundo o superin-
tendente Aristeu Cha-
ves, as duas unidades 
de apoio vão oferecer 
conforto e tranquilida-
de aos candidatos, aos 
instrutores dos Cen-
tros de Formação de 
Condutores (CFCs) e 
aos examinadores do 
Detran. “Consequente-
mente, será criado um 
ambiente propício para 
que eles possam fazer a 
prova prática com mais 
tranquilidade, já que 
naturalmente é antece-
dida de muita angústia 
e tensão”, observou.

As obras 
Os candidatos aos 

exames práticos de di-
reção veicular e de con-
dução de motocicletas 

passarão a aguardar em 
ambientes climatizados 
e totalmente equipa-
dos. As áreas construí-
das totalizam mais de 
307 m², compostos de 
salas de atendimento, 
espera evalidação (cap-
tura digital); sala dos 
examinadores, gabi-
nete, copa e banheiros 
com acessibilidade.

Numa área total de 
10.350 m², as pistas de 
prova ainda foram do-
tadas de guarita; novo 
layout, com reordena-
mento das garagens; 
revitalização dos meios-
fios e da sinalização, 
entre outras melhorias. 
O investimento do ór-
gão foi na ordem de 
R$ 1.800.000, incluindo 
mobiliário e equipa-
mentos de informática.

Governador inaugura 
obra na pista de prova 

NO DETRAN-PB

O governador Ricardo 
Coutinho participou, nesse sá-
bado (21), na cidade de Campi-
na grande, sede da terceira Re-
gião geoadministrativa, da 14ª 
audiência pública do Orçamen-
to Democrático Estadual, ciclo 
2016. Ricardo entregou equi-
pamentos para a região, pres-
tou contas dos investimentos e 
ouviu a população, que reivin-
dicou e elegeu as prioridades 
para o próximo ano. A audiên-
cia de Campina grande aconte-
ceu no ginásio do Colégio Es-
tadual da Prata e contou com a 
participação de 2.734 pessoas. 
A população presente na au-
diência elegeu como prioridade 
de investimento para o próximo 
ano a educação, seguida da se-
gurança pública e saúde.

Ricardo abriu a plenária 
com a assinatura do decreto 
que transforma a Delegacia Es-
pecializada de Vigilância geral 
de Campina grande em Delega-
cia Especializada de Repressão 
a Entorpecentes. Entregou à 3ª 
Gerência de Saúde, três câma-
ras frias e três condicionado-
res de ar, no valor de R$ 87 mil. 
Para a Gerência de Educação da 
região, o governador entregou 
384 computadores, no valor 
de R$ 1,5 milhão. “Essa foi uma 
reivindicação da plenária do 
ODE do ano passado e nós hoje 
estamos atendendo a esse pe-
dido”, disse o governador.

“Não é possível fazer tudo, 
porém mais de 90% das obras 
do Estado partem da participa-
ção popular”, ressaltou. 

Ricardo entrega equipamentos 
durante audiência em Campina

ORçAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL

Na sexta-feira (20), na ci-
dade de Cuité (4ª Região geor-
çamentária), o governador 
Ricardo Coutinho participou 
de mais uma audiência públi-
ca do Orçamento Democrático 
Estadual, envolvendo a popu-
lação dos 12 municípios da re-
gião. A audiência contou com 
a participação de mais de 2,8 
mil pessoas. Na ocasião, Ricar-
do assinou ordem de serviço 
para a conclusão das obras de 
ampliação do Hospital Regio-
nal de Picuí, fez entrega de 
equipamentos para as escolas 
e para a Gerência de Saúde, 

além de créditos do Programa 
Empreender-PB. 

“Quero expressar minha 
profunda alegria em poder 
realizar mais uma audiência 
do Orçamento Democrático. 
A Paraíba vem dar uma aula 
sobre democracia participa-
tiva, com a presença do povo 
nas plenárias. Isso é algo que 
só tem aqui no nosso Estado e 
nós precisamos nos orgulhar 
disso. O governante passará, 
mas é importante que o povo 
se aproprie deste instrumen-
to e jamais permita que haja 
retrocesso. Sabemos das di-

ficuldades econômicas que o 
País atravessa, mas precisa-
mos proteger o nosso projeto 
de democracia participativa 
e para proteger precisamos 
observar e respeitar a Consti-
tuição e as escolhas da popu-
lação”, disse Ricardo na aber-
tura da plenária.

A audiência de Cuité foi 
a 93ª desde a implantação 
do instrumento no Estado. 
A plenária foi realizada no 
ginásio da Escola Estadual 
André Vidal de Negreiros, re-
cém-inaugurada pelo gover-
nador Ricardo Coutinho.

Saúde e educação na região de Cuité
População de Campina Grande abraçou o governador Ricardo Coutinho e elegeu prioridades para 2017

FOTO: Francisco França/Secom-PB

Além da revi-
talização, serão 
entregues duas 
unidades de 
apoio para os 
candidatos a 
condutores 
de veículos

Programa terá investimento total de R$ 50 milhões, sendo R$ 10 milhões por ano para benefício exclusivo dos pequenos agricultores
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Políticas

MP-Procon fiscalizará cumprimento 
de lei em concessionárias de veículos

Dentro do Planejamen-
to Estratégico e na garantia 
de um ambiente equilibra-
do, em consonância com as 
normas do desenvolvimento 
sustentável, o Programa de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor do Ministério Público 
da Paraíba (MP-Procon) rece-
beu, na tarde dessa segunda-
feira (23), os representantes 
da ONG Centro de Apoio às 
Atividades Populares (Caap) 
que apresentaram o Projeto 
“Onde Plantei”.

De acordo com o coorde-
nador da ONG, José de Arima-
téia Rodrigues, o objetivo da 
visita foi buscar parceira com 
Ministério Público da Paraí-
ba, através do MP-Procon e o 
Caop do Meio Ambiente, para 
viabilizar a Lei Municipal 
11.878/ 2010 alterada pela 
Lei 13.088/2015, que esta-
belece o plantio de árvore a 
cada veículo vendido pelas 
concessionárias, de acordo 
com a potência do carro. “A 
lei já existe, precisamos ape-
nas que haja uma fiscalização 
para que essas concessioná-
rias cumpram o que a lei de-
termina”, disse.

O diretor-geral do MP
-Procon, o promotor de Jus-
tiça Glauberto Bezerra, in-
formou que a ONG trabalha 
com o Projeto “Onde Plantei” 
e o MP-Procon dará toda ga-
rantia do cumprimento da 
lei. “Vamos instaurar inqué-
rito civil para fazer com que 
as concessionárias cumpram 
a lei dentro do planejamen-
to estratégico de segurança 
ambiental, no caso, chamado 
consumo sustentável, vende 
um carro dependendo da ci-
lindrada e plante uma árvore, 
com apoio do Pnud e do Caop 
do Meio Ambiente com finali-
dade de proteção integral do 
consumidor cidadão”, finali-
zou o promotor.

Participaram da reu-
nião a promotora de Justiça 
do Caop do Meio Ambiente, 
Cláudia Cabral, a coordena-
dora de Saúde e Segurança do 
MP-Procon, Juliana Brasileiro 
e a representante da CAAP, 
Patrícia de Melo Martins.

Com apoio do Progra-
ma das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud), o 
Projeto “Onde Plantei” con-
vida pessoas para incentivar 
a outras a plantarem árvores 
e foi lançado para os centros 
urbanos diante do crescimen-
to populacional e seu flagran-
te impacto na natureza.

Lei municipal determina 
o plantio de árvores de 
acordo com venda de carros

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) realizou Sessão Es-
pecial, na manhã dessa segunda-
feira (23), para concessão do Título 
de Cidadão Paraibano ao coman-
dante do 15º Batalhão de Infanta-
ria Motorizada do Exército, coro-
nel Marcos Augusto Costa Bastos. 
De acordo com o deputado João 
Gonçalves, propositor da matéria, 
o coronel é merecedor do título 
pelos relevantes serviços presta-
dos ao Estado da Paraíba, através 
de ações sociais e educacionais em 
todo o Estado.

 Ainda de acordo com o depu-
tado João Gonçalves, o homena-
geado desempenha papel exemplar 
fazendo com que as atividades ad-
ministrativas e militares tornem-se 
sempre fecundas em seu batalhão. 

O  Comando do 15º Batalhão 
de Infantaria Motorizado, sediado 
no bairro de Cruz das Armas, onde 
nasceu o deputado, tem prestado 
relevantes serviços aos pessoenses e 
paraibanos, sobretudo nessa época 
de secas, com a Operação Carro-Pi-
pa, justifica o parlamentar. “Os mi-
litares coordenam a Operação Car-
ro-Pipa na Paraíba além de outras 
ações sociais que o coronel Marcos 

Augusto tem realizado aqui desde 
2014”, destaca João Gonçalves. 

O coronel Costa Bastos revelou 
que a homenagem é um reconhe-
cimento também ao Exército. “É 
com muito orgulho que recebo esse 
Título de Cidadão Paraibano. Pelo 
trabalho que o 15º Batalhão de In-
fantaria Motorizado realizou em 
prol do Estado da Paraíba ajudando 
no combate à seca, na segurança de 
eventos, então fico orgulhoso em 
receber o título de uma terra que 
tem tantos vultos importantes a 
exemplo de Ariano Suassuna, José 
Lins do Rego, dentre outros”. Natu-
ral do Rio de Janeiro, o comandante 
afirmou ainda que ele e sua família 
se adaptaram rápido ao Estado que 
tem pessoas hospitaleiras.

 O homenageado faz parte da 
Academia Militar das Agulhas Ne-
gras (Aman), do Exército Brasileiro, 
e graças ao empenho e trabalho 
realizado recebeu várias conde-
corações como forma de reconhe-
cimento por suas atividades pelo 
mundo, a exemplo da Medalha 
das Nações Unidas, Medalha dos 
50 Anos das Forças de Paz da ONU 
– Noruega; Medalha da Ordem Mi-
litar e Hospitalaria de São Lázaro 

de Jerusalém – França; e a Medalha 
de Segurança, Defesa e Integração 
Regional – Guatemala. 

No Brasil, o coronel Costa Bas-
tos comandou o 4º Pelotão de Po-
lícia do Exército, foi instrutor da 
Escola de Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais (EsAO) e foi comandante da 
Companhia Comando da Brigada 
de Forças de Paz no Haiti. Há dois 
anos morando na Paraíba, o coro-
nel comandou o 15º Batalhão de 
Infantaria Motorizado e atuou na 
formação de mais de 500 soldados 
paraibanos, além de apoiar diver-
sas atividades culturais na cidade 
de João Pessoa por intermédio da 
Banda de Música do Batalhão. 

O militar também coordena 
no Estado o Projeto Rondon, onde 
mais de 300 universitários das re-
giões Centro-Sul do País auxiliam 
a população de 15 municípios pa-
raibanos. O coronel também está 
à frente da Operação Carro-Pipa, 
que atua em mais de 40 municípios 
da Paraíba. 

Durante a solenidade foi rea-
lizada uma homenagem póstuma 
ao brigadeiro Antônio Sampaio, 
Patrono da Arma de Infantaria do 
Exército Brasileiro. 

ALPB concede Título de Cidadão 
Paraibano a coronel do Exército

MARCOS AUGUSTO COSTA BASTOS

FOTO: Divulgação/ALPB

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

“Fico orgulhoso em receber o título de uma terra que tem tantos vultos importantes”, declarou o coronel homenageado

Proposta de Raoni já é prevista em lei estadual desde 2013

A Comissão de Consti-
tuição, Justiça, Redação e Le-
gislação Participativa (CCJ) 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) aprovou proje-
to do vereador Raoni Mendes 
(DEM) que poderá contribuir 
para deixar a capital ainda 
mais verde.  É a proposta do 
‘Telhado Verde’, que obriga as 
novas edificações a incluírem 
vegetação em seus telhados. 
O objetivo é reduzir as ilhas de 
calor e a aumentar a biodiver-
sidade local. 

Raoni Mendes explicou 
que os telhados verdes funcio-
nam como controladores tér-
micos, fazendo com que o ca-
lor gerado pela insolação seja 
reduzido consideravelmente. 
“Ou seja, um teto verde fun-
ciona como um ar-condicio-
nado natural”, explicou. Com 
a aprovação da proposta, os 
moradores também poderão 
economizar água, já que pos-
sui uma grande capacidade 
de retenção de água da chuva 
que, com a ajuda de um cole-
tor, pode ser reaproveitada de 
várias maneiras.

O sistema também deve 

auxiliar na drenagem da ci-
dade, pois as ferramentas de 
retardo de água liberam o 
recurso gradativamente nas 
galerias, evitando a sobrecar-
ga. O vereador ressaltou que 
a ideia segue uma tendência 
mundial aplicada em grandes 
cidades. A proposta é seme-
lhante à Lei 10.047, de 9 de 
julho de 2013, de autoria do 
deputado Hervázio Bezerra 
(PSB). O telhado verde ainda 
contribui para o conforto in-
terno da residência, reduzin-
do a poluição sonora gerada 
pelo ruído de carros e outros 
veículos, além de colaborar 
com a biodiversidade.

Raoni acrescentou que a 
instalação pode resultar em 
empregos relacionados à pro-
dução, design, manutenção e 
construção dos equipamen-
tos. Há uma redução de me-
tros cúbicos de águas pluviais 
a cada ano, além da economia 
de energia para os proprietá-
rios dos edifícios. “A aplicação 
da proposta pode ajudar bas-
tante para que nossa cidade 
volte a ser uma das cidades 
mais verdes do mundo”,  disse.

Incentivo aos ‘telhados 
verdes’ avança na CCJ

CÂMARA MUNICIPAL

A diretora da Escola 
Superior da Magistratura 
(Esma), desembargadora 
Fátima Bezerra Cavalcan-
ti, lançará, nesta terça-feira 
(24), o projeto Escola Itine-
rante. O evento, está previs-
to para ter início a partir das 
17h30, e acontecerá na sede 
da instituição de ensino, no 
Complexo Judiciário, no Alti-
plano, em João Pessoa.

O projeto Escola Itine-
rante objetiva interiorizar 
ações educativas, com foco 
no novo Código de Proces-
so Civil (Lei 13.105/2015), 
possibilitando que magis-
trados e servidores das 
mais diversas comarcas 
do Estado tenham oportu-

nidade de aprimorar seus 
conhecimentos e práticas 
para melhor atuarem em 
suas unidades judiciárias.

“Trata-se de um proje-
to amplo que pode abrigar 
diversos planos de traba-
lho. A Escola se deslocará, 
constantemente, no senti-
do de cumprir sua missão 
na disseminação do saber, 
em busca da excelência da 
prestação jurisdicional”, 
ressaltou a desembargado-
ra Fátima Bezerra.

A solenidade, ainda, 
contará com a presença do 
presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque, do diretor-

-adjunto da Esma, juiz Ricar-
do Vital de Almeida, além de 
desembargadores da Corte, 
magistrados e servidores.

Projeto Escola Itinerante será 
lançado na Esma nesta terça

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Sead-JP prevê 
a realização 
de concurso 
público em 2017

O secretário adjunto Bru-
no Sitônio Fialho de Oliveira 
apresentou, na manhã dessa 
segunda-feira (23), as metas e 
prioridades da Secretaria Mu-
nicipal de Administração para 
o ano de 2017. A apresentação 
aconteceu na quinta audiên-
cia pública para discutir a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício finan-
ceiro de 2017, realizada na 
Câmara Municipal de João Pes-
soa (CMJP).

O destaque da pasta para 
2017 será a meta de realização 
de concursos, no âmbito da ad-
ministração direta do municí-
pio. Segundo o documento da 
LDO 2017, as vagas serão des-
tinadas para diversas áreas.

Magistrados 
e servidores 
das  diversas 
comarcas do 
Estado terão 
oportunidade 
de aprimorar 
conhecimentos



Santa Rita recebe ações 
de emprego voltadas para 
pessoa com deficiência
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O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, no sá-
bado (21), a Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e 
Médio Major Veneziano Vital 
do Rego (unidade 2), que vai 
beneficiar os moradores dos 
loteamentos Raimundo Suas-
suna e Acácio Figueiredo, em 
Campina Grande. Na ocasião, 
Ricardo também entregou 
um raio-x digital para o Hos-
pital de Emergência e Trauma 
Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des, em Campina Grande, um 
equipamento de ponta que 
representa um investimento 
de cerca de R$ 750 mil para 
modernização de exames rea-
lizados na unidade. 

Na escola, o governador 
foi recepcionado por alunos 
e funcionários, assistiu a 
uma apresentação do Pro-
grama de Inclusão através 
da Música e das Artes (Pri-
ma) e conheceu as depen-
dências. “A educação é uma 
das prioridades do Governo 
do Estado. Ela faz parte do 
projeto de habitabilidade 
que começou com a entrega 
das casas, se estende com 
a inauguração da escola e 
ainda estamos fazendo uma 
unidade de saúde para servir 
à população. Aqui já temos 
mais de 400 alunos apren-
dendo e construindo um fu-
turo melhor”, frisou Ricardo.

A escola tem 948 m² de 
área construída e recebeu 
mais de R$ 1,5 milhão em 
investimentos. A unidade de 
ensino possui sete salas de 
aula, sala de leitura, labora-
tórios, sala dos professores, 
diretoria, secretaria, banhei-
ros, cozinha, área de serviço, 
almoxarifado e depósitos.

“Essa é uma escola es-
truturante para este conjun-
to e região. Vai ser implanta-
da e articulada com o projeto 
pedagógico de referência 
que temos no Governo do Es-
tado. É uma escola com uma 
estrutura adequada, salas 
amplas, laboratórios, enfim, 
que vai criar uma cultura 
educacional, estimulando a 
comunidade a zelar por ela. 
Nesse conjunto, temos mais 
de 1.500 famílias que serão 
beneficiadas”, destacou o se-
cretário de Estado da Educa-
ção, Aléssio Trindade.   

De acordo com a vice-di-
retora, Joelma Coelho, a Esco-
la Estadual Major Veneziano 
Vital do Rego veio para de-
safogar a demanda existente 
na região. “A primeira unida-
de desta escola já está com 
o número de alunos muito 
grande e esta nova unidade 
veio atender uma necessida-
de desta área. Esta escola já 
tem mais de 400 alunos ma-
triculados. Nossos estudantes 
vêm dos conjuntos Raimundo 
Suassuna, Acácio Figueiredo, 
bairro das Cidades e Três Ir-
mãs”, explicou.

A dona de casa, Mariana 
Santos, foi conhecer a escola 
e garantiu que ela facilitou a 
vida dos estudantes da loca-
lidade. “Meu filho tinha que 
se deslocar para poder es-
tudar, agora ele vai ter edu-
cação praticamente vizinho 
de onde mora. A escola ficou 
bonita e com uma boa estru-
tura”, observou.

Em seguida, Ricardo 
visitou as dependências do 

Escola tem 948m2  e 
recebeu R$ 1,5 milhão
em investimentos

Ricardo entrega escola e raio-x
EM CAMPINA GRANDE

Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande 
onde entregou o aparelho de 
raio-x digital que vai atender 
a demanda de mais de 6 mil 
exames por mês. O hospital, 
que é referência em trauma-
tologia, recebe pacientes de 
vários municípios da Paraíba 
e atende uma média de 250 
pessoas por dia. 

O novo equipamento vai 
representar uma redução de 
custos de aproximadamen-
te R$ 50 mil por mês. “É um 
aparelho moderno com ima-
gem quase comparada à da 
tomografia. A imagem feita 
pelo raio-x digital pode sair 
em CD, o que representa mais 
agilidade nos resultados dos 
exames e menor custo. Nesse 
momento de crise, reduzir os 
custos é fundamental”, afir-
mou o governador.

De acordo com o diretor 
geral do hospital, Geraldo 
Medeiros, o equipamento 
tem qualidade superior ao 
convencional e realiza exa-
mes de abdômen, crânio/
face, coluna, tórax, entre ou-
tros. “Ele traz diversas van-
tagens que vão desde a qua-
lidade de imagem, o tempo 
para obtenção de resultados 
e também custo. O paciente 
terá um diagnóstico mais rá-
pido, agilizando assim o tra-
tamento”, enfatizou.

O aparelho processa a 
imagem e ela pode ser aper-
feiçoada através de progra-
mas de melhoramento da 
imagem, podendo ser reali-
zadas medidas, alteração de 
brilho e contraste, ampliação 
e outras ações. Em conjunto 
com o raio-x digital, foi im-
plantado no hospital o sis-
tema PACS (Picture Archival 
an Comunication System) 
que permite uma forma mais 
prática e ágil de comunica-
ção, arquivamento e distri-
buição das imagens. 

Para a instalação dos 
novos equipamentos, o setor 
de imagem passou por uma 
reestruturação. Foram insta-
lados computadores nos pos-
tos de enfermagem e consul-
tórios para visualização em 
tempo real dos médicos em 
qualquer setor do hospital.

O governador Ricardo Cou-
tinho inspecionou, na última 
sexta-feira (20), as obras da ro-
dovia PB-151 com extensão de 
14 km. A estrada liga a cidade 
de Picuí até a divisa do Rio Gran-
de do Norte. Na obra, em fase 
de conclusão, o Governo do Es-
tado investiu R$ 4,3 milhões. 

Ricardo lembrou que a es-
trada estava destruída porque 
foi pavimentada ainda no Go-
verno de Burity e por isso preci-
sou ser totalmente reconstruída. 
“Esta é uma obra que integra 
o Curimataú, não só Picuí, mas 
toda uma região a outro polo 
que é o Rio Grande do Norte”. 
O asfalto é em Concreto Betu-
minoso Usinado a Quente, mais 
resistente às cargas pesadas, 
muito utilizado nas rodovias fe-

derais e que a Paraíba utiliza em 
muitas rodovias como é o caso 
das rodovias da Integração e do 
Anel do Curimataú. 

O deputado Buba Germano 
lembrou que a nova pavimentação 
era um antigo pleito e que agora 
o Governo do Estado realiza. “O 
obra está na fase de acabamento, 
na próxima semana o asfalto che-
ga à divisa com o Rio Grande do 
Norte e, em julho, o governador 
volta a Picuí para inaugurá-la”, 
adiantou o deputado.

O deputado Gervásio Maia 
acompanhou o governador na 
inspeção das obras e avalia que 
“mesmo diante de uma crise tão 
forte o Governo da Paraíba vem 
mantendo o ritmo e até anuncian-
do novas obras; além de cumprir 
o pagamento do servidor em dia”. 

O prefeito de Picuí, Acácio 
Araújo Dantas, agradeceu a Ri-
cardo Coutinho pela realização 
de importante benefício para a 
cidade e toda a região. O moto-
rista Amsterdã Cunha da Silva 
disse que a falta de conservação 
da estrada causava prejuízos. 
“Os carros estavam sempre que-
brados, além de muita poeira no 
verão e lama no inverno. Agora, 
depois do novo asfalto é uma 
tranquilidade. A viagem é feita 
com mais segurança e confor-
to”, observou.

O diretor de Obras do De-
partamento de Estradas de Ro-
dagem (DER), Hélio Cunha Lima, 
informou que dos 14 km, cerca 
de 10 km já estão asfaltados e a 
previsão é de que a rodovia seja 
inaugurada em julho.

Governador inspeciona obras da PB-151 em Picuí

No aparelho de raio-x digital entregue ao Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes o Governo do Estado investiu cerca de R$ 750 mil

Governador Ricardo Coutinho assistiu a uma apresentação do Prima na inauguração da Escola Major Veneziano Vital do Rego

FotoS: Francisco França



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de maio de 2016

Procissão de Corpus Christi deve 
reunir milhares de católicos em JP
Celebrações de quinta-feira 
contarão ainda com missa 
e Adoração ao Santíssimo

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

A programação elabo-
rada pela Arquidiocese da 
Paraíba para o dia de Corpus 
Christi deve reunir milhares 
de católicos na próxima quin-
ta-feira, durante a procissão 
que sai às 16h da Igreja de 
Lourdes, seguindo pelas ruas 
do Centro de João Pessoa até 
o adro do Centro Cultural São 
Francisco. 

As celebrações, presidi-
das pelo arcebispo metropoli-
tano da Paraíba, dom Aldo di 
Cillo Pagotto, serão iniciadas 
às 8h, com missa na Igreja de 
Nossa Senhora de Lourdes, lo-
calizada na Avenida João Ma-
chado, no Centro da capital.

Das 10h às 15h, ainda 
na Igreja de Lourdes, haverá 
adoração ao Santíssimo Sa-
cramento. O dia de Corpus 
Christi, realizado na quinta-
-feira seguinte ao domingo da 
Santíssima Trindade, consta 
de uma grande missa, segui-
da da procissão e adoração ao 
Santíssimo Sacramento. 

A Santa Missa é o memo-
rial da paixão, morte e ressur-
reição de Cristo. A procissão 
lembra a caminhada do povo 
de Deus, que é peregrino, em 
busca da terra prometida e a 
adoração ao Santíssimo Cor-

po de Cristo é um dos gestos 
mais profundos de comunhão 
que podemos estabelecer 
com Cristo.

Corpus Christi é uma fes-
ta religiosa da Igreja Católica 
que tem por objetivo cele-
brar o mistério da eucaristia, 
o sacramento do corpo e do 
sangue de Jesus Cristo. A fes-
ta acontece sempre 60 dias 
depois do Domingo de Páscoa 
ou na quinta-feira seguinte 
ao domingo da Santíssima 
Trindade, em alusão à Quin-
ta-feira Santa, quando Jesus 
instituiu o sacramento da Eu-
caristia durante a última ceia 
com seus apóstolos.

Jesus mandou que ce-
lebrassem sua lembrança 
comendo o pão e bebendo o 
vinho que se transformariam 
em Seu Corpo e em Seu San-
gue. Durante esta festa são 
celebradas missas festivas e 
as ruas são enfeitadas para a 
passagem da procissão onde 
é conduzido geralmente pelo 
bispo, ou pelo pároco da igre-
ja, o Santíssimo Sacramento, 
acompanhada por multidões 
de fiéis em cada cidade bra-
sileira.

 
Corpus Christi 
O nome “Corpus Christi” 

vem do Latim e quer dizer 
“Corpo de Cristo”. No Brasil, 
essa solenidade é comemo-
rada sempre na quinta-feira 
depois da Festa da Santíssima 
Trindade. O objetivo é cele-
brar solenemente o mistério 

A procissão sairá da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, às 16h, seguindo até o adro do Centro Cultural São Francisco

da Eucaristia: o Sacramento 
do Corpo e do Sangue de Jesus 
Cristo.

A festa do Corpus Christi 

foi instituída pelo Papa Urba-
no IV no dia 8 de setembro de 
1264. A procissão de Corpus 
Christi lembra a caminhada 

do povo de Deus, peregrino, 
em busca da terra prometida. 
O Antigo Testamento diz que 
o povo peregrino foi alimen-

tado com maná, no deserto. 
Com a instituição da Eucaris-
tia, o povo é alimentado com o 
próprio corpo de Cristo.

Teresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com

O feriado de Corpus 
Christi vai alterar o fun-
cionamento de alguns 
serviços públicos nesta 
quinta-feira em João 
Pessoa. Não haverá ex-
pediente nas repartições 
públicas federal, estadu-
al e municipal, os ban-
cos fecham retornando 
ao atendimento normal 
na sexta-feira (27), en-
quanto que o comércio 
poderá funcionar nesta 
quinta-feira, porém os 
lojistas são obrigados a 
cumprir os direitos dos 
trabalhadores garantidos 
na Convenção Coletiva 
de Trabalho da categoria 

comerciária.
Os shoppings não so-

freram alteração no seu 
funcionamento no feria-
do de Corpus Christi. A 
balsa que faz a travessia 
Cabedelo/Costinha e Cos-
tinha/Cabedelo também 
não sofrerá alteração 
em seu funcionamento, 
fazendo a primeira tra-
vessia às 6h e a última às 
22h30; enquanto que as 
escolas e universidades 
fecham, voltando ao fun-
cionamento normal na 
sexta-feira (27). Já a CBTU 
João Pessoa informa que 
os trens não irão funcio-
nar durante a quinta-fei-
ra. Na sexta-feira, o fun-
cionamento será normal 
das 4h25 às 13h55.

Repartições fecham 
quinta-feira na capital

SERVIÇO PÚBLICO

Por meio da Porta-
ria 293/2016, assinada 
pelo procurador-geral 
de Justiça Bertrand de 
Araújo Asfora, e publica-
da na edição do último 
dia 17 de maio do Diário 
Oficial Eletrônico (DOE), 
os órgãos do Ministério 
Público da Paraíba fun-
cionarão em horário es-
pecial de expediente nas 
comemorações dos Dias 
de Corpus Christi (26 de 
maio) e de São João (24 

de junho).
Nesta semana, o ex-

pediente para todos os 
servidores e assessores 
da instituição não terá al-
teração até a quarta-feira 
(25). No dia seguinte, 26, 
será feriado de Corpus 
Christi. Na sexta-feira 
(27), ponto facultativo, 
que já foi compensado na 
última sexta-feira (20), 
quando o expediente no 
MPPB ocorreu nos dois 
turnos, manhã e tarde.

Ministério Público da Paraíba 
terá horário especial no feriado

ExPEDIEnTE

Foragido da 
Justiça é preso 
no município
de Caaporã

Policiais militares da 1ª 
Companhia Independente pren-
deram, na madrugada de ontem, 
em Caaporã, Severino Bezerra 
de Lima. O suspeito é foragido 
do sistema penitenciário e com 
ele foram apreendidas três es-
pingardas calibre 12, vários ce-
lulares e um capuz. O detido e 
os materiais apreendidos foram 
encaminhados à Delegacia de 
Polícia Civil para autuação.

Foragido 
Luiz Manoel da Silva, que 

estava com Severino, momentos 
antes da prisão, conseguiu fugir. 
Ele é procurado por ser suspeito 
de participar de homicídios e as-
saltos no Estado de Pernambuco.

A Polícia Militar, duran-
tes ações desse fim de se-
mana, atendeu 1.739 ocor-
rências, deteve 46 suspeitos 
envolvidos em crimes de rou-
bo ou furto, homicídio, tráfi-
co de drogas e porte ilegal de 
arma de fogo, apreendeu 14 
armas de fogo e conseguiu 
recuperar 16 veículos que 
possuíam queixa de roubo ou 
furto no Estado da Paraíba.

No período compreen-
dido entre as 18h da sexta-
-feira (20) e às 23h59 do do-
mingo (22), foram detidos 46 
suspeitos, dos quais 15 por 
roubo, 13 por porte ou posse 
ilegal de arma de fogo, nove 
por furtos, quatro detidos 

com drogas, um por homicí-
dio e quatro em virtude de 
cumprimento de mandado 
de prisão.

Foram retiradas das 
ruas 14 armas de fogo, das 
quais 12 revólveres e duas 
espingardas, nas cidades 
de João Pessoa, Santa Rita, 
Bayeux, Itaporanga, Alagoa 
Nova, São Francisco, Patos, 
Campina Grande e São Vi-
cente.

Veículos recuperados
Foram recuperados, no 

período, 16 veículos que 
haviam sido roubados ou 
furtados, sendo seis carros 
e dez motocicletas. Os veí-

culos foram conduzidos às 
delegacias responsáveis pe-
los municípios onde foram 
localizados e devolvidos aos 
proprietários.

Polícia atende mais de 1.700 
ocorrências no fim de semana 

Em TODO O ESTaDO

Foram retiradas 
das ruas 
14 armas de 
fogo, das quais 
12 revólveres 
e duas 
espingardas

Calendário 

Dia 20 de maio: expediente das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Dia 26 de maio: Corpus Christi.

Dia 27 de maio: ponto facultativo.

Dia 3 de junho: das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Dia 10 de junho: das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Dia 23 de junho: ponto facultativo.

Dia 24 de junho: São João.

Comércio : O funcionamento das lojas 
fica a cargo do proprietário e os super-
mercados funcionam normalmente.
Balsa: Inicia a travessia de Cabedelo/
Costinha às 6h, Costinha/Cabedelo às 
6h30, fazendo a última travessia do 
dia de Cabedelo/Costinha às 22h e de 
Costinha/Cabedelo às 22h30. 
Bancos: Não haverá expediente bancá-
rio na quinta-feira, voltando o atendi-
mento ao público na sexta-feira (27). 
Trens: Os trens não funcionam na quin-
ta-feira. Na sexta, o funcionamento 
será normal, das 4h25 às 13h55.

Shoppings:
Manaíra – Funciona normalmente no 
período das 10h às 23h.
Mangabeira - Funciona normalmente 
no período das 10h às 23h.

Mag Shopping – Funcionamento nor-
mal no período das 10h às 22h. 
Tambiá – Funciona  das 9h às 21h.
Sebrae – Funciona das 10h às 20h.

Saúde:
Hospital de Trauma – Av. Orestes Lis-
boa, s/n – Conjunto Pedro Gondim.
Ortotrauma - Rua Agente Fiscal José 
Costa Duarte, s/n, Mangabeira II.
Hospital Municipal Santa Isabel - Praça 
Caldas Brandão, s/n, Tambiá.
Hospital do Valentina - Rua Mariângela 
Lucena Peixoto, 274, Valentina.
Instituto Cândida Vargas - Avenida 
Coremas, 865, Jaguaribe.
UPA Oceania - Avenida Flávio Ribeiro 
Coutinho, 70, Manaíra.
UPA Valentina - Rua Estevão Lopes Gal-
vão, s/n, Valentina Figueiredo.

Confira os horários

FOTO: Divulgação
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Santa Rita recebe hoje ações sobre 
emprego para pessoa com deficiência 
Dia D da Empregabilidade 
tem início às 8h no Campus 
da UFPB, na BR-230

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh) e da Fundação 
Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência 
(Funad), realiza hoje, em 
parceria com o Ministério do 
Trabalho, o Dia D da Empre-
gabilidade para Pessoa com 
Deficiência em Santa Rita. Em 
junho, o evento ocorrerá em 
Campina Grande.

Nesta terça-feira, o Dia 
D acontece a partir das 8h, 
no Campus da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
na BR-230, em Santa Rita. 
Todo ano, o Governo do Es-
tado promove a iniciativa 
para gerar emprego e renda 
para a pessoa com deficiên-
cia. Neste ano, durante o mês 
de maio, estão sendo ofereci-
das atividades variadas para 
a pessoa com deficiência e 
empresas sobre a legislação 
trabalhista.

Entre algumas ações 
realizadas estão o Dia da 
Empregabilidade, que ocor-
reu em João Pessoa no dia 
10 deste mês, e dia 17, na 
Funad, o Seminário sobre a 
Consolidação das Leis Tra-
balhistas e a Lei Brasileira 
de Inclusão no Mercado de 
Trabalho para a pessoa com 
deficiência.

Evento é 
realizado pela 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Humano e Funad, 
em parceria com 
o Ministério do 
Trabalho

A Secretaria de Estado da 
Educação iniciou ontem o perío-
do de formação de educadores 
na metodologia Liga pela Paz. A 
capacitação está sendo realiza-
da na Escola Padre Hildon Ban-
deira, no bairro da Torre, em 
João Pessoa, para 529 profissio-
nais, até hoje. Em seguida conti-
nua com um calendário de for-
mação até o dia 9 de junho, nas 
14 Regionais de Educação do 
Estado, para 1.732 educadores, 
beneficiando, posteriormente, 
cerca de 100 mil alunos da rede 
estadual de ensino.

Para a secretária executi-
va de Estado de Gestão Peda-
gógica da Educação, Roziane 
Marinho, esta nova etapa de 
formação é essencial. “Nossas 
expectativas são as melhores. 
É um momento que fortalece 
uma ação da Secretaria da Edu-
cação que já vinha acontecen-
do, de construção da Cultura 
de Paz no Estado. Significa uma 
consolidação desse projeto, 
que se expande para os anos 
finais exatamente pelos resul-
tados que já conseguimos com 
os anos iniciais do Ensino Fun-
damental. Além disso, essa pro-
posta de formação possibilita a 
qualificação das práticas peda-
gógicas do professor, de forma 
que este possa contribuir com 
o desenvolvimento das com-
petências socioemocionais dos 
alunos e também das famílias”, 
reforça a secretária.

Marta Medeiros, gerente 
executiva de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental da Secre-
taria de Estado da Educação, diz 
que essa experiência inovadora 
contribui para a disseminação 
para a construção de uma verda-
deira Cultura de Paz e Não Vio-
lência. “Sabemos que os alunos 
estão em desenvolvimento, em 
interação social cotidiana, que 

Começa nova etapa de formação
LIGA PELA PAZ

Capacitação está sendo realizada na escola Padre Hildon Bandeira, na Torre

precisam se respeitar, perceber 
a individualidade sua e do outro 
para poder interagir de forma 
coletiva, fraternal, cordial, escu-
tando e sendo escutado, tendo 
limites e concentrando-se para 
permitir que haja de forma de-
mocrática a troca de saberes”, 
explicou a gerente.

Segundo ela, a Liga Pela Paz 
permite ao aluno uma postura 
cidadã, descobrindo seus direi-
tos e deveres, tendo opinião, 
chance de criar, participar, per-
ceber as desigualdades sociais, 
e a possibilidade de crescimen-
to, tanto intelectual quanto 
emocional. “Que essa Cultura 
de Paz se faça chegar à comu-
nidade educativa, que ela reco-
nheça a escola como um espaço 
social e que estamos focados 
no respeito, na compreensão 
da diversidade e na pluralida-
de cultural, valorizando o SER. 
Respeito que é, em si, devido a 
todo ser humano, por sua dig-

nidade intrínseca, sem qualquer 
discriminação”, complementou.

Uma das professoras que 
participaram ontem do encon-
tro de formação, foi Silvana 
Marne, da Escola Frei Martinho, 
em Cruz das Armas. “Eu parti-
cipei da formação anterior e vi 
como os alunos mudaram em 
sala de aula depois que passei 
a praticar os conhecimentos ad-
quiridos com a Liga pela Paz”, 
falou. “É muito importante falar 
sobre as emoções. A inteligência 
emocional, hoje, é fundamental 
para melhorar a aprendizagem 
dos estudantes. Muitas vezes, 
eles chegam de uma rotina de 
violência, de falta de afetivida-
de, e nós estamos ali na escola 
para complementar essa educa-
ção, construir outra realidade”, 
ressaltou a professora.

A coordenadora do polo 
Nordeste da metodologia Liga 
pela Paz, Maíse Cordeiro, expli-
cou que a formação inicial dos 

educadores inclui: a estrutura 
do conteúdo que deve ser tra-
balho em sala de aula, estraté-
gias de melhoria de convivên-
cia com os alunos, melhoria de 
aprendizagem, explicações so-
bre como avaliar os resultados 
etc. “Temos a parte teórica da 
formação, mas também existe a 
parte prática, com dinâmicas e 
técnicas de desenvolvimento da 
quietude e atenção, grupos de 
diálogo, acompanhamento pe-
dagógico, entre outros assun-
tos relacionados ao bom conví-
vio na escola”.

Calendário
No próximo dia 25, a forma-

ção de educadores vai ser rea-
lizada na 3ª GRE, em Campina 
Grande. O evento está marcado 
para acontecer no Centro de 
Formação de Educadores da ci-
dade e deve atender a 255 pro-
fissionais. Depois, o calendário 
segue uma programação, como 
já divulgada pela SEE, até o dia 
9 de junho, em todo o Estado.

Liga pela Paz
A metodologia começou 

a ser aplicada em 2014, na Pa-
raíba, com a proposta de im-
plantar uma cultura de paz e 
não violência nas escolas, bem 
como contribuir para melhoria 
da aprendizagem e da convi-
vência dos alunos. A iniciativa 
já conseguiu reduzir em 34% os 
comportamentos problemáticos 
na sala de aula, como: agressivi-
dade destrutiva, hiperatividade 
e tristeza/depressão. Este ano, 
além dos alunos do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental I, a me-
todologia se estende aos estu-
dantes de 6º e 7º anos do Ensino 
Fundamental II, com conteúdo 
teórico e atividades psicopeda-
gógicas, que serão ministradas 
por professores de Artes.

João Pessoa vai sediar 
o I Encontro Paraibano de 
Homens Trans. O evento 
será realizado pelo Coletivo 
Homens Trans de João Pes-
soa (Petris), com o apoio da 
Coordenadoria de Promoção 
a Cidadania LGBT e Igualda-
de Racial da Prefeitura de 
João Pessoa, no Centro de 
Atividades Padre Juarez Be-
nício (Cejub), no bairro Coli-
nas do Sul, nos dias 3, 4 e 5 
de junho. 

Durante o evento serão 
discutidas políticas públicas 
voltadas para os homens 
trans. “Ações como essas são 
importantes para estimular 
o diálogo e promover melho-
rias para essa população que 
lamentavelmente ainda sofre 
com o preconceito e discri-
minação”, disse o coordena-
dor de Promoção a Cidada-
nia LGBT e Igualdade Racial, 
Roberto Maia. 

A coordenadoria, atra-
vés do programa Transcida-

dania JP, realizou o cadas-
tramento dos homens trans 
no Minha Casa, Minha Vida, 
cursos profissionalizantes 
e parcerias com empresas 
para contratação de pessoas 
trans. Para o encontro foram 
convidados homens trans de 
Recife e Natal. “Nosso objeti-
vo é realizar o encontro re-
gional Norte e Nordeste em 
agosto”, concluiu. 

Transcidadania JP
O programa Transcida-

dania tem como objetivo fa-
zer um levantamento social 
do número de travestis e 
transexuais da capital parai-
bana e qualificá-las para o 
mercado de trabalho. Atual-
mente, 285 pessoas estão 
cadastradas no Transcida-
dania. Por meio dele, as tra-
vestis e transexuais são en-
caminhadas para cursos de 
qualificação como Pronatec e 
Senac, de acordo com o perfil 
de cada uma.

JP sedia encontro de 
homens trans da PB

EM JUNHO CBTU implanta 
novos horários 
no sistema de 
trens da capital

A CBTU João Pessoa 
comunica aos passageiros 
que a partir de hoje os trens 
passarão a funcionar com 
horários provisórios. A me-
dida visa adequar a atual 
demanda de passageiros 
devida a suspensão tempo-
rária do tráfego no trecho 
entre Mandacaru e João 
Pessoa, onde estão sendo 
realizados serviços de troca 
de dormentes e alinhamen-
to da via. Após o restabele-
cimento do tráfego, a CBTU 
irá implantar uma nova 
grade horária que atenda 
às necessidades dos nossos 
passageiros.

Equipes da CBTU traba-
lham no trecho para resta-
belecer o tráfego o mais rá-
pido possível. Durante esse 
período, os trens continuam 
trafegando entre João Pessoa 
e Santa Rita e vice-versa e no 
trecho entre Mandacaru e 
Cabedelo e vice-versa.

Justiça Federal 
na Paraíba terá 
2ª praça de 
leilão judicial

A 2ª praça do “Leilão 
Eficaz” da Justiça Federal na 
Paraíba será realizada hoje, 
a partir das 9h, no auditório 
da sua sede, em João Pessoa, 
como também por videocon-
ferência nas Subseções Judi-
ciárias de Campina Grande, 
Sousa, Monteiro, Patos e Gua-
rabira, e por meio virtual.

O leilão judicial unifica-
do reúne bens relacionados 
a processos em tramitação 
nas 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª e 14ª 
Varas Federais na Paraíba, 
como peças de roupas, au-
tomóveis, imóveis (terrenos, 
salas comerciais), aparelhos 
eletroeletrônicos e para es-
critórios.

O bem de maior valor é o 
Instituto de Pneumologia da 
Paraíba, no Jardim 13 de Maio, 
em João Pessoa, avaliado por 
R$ 10,8 milhões. O Edital está 
disponível no endereço www.
jfpb.jus.br, na área reservada 
ao Leilão Eficaz.

O Complexo Hos-
pitalar de Doenças In-
fectocontagiosas Cle-
mentino Fraga, unidade 
integrante da Secreta-
ria de Estado da Saúde 
(SES), realiza ações de 
saúde no próximo sába-
do  (28), em Santa Rita, 
com caráter preventivo 
e educativo. O serviço, 
intitulado Programa Cle-
mentino Itinerante, vai 
levar atendimentos de 
saúde a um evento sob a 
coordenação da Organi-
zação Social em Defesa 
da Cidadania.

O Clementino Itine-
rante vai dispor de testes 
rápidos de HIV, sífilis e 
hepatites, além de distri-
buição de material edu-
cativo, gel lubrificante 
e preservativos. Haverá 
também a participação 

da Companhia da Saúde 
e do Sorriso, promoven-
do uma campanha de 
educação e saúde com a 
população.

A diretora-geral 
do Complexo Hospita-
lar Clementino Fraga, 
Adriana Teixeira, desta-
cou que um dos princi-
pais objetivos do progra-
ma é justamente levar 
diversos serviços de saú-
de aonde a população 
estiver. “Nosso serviço, 
com os atendimentos e 
orientações repassadas 
ao público nas comuni-
dades e municípios da 
Paraíba, têm um objeti-
vo: levar saúde de qua-
lidade até os que não 
possuem acesso a esses 
meios. O Clementino Iti-
nerante foi criado com 
essa finalidade”, disse.

Programa leva saúde 
a mais um município

CLEMENTINO ITINERANTE

FOTO: Max Brito
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Bebês sem microcefalia cujas mães 
tiveram zika serão monitorados
Anúncio foi feito por Ricardo 
Barros, na Assembleia 
Mundial da Saúde, na Suíça

O Ministério da Saúde 
vai acompanhar o desenvol-
vimento de crianças que nas-
ceram sem microcefalia, mas 
cujas mães foram infectadas 
pelo vírus zika durante a ges-
tação. O anúncio foi feito on-
tem pelo ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, no primeiro 
dia da 69ª sessão da Assem-
bleia Mundial da Saúde, em 
Genebra (Suíça).

Em entrevista à Agên-
cia Brasil, Barros disse que 
a ideia é monitorar o surgi-
mento de complicações neu-
rológicas, oculares ou audi-
tivas como sequelas tardias 
possivelmente associadas à 
infecção das mães pelo zika. 
De acordo com o ministro, o 
monitoramento será feito ao 
longo dos primeiros anos de 
vida das crianças que cons-
tam no sistema de vigilância 
da pasta como casos descar-
tados para microcefalia.

“Tudo vai depender de 
como vai evoluir a pesquisa”, 
disse, sobre o período em 
que as crianças serão moni-
toradas. A estimativa da pas-
ta é que o acompanhamento 
seja feito até os cinco anos.  
“Temos especialistas e uma 
incidência de zika que nos 
permite ter uma base de pes-

quisa e vamos produzir esses 
resultados.”

O ministério agora irá 
definir quais instituições vão 
oferecer o acompanhamento 
para identificar se a infecção 
por zika, diagnosticada du-
rante a gestação, pode estar 
relacionada a outras conse-
quências no desenvolvimento 
da criança. A Organização Pan
-Americana da Saúde (Opas) 
vai colaborar com o governo 
brasileiro na iniciativa.

Rio 2016
Barros confirmou que 

a diretora-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), Margaret Chan, virá 
ao Brasil em agosto para os 
Jogos Olímpicos Rio 2016. A 
presença de Chan, segundo 
o ministro, representa uma 
“demonstração de confian-
ça” no trabalho que está sen-
do conduzido pelo governo 
brasileiro para o controle do 
mosquito Aedes aegypti.

Em Genebra, Barros 
apresentou um gráfico que 
mostra a baixa incidência da 
transmissão de dengue e de 
outras doenças associadas ao 
Aedes aegypti durante os me-
ses em que a competição es-
portiva ocorrerá. O ministro 
disse que decidiu ir à 69ª ses-
são da Assembleia Mundial da 
Saúde para transmitir aos 194 
países-membros “tranquili-
dade” no que diz respeito a 
medidas de segurança na área 
da saúde a serem executadas 
durante a Olimpíada.

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Durante reunião ontem, re-
presentantes do Ministério Público 
Federal na Paraíba (MPF/PB), da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
definiram como atuarão para ga-
rantir o cumprimento de decisão 
judicial que determinou a não 
ocupação ou obstrução das rodo-
vias BR-101 e BR-230, por manifes-
tantes, nos trechos do Estado, em 
João Pessoa. A reunião ocorreu na 
Procuradoria da República da Pa-
raíba, na capital.

Ficou definido um fluxo de 
trânsito de informações entre os 
órgãos envolvidos para otimizar 
a atuação em caso de obstrução 
às referidas BRs, bem como apu-
rar eventual crime de dano ao 
patrimônio público ou de deso-
bediência.

No tocante às últimas interdi-
ções ocorridas na área de João Pes-
soa, o MPF recebeu relatórios da 
PRF, e a partir de tais informações 
serão apuradas as responsabilida-
des criminais por danos ao patri-
mônio público e desobediência.

Decisão judicial
Em decisão liminar, proferida 

em 20 de abril de 2016, a 2ª Vara 
da Justiça Federal na Paraíba de-
terminou que o Movimento dos 

Órgãos definem atuação conjunta
manifestações em BRs na PaRaíBa

Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) não ocupe, obstrua ou difi-
culte a passagem nos trechos das 
rodovias BR-101 e BR-230, nos tre-
chos do Estado, em João Pessoa. 
A PRF foi autorizada a adotar as 
medidas necessárias para resguar-
dar a ordem nas referidas rodovias, 

principalmente com relação à se-
gurança dos pedestres, motoristas, 
passageiros e dos próprios partici-
pantes do movimento, conforme a 
decisão.

Caso haja descumprimento da 
decisão, a pena prevista é multa de 
R$10 mil por hora de interdição.

A reunião entre MPF/PB, PRF e AGU ocorreu na Procuradoria da República da Paraíba

fOtO: Divulgação

Em sorteio realizado on-
tem, na sede da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) 
o Botafogo-PB vai receber o 
Ceará no Estádio Almeidão, 
no primeiro confronto entre 
as duas equipes pela terceira 
fase da Copa do Brasil. O jogo 
de volta será em Fortaleza, 
faltando definir datas, locais 
e horários. Esta etapa que 
antecede as oitavas de final 
será disputada por 20 clubes 
em dez confrontos no mo-
delo mata-mata, com jogos 
de ida e volta. As datas-base 
para estas partidas serão 6, 
13, 20 e 27 de julho.

Vale lembrar que nesta 

fase da Copa do Brasil não há 
o critério de eliminação do 
jogo de volta em caso de vitó-
ria do visitante por dois gols 
de diferença. Para chegar a 
terceira fase o Belo empatou 
os dois jogos, contra a Linen-
se-SP (1 a 1 e 1 a 1), vencen-
do nos pênaltis em partida 
que ocorreu no Almeidão. No 
outro jogo o Alvinegro da ca-
pital derrotou o Ríver-PI, am-
bas por 1 a 0. O Ceará perdeu 
para o Resende-RJ (2 a 1), mas 
ganhou no jogo da volta pelo 
mesmo placar. Na segunda 
fase os cearenses derrota-
ram o Joinvile, ambas as par-
tidas por 1 a 0.

Botafogo-PB enfrenta 
o Ceará no Almeidão

teRceiRa fase Da cOPa DO BRasil

A coordenação do 13º Se-
minário Os Festejos Juninos no 
Contexto da Folkcomunicação 
e da Cultura Popular divulgou 
a programação do evento que 
acontece de 1º a 3 de junho. 
“TVs Públicas e as Manifesta-
ções da Folkcomunicação e 
da Cultura Popular no Brasil” 
servirão como base das discus-
sões na Central de Integração 
Acadêmica da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
em Bodocongó, como também 
no Teatro Rosil Cavalcanti, no 
Parque do Povo. As atividades 
serão nas manhãs e tardes dos 
três dias.

O tema tem o objetivo de 
abordar o papel da televisão 

pública na divulgação, valori-
zação e estímulo às expressões 
das classes populares. Reali-
zado pelo Departamento de 
Comunicação Social da UEPB, 
pelo Grupo de Pesquisa Comu-
nicação, Cultura e Desenvolvi-
mento e pela Rede de Estudos 
e Pesquisas em Folkcomunica-
ção (Rede Folkcom), o seminá-
rio também pretende dialogar 
sobre pesquisas na área que 
abordem as emissoras públi-
cas com um compromisso de 
uma programação diversifica-
da e de qualidade, dando ên-
fase à cultura local e regional, 
com pluralidade de vozes, in-
dependência, participação de-
mocrática e cidadã.

TVs públicas e cultura 
popular nas discussões

semináRiO De fOlkcOmunicaçãO

Temer cria 
Ministério da 
Transparência 
e nomeia gestor

Para enfrentar a grave 
crise ética que o Brasil atra-
vessa, o governo Temer criou 
o Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controle, que 
assume as competências da 
antiga Controladoria-Geral da 
União e passa a dispor de sta-
tus administrativo mais eleva-
do para exercer suas funções 
de combate à corrupção de 
forma mais eficaz. Temer con-
fiou a difícil missão a um dos 
técnicos mais bem conceitua-
dos na área jurídica, Fabiano 
Augusto Martins Silveira.

Fabiano Augusto Martins 
Silveira é doutorado em Di-
reito, consultor legislativo do 
Senado Federal, conselheiro 
do Conselho Nacional de Justi-
ça e do Ministério Público que 
participou de comissões de 
estudos de reforma da Cons-
tituição e da elaboração legis-
lativa, no âmbito do Congresso 
Nacional. 

As forças que não têm in-
teresse no combate à corrup-
ção, que não querem maior 
fiscalização, maior controle e 
maior transparência dos gas-
tos do Governo, certamente, 
farão oposição ao ministro 
Fabiano Silveira. No entanto, o 
ministro Fabiano Silveira tem 
o apoio e a confiança do pre-
sidente Temer para combater 
desvios de conduta de agentes 
públicos e de empresas que 
contratam obras e serviços 
com o Governo, pois o Brasil 
precisa de maior controle, de 
mais fiscalização, de mais efi-
ciência e de mais transparên-
cia nos gastos públicos.

Da Agência Estado

A professora do curso de 
turismo da Universidade de 
São Paulo (USP) Célia Maria 
de Moraes Dias, de 65 anos, 
estava dançando quando co-
meçou a sentir dores no pei-
to. Era novembro de 2014. 
Naquele momento, ela ainda 
não sabia, mas estava sofren-
do um infarto. 

Desde 2014, uma equipe 
de pesquisadores do Incor, 
liderada pelo médico Wil-
son Mathias Júnior, diretor 
do Serviço de Ecocardio-
grafia do instituto, estuda a 

aplicação de um método de 
diagnóstico já consagrado, o 
ultrassom com microbolhas, 
para tratamento do infarto 
do miocárdio em fase aguda, 
em até 12 horas após o início 
da dor. Ou seja, o ultrassom 
com microbolhas que antes 
era usado apenas para diag-
nóstico, agora passa a ser 
uma etapa do tratamento 
para o infarto do miocárdio.

“As microbolhas foram 
inventadas, há mais de dez 
anos, pensando-se em me-
lhorar o diagnóstico médico 
por ultrassom. Posterior-
mente, descobriu-se que, 
quando você intensifica uma 

região que contém micro-
bolhas, elas vibram e, por 
vezes, elas explodem. É uma 
microexplosão, mas quando 
ela se rompe, forma um pe-
queno jato – como se você 
furasse uma bola de futebol e 
saísse um pequeno jato de ar 
– e esse microjato tem efeitos 
biológicos. Um desses efeitos 
é que, se ele está dentro de 
um trombo [coágulo], é como 
se fosse uma microdinamite 
que vai explodir, e cada bo-
lhinha que explode lá dentro 
vai abrindo uma cavidade 
no trombro e vai causando 
a trombólise por ultrassom”, 
explicou o médico.

Incor cria uma nova técnica com 
ultrassom para fazer tratamento

infaRtO aguDO DO miOcáRDiO

A Secretaria da Justiça e 
Cidadania do Ceará (Sejus) in-
formou ontem que 14 pessoas 
morreram e instalações peni-
tenciárias foram danificadas 
em rebeliões nos presídios do 
Estado durante o fim de sema-
na, em decorrência de conflitos 
entre detentos. Agentes e ser-
vidores do sistema peniten-
ciário do Ceará iniciaram uma 
greve na manhã de sábado 
(21) e, com isso, as visitas do 
fim de semana foram suspen-
sas, o que gerou tumulto.

Segundo a Sejus, entre os 
mortos estão pelo menos cinco 

homens encontrados carboni-
zados. Ontem não houve confli-
tos nas unidades prisionais do 
Estado. A secretaria informou 
ainda que o Departamento de 
Arquitetura e Engenharia está 
avaliando os danos e para ini-
ciar os reparos em uma das 
unidades danificadas. Não 
houve interrupção no forne-
cimento de água nem comida. 
Assistentes sociais estão na en-
trada dos complexos oferecen-
do apoio aos familiares.

Agentes penitenciários e 
policiais militares fazem a se-
gurança dentro dos presídios. 
O governo do Estado solicitou 
apoio à Força Nacional de Se-
gurança, especialmente duran-

te a reforma do que foi destruí-
do durante a rebelião.

Segundo o presidente 
do Sindicato dos Agentes e 
Servidores do Sistema Peni-
tenciário do Estado do Ceará 
(Sindasp-CE), Valdemiro Bar-
bosa, na tarde de sábado o 
governo propôs o pagamento 
da Gratificação de Atividades 
Especiais e de Risco (GAER) 
em parcelas: 10% em feverei-
ro de 2017 e duas parcelas em 
20018, sendo 10% em janeiro 
e 20% no mês de novembro. 
Barbosa esclareceu que, diante 
da gravidade da situação nos 
presídios, a proposta foi aceita 
pelos agentes, que retornaram 
ao trabalho no mesmo dia.

Confirmadas 14 mortes em 
rebeliões em presídios do CE
Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil
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Gravação obriga Jucá a se licenciar

Após a divulgação de 
suas conversas com o ex-
-presidente da Transpetro, 
Sérgio Machado, o ministro 
Romero Jucá anunciou na tar-
de dessa segunda-feira que 
vai se licenciar do Ministério 
do Planejamento a partir de 
hoje e reassumirá o mandato 
de senador pelo PMDB de Ro-
raima. Com isso, é o primeiro 
ministro do governo interino 
de Michel Temer a se afastar 
do cargo, há apenas 10  dias 
após o PMDB assumir a Pre-
sidência da República com a 

Ministro propõe obstruir a 
Lava Jato em conversa com 
ex-presidente da Transpetro

obStrução dA lAvA jAto

Da Agência Estado

abertura do processo de afas-
tamento de Dilma Rousseff.

 Ele anunciou ainda que o 
secretário executivo da pasta, 
Dyogo Oliveira, vai comandar 
o ministério durante a licen-
ça. A fala de Jucá foi feita após 
ele entregar ao presidente do 
Congresso, Renan Calheiros 
(PMDB), a proposta de altera-
ção da meta fiscal junto com 
Temer. A ida deles ao Congres-
so foi alvo de protestos na Casa.

Jucá ainda não definiu 
quanto tempo ficará afas-
tado, mas afirmou que vai 
para o “enfrentamento” con-
tra o PT, que celebrou nessa 
segunda a divulgação dos 
áudios que, na avaliação da 
sigla, mostram que Dilma 
não atuou para prejudicar as 
investigações.

da Agência brasil

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso disse 
ontem que não há possibi-
lidade de um indivíduo in-
fluenciar decisões da Corte. 
Barroso fez o comentário 
ao responder uma pergunta 
sobre reportagem do jornal 
Folha de S. Paulo publicada 
ontem em que gravações 
mostram que o atual minis-
tro do Planejamento, Rome-
ro Jucá, sugeriu ao ex-presi-
dente da Transpetro Sérgio 
Machado um pacto, que in-
cluiria o Supremo, para im-
pedir o avanço da Operação 
Lava Jato.

“As instituições desper-
taram e passaram a funcio-
nar melhor, de modo que é 
impensável nos dias de hoje 
supor que alguém tenha in-
dividualmente a capacidade 
de paralisar as instituições 
ou pensar que qualquer 
pessoa tenha acesso a um 
ministro do Supremo para 
parar determinado julgo”, 
disse Barroso em seminário 
promovido pela revista Veja.

Nas falas transcritas 
pela reportagem, Jucá diz 
ter acesso a vários ministros 
do STF. “Acesso no sentido 
de influenciar com qual-
quer componente indevido 
uma decisão de ministro do 
Supremo, eu duvido muito 
que isso aconteça. Acho que 
isso é uma não possibilida-

de. Isso, simplesmente, não 
acontece”, disse Barroso ao 
descartar a possibilidade de 
que Jucá possa interferir no 
andamento dos processos.

Moro
O juiz federal Sérgio 

Moro, que conduz a maior 
parte das investigações 
da Lava Jato, disse que os 
Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário devem 
evitar interferências em 
áreas dos outros. “Assim 
como assunto de Justiça 
também não devem ter 
interferência do governo, 
cada um tem que agir inde-
pendente”, disse o juiz, que 
participou do debate com 
o ministro Barroso.

Para Moro, o Judiciá-
rio não é capaz de, sozinho, 
acabar com a corrupção no 
País. “A Justiça é uma condi-
ção necessária para vencer 
esse problema, mas não é 
uma condição suficiente.”

No entanto, segundo 
Sérgio Moro, os magistrados 
devem consolidar a posição 
de não tolerar esse tipo de 
desvio. “Essa atitude mais 
firme do Poder Judiciário, 
esse repúdio consensual às 
práticas de corrupção sis-
têmica, que isso se institu-
cionalize, que se transforme 
em costumes mais duradou-
ros, para que nós consiga-
mos resolver os problemas 
atuais e não tenhamos nessa 
escala que tivemos agora”.

STF rejeita interferência

Assustada com a repercussão 
devastadora das gravações de Ro-
mero Jucá, em que o braço direito 
de Michel Temer revela que o im-
peachment nada mais foi do que 
uma trama para deter a Operação 
Lava Jato (com frases como “estan-
car essa sangria”), o jornal O Globo 
publicou um editorial extemporâ-
neo para cobrar do presidente in-
terino a demissão do ministro.

“Até para não dar razão aos 
lulopetistas que denunciam uma 
trama contra a Lava Jato por trás 
do impeachment de Dilma, o pre-
sidente não pode demorar para 
afastar o auxiliar. Ou o próprio 
Jucá deve entregar o cargo, para 
poupar Temer de mais dissabores. 
O tempo corre contra o gover-
no”, diz o texto.

O áudio caiu como uma 

bomba e comprovou que o im-
peachment foi uma “assembleia 
de bandidos, presidida por um 
bandido, para afastar uma presi-
dente honesta”, como definiu o 
escritor português Miguel Souza 
Tavares, e, em seguida, impor a 
agenda econômica defendida pe-
los irmãos Marinho.

Leia, abaixo, a íntegra do edi-
torial:

Globo manda Temer demitir ministro

Gravação
Em uma conversa reve-

lada pelo jornal Folha de S. 
Paulo entre Jucá e o ex-presi-
dente da Transpetro, Sérgio 
Machado, o ministro sugere a 
existência de um pacto para 
obstruir a Operação Lava 
Jato e diz que é preciso “es-
tancar a sangria”. 

Na mesma gravação, 
Jucá sugere ainda que uma 
solução para travar a ope-
ração da Polícia Federal 
seria por meio do impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff e a consequente 
ascensão do vice Michel Te-
mer. Mesmo antes do início 
do governo provisório de 
Temer, Jucá já se destaca-
va como um dos principais 
aliados do presidente. 

da Agência brasil

Partidos contrários ao 
impeachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff re-
agiram nessa segunda-feira 
ao conteúdo de gravações de 
conversas entre um dos princi-
pais articuladores do processo 
contra a petista, o ministro do 
Planejamento Romeró Jucá 
(PMDB-RR), e o ex-presidente 
da Transpetro Sérgio Machado.

Divulgadas ontem pelo 
jornal Folha de S.Paulo, as con-
versas mostram o senador Jucá 
sugerindo que uma “mudança” 
de governo poderia resultar 
em um pacto com o Supremo 
Tribunal Federal para frear in-
vestigações da Operação Lava 
Jato, da Polícia Federal.

Na Câmara, o PSOL adian-
tou que elabora um pedido de 
prisão de Jucá sob o argumento 
de que o ministro tentou obs-
truir a Justiça. Segundo o pre-
sidente nacional da legenda, o 
sociólogo Luiz Araújo, e o líder 
do PSOL na Casa, Ivan Valente 

(SP), o documento foi entregue 
diretamente à Procuradoria-
-Geral da República (PGR) na 
tarde de ontem.

Outro partido que está 
mobilizado é o PT. A sigla quer 
ter acesso a outras gravações 
e documentos relacionados ao 
mesmo assunto. O objetivo do 
partido de Dilma Rousseff é 
tentar usar estas informações 
para tentar anular o proces-
so de afastamento da petista. 
Paulo Pimenta (RS), vice-líder 
do PT na Câmara, disse que 
a gravação comprova que o 
“processo de impeachment foi 
motivado por uma articulação 
criminosa com forte presença 
na Câmara e no Senado”.

Apesar de admitir “ab-
soluta perplexidade” com a 
gravação, Paulo Pimenta afir-
mou que não há surpresa no 
envolvimento de uma “orga-
nização criminosa” dentro do 
Parlamento que barganhava 
votos pelo impeachment em 
troca de proteção a deputados 
e senadores que fariam parte 

de um esquema de negocia-
ções de Medidas Provisórias, 
emendas e outras matérias na 
Casa, que “perceberam o risco 
de perder o poder”.

Senado
No Senado, Telmário 

Mota (PDT-RR) disse que ele, 
o presidente do PDT, Carlos 
Lupi e o senador Lasier Mar-
tins (PDT-RS) entrarão ama-
nhã com uma representação 
no Conselho de Ética do Se-
nado pedindo a cassação do 
mandato do ministro do Plane-
jamento e senador licenciado 
Romero Jucá (PMDB-RR).

Para os pedetistas, a si-
tuação de Jucá é a mesma que 
resultou na cassação do sena-
dor Delcídio do Amaral (sem 
partido-MS), que foi gravado 
pelo filho de Nestor Cerveró, 
ex-diretor da Petrobras, ofe-
rendo um plano de fuga e uma 
mesada em troca de o executi-
vo não fazer acordo de delação 
premiada com o Ministério 
Público no âmbito das investi-

gações da Operação Lava Jato.
Até partidos aliados do 

governo Temer já pediram pro-
vidências. O líder do Democra-
tas no Senado, Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), lembrou que a so-
ciedade brasileira saiu às ruas 
para conter um processo de 
corrupção e apoiar a Lava Jato.

“Se no decorrer deste 
momento problemas surgi-
rem, deverão ser tratados com 
rigor. Qualquer denunciado 
tem a obrigação e o direito de 
se defender das acusações que 
recaem sobre ele. Mas esses 
atos individuais deverão ser 
tratados longe da administra-
ção pública para que a rees-
truturação e a credibilidade 
do governo não sejam com-
prometidas. Só assim teremos 
as mudanças necessárias e 
desejadas pela população” 
defendeu Caiado, acrescen-
tando que o governo Dilma 
é um exemplo claro de perda 
de confiança da população por 
deixar que problemas indivi-
duais contaminem o governo.

Oposição promete entrar com ações 

Editorial: A hora de temer

NÃO SE DISCUTE a legitimidade do governo interino de Michel Temer, eleito pelos mesmos votos que man-
tiveram a presidente Dilma no Planalto, hoje afastada à espera do julgamento do seu impeachment.

TEMER, porém, precisa entender a delicadeza do momento político e econômico, que lhe exige ações du-
ras, rápidas, sem tergiversações. Na economia, a partir da qualidade da equipe que tem conseguido montar e 
das análises já feitas em público, o governo parece bem encaminhado.

NA POLÍTICA, nem tanto. Entende-se que Temer necessita de sólido apoio no Congresso para conseguir 
aprovar reformas imprescindíveis, sem as quais o país não superará a crise fiscal. Mas tudo tem limites.

COMO É O CASO DA REVELAÇÃO, feita pela “Folha de S.Paulo”, de diálogos do braço-direito do presiden-
te, o senador licenciado Romero Jucá (PMDB-RR), ministro do Planejamento, com o ex-presidente da Transpe-
tro, Sérgio Machado, gravados por este.

O CONTEÚDO do que foi revelado, e não desmentido pelo ministro em entrevista coletiva, torna inviável 
a sua permanência no governo. O presidente interino pode inviabilizar sua gestão caso decida manter Jucá.

O MINISTRO dá explicações clássicas, reclamando de que frases estão fora de contexto e assim por diante. 
Mas fica translúcido que Jucá e Machado, dois apanhados nas malhas da Lava-Jato - o ministro ainda sendo 
investigado -, tramavam barrar a Operação num eventual governo Temer. O contrário do que o próprio presi-
dente se comprometeu a fazer ao assumir. Os diálogos, portanto, também atingem Temer.

ATÉ PARA NÃO DAR RAZÃO aos lulopetistas que denunciam uma trama contra a Lava-Jato por trás do im-
peachment de Dilma, o presidente não pode demorar para afastar o auxiliar. Ou o próprio Jucá deve entregar 
o cargo, para poupar Temer de mais dissabores. O tempo corre contra o governo

A gravação da fala de Jucá caiu como uma bomba em Brasília, obrigando o ministro a se afastar

Foto: Dida Sampaio-Estadão Conteúdo

da Agência brasil 

O líder do PSDB na Câ-
mara, deputado Antônio 
Imbassahy, afirmou que as 
denúncias publicadas ontem 
contra o ministro do Plane-
jamento, Romero Jucá, não 
abalam o governo do pre-
sidente interino Michel Te-
mer. “Não abalam de forma 
nenhuma. Apenas é um fato 
desagradável, mas que será 
escalerecido no momento 
adequado”.

O jornal Folha de S.Paulo 
publicou reportagem ontem 
que diz que em conversas, 
gravadas em março, o atual 
ministro do Planejamento, Ro-
mero Jucá, sugeriu ao ex-pre-
sidente da Transpetro Sérgio 
Machado um pacto para im-

pedir o avanço da Operação 
Lava Jato sobre o PMDB, par-
tido do ministro.

Antônio Imbassahy dis-
se ainda que, para o PSDB, 
é importante que o ministro 
preste os esclarecimentos 
sobre as denúncias.  

“O ministro tem de 
prestar os esclarecimentos. 
Ele está passando as infor-
mações de que dispõe não 
apenas para o presidente 
da República, mas também 
para a sociedade por meio 
de várias entrevistas. Vamos 
aguardar para ver. O fato é 
muito recente e a notícia 
vasta demais. Então, é preci-
so um pouco de parcimônia 
para entender direito o que 
está se passando”, concluiu o 
líder tucano.

Líder defende governo 
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Geral

Jucá nos libertou das aspas
Gosto de escrever golpe assim, sem aspas. Se 

a palavra no sentido simples, de pancada, ou no 
figurado, de acontecimento funesto inesperado, não 
faz diferença. De um jeito ou de outro, cabe sem 
aspas. A questão é que quando se relaciona ao golpe 
institucional arquitetado por políticos conservadores, 
que armaram para tirar do poder uma presidente eleita 
democraticamente, até ontem havia controvérsia, se 
golpe ou “golpe”. 

Desde quando começou o processo de 
impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, 
jornalistas, blogueiros, analistas políticos e demais 
produtores de conteúdo se dividiram, assim como a 
população brasileira, entre os que escreviam golpe e os 
que diziam “golpe”. 

A turma do golpe alega, como eu, que houve 
interesse da direita na derrubada do governo petista. 
Mesmo com tantos erros administrativos, não existe 
dolo, crime de responsabilidade, nada que comprometa 
a presidente. Foi a única forma que encontraram 
para impedir um mandato desastroso, mas voltado 
para as políticas sociais. A má condução da máquina 
pública por Dilma foi discurso recorrente entre os que 
arquitetaram o impeachment - golpistas, sem aspas -, 
no entanto, a Constituição Brasileira não prevê que um 
mal gestor deva ser afastado, por isso criaram a teoria 
das pedaladas, para justificar o golpe. 

Do outro lado, uma legião afirma que seguir 
a Constituição não é golpe, e que o processo de 
impeachment contra a presidente tem sido conduzido 
dentro da legalidade. A direita precisava de uma 
desculpa muito boa. O golpe não nasceu na Câmara 
dos Deputados, nem no Senado. O golpe nasce na 
meteórica votação do Tribunal de Contas da União 
sobre as chamadas pedaladas fiscais cometidas por 
Dilma. O mesmo erro onde também escorregaram 
Lula e Fernando Henrique Cardoso. Punição só contra 
Dilma. 

Logo na primeira semana de instalação 
do governo interino, todos os indícios de golpe 
apareceram. A imprensa nacional imediatamente parou 
de bater. Se antes a alta do dólar era ruim para todos 
os setores, agora as manchetes encontram aspectos 
positivos. Crise? Alguém falou em crise? Não nos 
últimos dias. “Não fale em crise e trabalhe” é o que 
dizem outdoors espalhados em João Pessoa, pagos por 
empresários. Mas por que não pregaram esse discurso 
antes da crise, quando ainda era recessão econômica? A 
imprensa plantou a crise e agora quer sustar. 

Vale ressaltar: entre golpe e “golpe”, todos os que 
estavam em cima do muro por falta de coragem ou de 
opinião formada escreveram “golpe”, mesmo. 

Ontem, caiu por terra o castelo de Temer. Vazou 
na imprensa um áudio do ministro de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Romero Jucá, em conversa com 
o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, 
onde Jucá diz claramente que uma “mudança” no 
governo federal serviria como um pacto para estancar 
a “sangria” representada pela Operação Lava Jato. 
A gravação é a prova faltante para escancarar o 
golpe. 

Pego com a boca na botija, o articulador golpista 
Romero Jucá não tinha mais o que fazer e entregou 
o cargo vergonhosamente. Saiu sem explicar do 
que se tratava o “esquema do Aécio”, que ele cita 
na gravação. Saiu sem dizer porque planejou um 
impeachment contra a presidente. Também não disse 
com quais ministros do Supremo Tribunal Federal 
ele estava articulando, só que não era Teori Zavascki, 
relator da Lava Jato no STF. Jucá tinha muito o que 
explicar, não vai. 

Agora, com todas essas evidências, o que falta para 
o juiz Sérgio Moro expedir um mandado de condução 
coercitiva contra Romero Jucá? A sociedade quer uma 
delação premiada, daquelas com ar de espetáculo, 
vazamento seletivo para a imprensa e tudo mais. 
Estamos aguardando. 

Quanto a Temer, que não aguenta pressão popular 
e recuou sobre a extinção do Ministério da Cultura, este 
saiu em defesa do aliado. Em nota divulgada ontem, 
registrou “o trabalho competente e a dedicação do 
ministro Jucá”. 

O cenário agora está embolado, e volta a ficar 
favorável para Dilma, pois os próprios corruptos estão 
se entregando. 

Por tudo isso eu digo GOLPE, com todas as cinco 
letras e sonoro recurso gráfico garrafal que o senhor 
Romero Jucá me concedeu.

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Renan Calheiros diz que Senado 
vai votar hoje a nova meta fiscal

Michel Temer entregou a proposta de revisão da meta fiscal ao presidente do Senado, Renan Calheiros

FOTO: Reprodução/Internet

O presidente do Con-
gresso Nacional, senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
anunciou que vai antecipar a 
sessão conjunta da Câmara 
e do Senado, marcada para 
hoje e destinada à aprecia-
ção de vetos e da nova meta 
fiscal, para 11h. De acordo 
com ele, a aprovação da meta 
“não é interesse do governo, 
é interesse nacional”.

“O Congresso vai tratar o 
novo governo do mesmo jeito 
que tratou o anterior, aprovan-
do matérias que interessam 
ao Brasil. A ninguém interessa 
colocar esse governo na ilega-
lidade”, disse Renan Calheiros, 
logo após receber o projeto de 
lei que altera o déficit previs-
to para este ano das mãos do 

Mariana Jungmann 
Da Agência Brasil

presidente da República inte-
rino, Michel Temer.

Renan comentou tam-
bém a disposição anunciada 
por parlamentares petistas e 
aliados do governo afastado 
de obstruir a sessão de hoje 
e não permitirem que a vota-
ção dos vetos e da nova meta 
ocorra. “Obstrução é regimen-
tal, parar a sessão não. Vamos 

chegar ao final da sessão com 
a meta votada”, afirmou.

Os parlamentares da opo-
sição fizeram diversos discur-
sos anunciando que devem 
trabalhar contra a votação da 
nova meta fiscal hoje. A sena-
dora Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
ex-ministra da Casa Civil no go-
verno Dilma Rousseff, afirmou 
que o Congresso não está pron-

to para analisar a nova meta.
“Em menos de 24 horas 

úteis vamos receber uma meta 
totalmente diferente e isso vai 
para votação do Congresso Na-
cional. Não devemos permitir 
que isso seja votado hoje, prin-
cipalmente porque estamos 
com uma crise no Ministério do 
Planejamento, que é condutor 
desse processo”, disse.

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

O Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e a 
Polícia Federal (PF) in-
formaram que o então 
assessor do ex-deputa-
do federal José Janene 
(morto em 2010) e ex-
tesoureiro informal do 
PP João Cláudio Genu 
recebeu cerca de R$ 2 
milhões em propinas 
entre 2005 e 2013 no 
esquema investigado 
pela Lava Jato. Genu foi 
um dos presos na 29ª 
fase da Lava Jato, defla-
grada ontem.

De acordo com o 
delegado federal Lu-
ciano Gomes de Lima, 
Genu e o sócio Lucas 
Amorim receberam, 

por meio de empresas, 
mais de R$ 7 milhões 
“sem qualquer justifi-
cativa ou identificação 
de origem”. Deste to-
tal, estima-se que R$ 2 
milhões eram referen-
tes a propinas.

“Já é possível fazer 
paralelo entre o Men-
salão e a Lava Jato com 
nitidez mais aprofunda-
da neste momento. No 
Mensalão, Genu foi con-
denado por ter sacado 
R$ 1,4 milhão. Na Lava 
Jato, temos mais de R$ 2 
milhões de pagamentos 
comprovados de propi-
na”, disse o delegado, 
em entrevista coletiva 
na Superintendência da 
PF no Paraná. Genu e 
Lucas Amorim são sócios 
em várias empresas.

Ex-assessor do PP teve 
R$ 2 mi em propinas

LAvA JATO

Trabalhadores rurais 
fizeram um ato na manhã 
de ontem na Praça dos Três 
Poderes, em frente ao Pa-
lácio do Planalto, contra a 
extinção do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
(MDA). A pasta foi fundida 
com a área social e passou a 
ser chamada de Ministério 
do Desenvolvimento Social 
e Agrário. O ministro é Os-
mar Terra, deputado fede-
ral pelo PMDB do Rio Gran-
de do Sul.

Integrantes do Movi-
mento Brasileiro dos Sem 
Terra (MBST) e da Frente Na-
cional de Luta (FNL) carrega-
vam faixas contra a extinção 
do MDA. Eles saíram em pas-

seata pela Esplanada dos Mi-
nistérios. De acordo com os 
organizadores, 2,5 mil parti-
ciparam do ato. A PM do Dis-
trito Federal estimou em 500 
manifestantes.

Carlos Lopes, presiden-
te da Confederação Nacional 
dos Agricultores Familiares 
e dirigente nacional da FNL, 
disse que a classe trabalha-
dora campesina não aceita 
a extinção do MDA. Para os 
trabalhadores rurais, o mi-
nistério é considerado uma 
conquista da categoria. “So-
mos totalmente contra essa 
fusão. O MDA é uma pasta 
que tem a responsabilidade 
de gestar sobre 36 milhões 
de pessoas. Existe uma 
macroeconomia dentro da 
agricultura familiar e da re-
forma agrária”, afirmou.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse on-
tem que o governo vai anun-
ciar uma série de medidas 
focadas na redução do gasto 
público. “A ideia é um plano de 
voo, com medidas que tenham 
efeitos plurianuais e impactos 
permanentes. Não estamos 
focando apenas no resultado 
deste ano”, disse, em discurso 
proferido durante seminário 
promovido pela revista Veja, 
em São Paulo.

O plano, que envolverá 
ações que dependem da apro-
vação do Congresso Nacional, 
deverá ser anunciado hoje, 
segundo o ministro. “Estamos 
dando uma linha que, sendo 
aprovada pelo Congresso, nós 
tenhamos uma grande se-
gurança”, ressaltou, sobre as 
medidas que visam reduzir 

o déficit público e retomar o 
crescimento econômico.

“Esperamos que haja um 
fortalecimento, uma volta da 
confiança das famílias e dos 
empresários, que se dará em 
uma retomada das atividades, 
do emprego, do investimento 
e, por consequência, da arreca-
dação tributária”, acrescentou.

O controle de despesas 
primárias e financeiras, “com 
foco na eliminação da inefi-
ciência dos gastos públicos” 
serão, de acordo com Meirel-
les, algumas das diretrizes das 
propostas apresentadas. Ape-
sar de não detalhar, quais são 
os planos do governo, o titular 
da Fazenda indicou que devem 
ocorrer mudanças no atual sis-
tema da Previdência Social. “O 
importante não é apenas saber 
quando terá direito ao benefí-
cio, mas saber que esse bene-
fício será pago”, destacou, em 
relação às aposentadorias.

Trabalhadores rurais se 
manifestam no Planalto

Meirelles diz que anuncia 
hoje medidas para redução

CONTrA exTINçãO dO MdA

GAsTO púbLICO

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Daniel Mello
Da Agência Brasil

Sessão conjunta da Câmara 
e do Senado, marcada para 
hoje, será antecipada para 11h

O presidente interino 
da República, Michel Te-
mer, foi ontem à tarde ao 
Congresso Nacional para 
entregar o projeto de lei 
que altera a meta fiscal e 
foi recebido com vaias e 
gritos de golpista por ma-
nifestantes ligados ao PT. 
Temer estava acompanha-
do dos ministros Geddel 
Vieira Lima, da Secretaria 
de Governo; e Eliseu Padi-
lha, da Casa Civil. O minis-
tro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, chegou logo em 
seguida. O ministro do Pla-
nejamento, Romero Jucá, 
também participou da re-
união com o presidente do 
Senado, Renan Calheiros.

“Golpista”
Os manifestantes cha-

maram o presidente interi-
no de “golpista” e pediram 
a “prisão” de Romero Jucá, 

comparando a situação do 
ministro com a do ex-líder 
do governo Delcídio do 
Amaral. A deputada Moema 
Gramacho (PT-BA) partici-
pou do ato na chegada de 
Temer ao Congresso.

A reunião com Temer, 
ministros e parlamentares 
prosseguiu a portas fechadas 
na presidência do Senado.

Protestos contra Temer
Da Agência Brasil

O ministro do 

Planejamento, 

Romero Jucá, 

também partici-

pou da reunião 

com o presidente 

do Senado, 

Renan Calheiros
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Mundo

Atentados em série do Estado
Islâmico matam 145 na Síria

Pelo menos 145 pes-
soas morreram ontem e cer-
ca de 200 ficaram feridas 
em duas séries de atenta-
dos nas cidades costeiras de 
Tartus e Jableh, no noroeste 
da Síria, de acordo com o 
Observatório Sírio dos Di-
reitos Humanos.

A organização de direi-
tos humanos informa que 
em Jableh, pelo menos 97 
pessoas morreram depois de 
quatro explosões. Na cidade 
de Tartus, ocorreram as de-
mais mortes, após três explo-
sões. Já os meios de comuni-
cação oficiais dão conta de 
apenas 78 mortos nas duas 
séries de atentados.

As explosões em Jableh 
ocorreram em um terminal 
de ônibus, próximo à Direção 
Geral de Eletricidade e de um 
hospital. Em Tartus, um car-
ro-bomba explodiu próximo 
à entrada de outro terminal 

de ônibus. Em uma ação or-
ganizada, dois suicidas deto-
naram explosivos no interior 
da mesma estação.

O grupo Estado Islâmico 
(EI) reivindicou os atentados 
através da agência Amaq, li-
gada à organização terroris-
ta: “Ataques conduzidos por 
combatentes do Estado Islâ-
mico atingiram locais alaui-
tas [comunidade religiosa à 
qual pertence o presidente 
sírio, Bashar al-Assad] nas ci-
dades de Tartus e Jableh, na 
costa síria”, indicou a Amaq.

A emissora estatal síria, 
no entanto, assegurou que 
os ataques foram perpetra-
dos pelo grupo armado Mo-
vimento Islâmico dos Livres 
de Sham, que não confirma a 
autoria dos atentados.

Os ataques de ontem 
são os primeiros deste tipo 
registrados em redutos cos-
teiros do regime sírio, onde 
vive grande parte da minoria 
alauita, no poder, e onde os 
níveis de violência sempre 
foram comparativamente me-
nores em relação ao resto do 
país, desde o início do conflito 
em março de 2011.

As cidades costeiras de 
Tartus e Jableh foram as 
atingidas pelos ataques

Da Agência Lusa

As cidades Tartus e Jableh viveram um dia de pânico e muito medo por conta dos atentados terroristas do Estado Islâmico

FOTO: Sana-Associated Press/Estadão Conteúdo

O secretário-geral das Na-
ções Unidas, Ban Ki-moon, pe-
diu ontem que os países “com-
partilhem um futuro diferente” 
de forma a reduzir à metade o 
número de deslocados inter-
nos (que buscam abrigo no 
próprio país) até 2030.

“Estamos aqui para com-
partilhar o nosso futuro diver-
so. Declaramos que somos uma 
humanidade com responsabili-
dades compartilhadas”, decla-
rou Ban Ki-moon em Istambul, 
no discurso de abertura da pri-
meira Cúpula Humanitária.

O líder da ONU lem-
brou que o futuro pode ser 
destruído em segundos, por 
guerras ou catástrofes ge-
rais, e alertou que uma gera-
ção de jovens sente que per-
deu o seu caminho.

Além disso, pediu maior 
cooperação entre organiza-
ções internacionais e não go-
vernamentais (ONGs) e que 
os fundos se canalizem de 
forma mais eficaz para as pes-
soas que deles necessitam.

Ban Ki-moon admitiu não 
só proteger os civis, mas tam-
bém reduzir o número de des-
locados internos para metade 
até 2030, sob o lema “Não dei-
xaremos ninguém para trás”.

O secretário destacou 
que se trata “não só de manter 
as pessoas com vida, mas tam-
bém com vida e integridade”, 
o que requer a construção 

de “comunidades estáveis”.
O presidente da Turquia 

e anfitrião do encontro, Re-
cep Tayyip Erdogan, lembrou 
que o seu país já abriga “3 
milhões de refugiados sírios 
e iraquianos” e garantiu que 
ele “nunca fechará as portas 
a quem precise”.

“Gastamos US$ 10 bi-
lhões para os refugiados e só 
recebemos US$ 450 milhões 
da comunidade internacio-
nal”, informou.

Representantes de 180 
países, incluíndo 65 chefes de 
Estado ou de Governo, assim 
como numerosas ONGs e em-
presas de âmbito humanitá-
rio, participam da cúpula.

A chanceler alemã, Ange-
la Merkel, o primeiro-ministro 
holandês, Mark Rutte, o portu-
guês, António Costa, e o grego, 
Alexis Tsipras, têm discursos 
agendados para o plenário.

A conferência de dois 
dias, com 110 eventos parale-
los à sessão plenária, é reali-
zada no complexo do Palácio 
de Congressos de Istambul, 
no centro da cidade.

Uma centena de empresas 
e organizações humanitárias, 
muitas delas com orientação 
islâmica, ocupam um espaço 
com postos informativos para 
mostrar suas atividades.

A primeira jornada termi-
na ontem à noite, com um con-
certo da West-Eastern Divan 
Orchestra, integrada por jovens 
intérpretes árabes e israelitas.

ONU pede mais apoio 
para a crise humanitária

CÚPULA DE ISTAMBUL

Da Agência Lusa

Em pesquisa divul-
gada na madrugada de 
ontem, os dois prováveis 
adversários nas eleições 
presidenciais dos Estados 
Unidos, em novembro 
deste ano, estão com 
uma diferença de ape-
nas três pontos percen-
tuais, o que significa em-
pate técnico. Com isso, 
caiu bastante a folgada 
liderança que a provável 
candidata do Partido De-
mocrata Hillary Clinton 
tinha sobre o candida-
to republicano Donald 
Trump, que era 11 pon-
tos percentuais em abril 
deste ano.

De acordo com a 
pesquisa, divulgada pelo 
jornal The Wall Street 
Journal e pela rede de 
televisão NBC, Hillary 
Clinton está com 46% 
de apoio, contra 43% de 
Donald Drump. O avan-
ço dos republicanos ocor-
reu depois que outros 
candidatos, no âmbito 
da própria agremiação, 
desistiram de disputar 
com Trump a indicação 
oficial do partido, em 
convenção prevista para 
julho próximo.

Hillary Clinton, no 
entanto, continua con-
fiante. Em entrevista 
ao programa Meet the 
Press, na rede de televi-
são NBC, ela disse que a 
vitória se dará pela união 
partidária. “Vamos ficar 
mais fortes juntos para 
enfrentar nossos desa-
fios internos e externos.”

A união do partido, 
porém, depende da de-

sistência do outro candi-
dato democrata, senador 
Bernie Sanders, que até 
agora não deu demons-
trações de que deseja 
sair da campanha. A pes-
quisa do The Wall Stree 
Journal mostra inclusive 
que, se fosse contra Ber-
nie Sanders , o candidato 
republicano estaria per-
dendo com uma diferen-
ça bem maior: 15 pontos 
percentuais. Nesse hipo-
tético confronto, Bernie 
Sanders estaria com 54% 
na preferência, contra 
39% de Trump.

Em vez de desistir da 
campanha, Bernie San-
ders vem aumentando 
as críticas à candidadura 
de Hillary Clinton. Segun-
do ele, Hillary não pode 
ser a única referência na 
convenção que vai esco-
lher o candidato do Parti-
do Democrata, em julho.

Em entrevista à rede 
de televisão CNN, San-
ders considerou “inacei-
tável” o comportamen-
to dos superelegados 
do Partido Democrata 
que vêm apoiando Hil-
lary, antes mesmo que a 
situação dentro do par-
tido esteja definida. Su-
perdelegados são elei-
tores da convenção que, 
pelas regras partidárias, 
foram designados au-
tomaticamente para a 
função, sem passar pelas 
primárias ou pelas as-
sembleias (caucus).

Na entrevista à 
CNN, Sanders disse que 
a aclamação de Hillary, 
antes de ser confronta-
da com outro candida-
to, configura “situação 
antidemocrática”.

Trump está próximo 
de alcançar Hillary

ELEIÇÕES NOS EUA

José Romildo
Da Agência Brasil Um alpinista indiano 

morreu durante a descida 
do monte Everest, dois dias 
depois de um holandês e um 
australiano terem morrido 
perto do pico. Outros dois 
alpinistas indianos estão 
desaparecidos, anunciou 
nessa segunda-feira a agên-
cia que organizou a expedi-
ção. O indiano é a quinta ví-
tima fatal de 2016 durante 
as expedições no Himalaia.

O alpinista tinha alcan-
çado o topo da maior mon-
tanha do planeta, de 8.849 
metros, no sábado, mas per-
deu a consciência durante a 
descida do escalão Hillary, 
uma passagem vertical de 
gelo, e morreu no domingo.

 Um mau planejamento 

e uma superlotação no pico 
mais alto do mundo são al-
guns dos desafios que man-
têm as pessoas nos lugares 
mais altos e atrasa a desci-
da, disse Ang Tshering, da 
associação de Montanhismo 
do Nepal.

“Este foi um desastre 
provocado pelo homem que 
pode ter sido minimizado 
com uma melhor gestão das 
equipes”, disse ele. “Os dois 
últimos desastres na Eve-
rest foram causados pela 
natureza, mas este não”.

Muitos esperavam que 
a temporada de escalada 
deste ano traria sucesso 
e restauraria a confiança 
na rota, após os desastres 
naturais mortais que can-
celaram a temporada por 
dois anos. 

Alpinista indiano morre 
em escalada no Everest

TRAGÉDIA NO MONTE

Da Agência Estado

Em viagem a países 
asiáticos, o presidente nor-
te-americano Barack Oba-
ma anunciou ontem que os 
Estados Unidos suspende-
rão a proibição de venda de 
armas letais para o Vietnã. 
Em entrevista à imprensa 
em Hanói (capital vietna-
mita), Obama disse que a 
medida significa o fim de 
um dos últimos “vestígios 
da Guerra Fria”.

Ao lado do presidente 
vietnamita Tran Dai Quang, 
Obama afirmou que, apesar 
da liberação, as vendas de 
armas ainda terão de cum-
prir determinados requi-
sitos, incluindo exigências 

relacionadas com proteção 
aos direitos humanos.

Em sua décima visita à 
Ásia como presidente dos 
Estados Unidos, Obama 
está mudando o foco da 
política externa norte-a-
mericana, tradicionalmen-
te voltada para a Europa e 
para o Oriente Médio. 

A atual viagem inclui-
rá uma visita a Hiroshima, 
cidade japonesa destruída 
por uma bomba atômi-
ca lançada pelos Estados 
Unidos na Segunda Guerra 
Mundial.

Especialistas em polí-
tica internacional informa-
ram que a viagem de Oba-
ma visa a contrabalançar o 
poder da China na Ásia. 

Obama libera a venda
de armas para o Vietnã

FIM DO EMBARGO

Da Agência Brasil
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Estudantes têm até 
amanhã para pagar
a taxa do Enem

13

Taxa de desemprego da PB é a 2a menor do Nordeste

Pesquisa IBGE
Apesar do forte cenário 

recessivo da economia na-
cional, a população desem-
pregada da Paraíba registrou 
a segunda menor taxa da 
região Nordeste no 1º tri-
mestre deste ano, segundo 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua), 
divulgada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) na última sema-
na. No 1º trimestre, a Paraíba 
encerrou com taxa de 10% 
de desocupação, índice su-
perior apenas ao Estado do 
Piauí (9,6%), que apresentou 
a menor taxa do Nordeste.  O 
índice paraibano de desem-
prego também ficou bem 
abaixo da média do Nordeste 
(12,8%) e da média do País 
(10,9%) no mesmo período.

No ranking do IBGE da 
região Nordeste, os estados 
da Bahia (15,5%), do Rio 
Grande do Norte (14,3%) 
e de Pernambuco (13,3%) 
apresentaram as maiores 
taxas de desocupação neste 
primeiro trimestre, segundo 
a pesquisa Pnad Contínua 
(veja o quadro completo).

A pesquisa do IBGE 
mostra ainda que dos nove 
estados da região Nordeste, a 
Paraíba apresentou o menor 
avanço na taxa de desocu-
pados no primeiro trimestre 
neste ano. Quando compara-
do ao mesmo período do ano 
passado ao deste, o índice 
paraibano subiu apenas 0,9 
ponto percentual (de 9,1% 

para 10%). Já os demais es-
tados da região registraram 
elevação bem mais forte na 
taxa. O Estado de Pernam-
buco, por exemplo, lidera o 
avanço na taxa de desem-
pregos com alta de 5,1 pon-
tos percentuais, subindo de 
8,20% para 13,3%. O Estado 
da Bahia também registrou 
forte alta na taxa (4,4 pontos 
percentuais), assim como os 
demais estados da região. 

Segundo a PNAD Contí-
nua, a população desempre-
gada na Paraíba está estima-
da em 172 mil pessoas, mas 
não apresentou variação es-
tatisticamente significativa 
em relação ao mesmo tri-
mestre do ano anterior e ao 
trimestre anterior. A popu-
lação ocupada, por sua vez, 
é de aproximadamente 1,5 
milhão.

A média taxa de deso-
cupação do Nordeste e do 
País também cresceu aci-
ma do Estado da Paraíba no 
primeiro trimestre. O Nor-
deste apresentou avanço de 
3,2 pontos percentuais (de 
9,6% para 12,8%). Entre os 
estados, a Bahia registra o 
maior índice de desemprego 
do País: 15,5%, a maior taxa 
da série, que teve início em 
2012. Outros estados tam-
bém mostraram índices de 
desemprego recordes. Em 
São Paulo, por exemplo, o 
desemprego ficou em 12%, 
e no Amapá e no Rio Grande 
do Norte, chegou a 14,3%. 
Todos acima da Paraíba.

Serviço

ESTADOS 
Bahia
rio G. do Norte
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Ceará
Maranhão
Paraíba
Piauí
Média do Nordeste
Média do País

TAxA DE DESOcuPAçãO
               15,5%
                14,3%
                13,3%
                12,8%
                11,2%
                10,8%
                10,8%
                10%
                9,6%
               12,8%
               10,9%

Ranking da taxa de desocupação dos estados do NE

Fonte: Pnad/IBGE

O projeto de extensão “RH 
em Ação”, do curso de Gestão 
em Recursos Humanos do Centro 
Universitário de João Pessoa - Uni-
pê, oferecerá para a comunidade 
orientação e treinamento gratui-
tos sobre como se destacar em 
processo de seleção de emprego. 
São 150 vagas para a comunidade 
geral. As inscrições para o evento 
são online, por meio do portal uni-
pe.br. A atividade será realizada 
no dia 4 de junho, das 9h às 12h, 
no Bloco C do campus da institui-
ção, em Água Fria, João Pessoa.

Tecnologia
A ação envolve alunos do cur-

so tecnológico selecionados para 
trabalhar com o sistema de recru-
tamento e seleção. Eles ministra-
rão minicursos com dicas de como 
as pessoas devem se comportar e 
se vestir de maneira a aumentar 
as chances de serem escolhidas no 
mercado de trabalho. Após a pri-
meira parte, que é informativa, os 
discentes irão analisar os currícu-
los dos participantes que trouxe-
rem ou criar um para quem não 
tiver. Haverá, ainda, simulações 

de entrevistas de emprego com os 
participantes. De acordo com as 
professoras responsáveis pelo pro-
jeto, Mariana Monteiro Meira e 
Ionara Saraí Ferreira Nóbrega Di-
niz, a atividade vai acontecer duas 
vezes nesse ano, uma em cada se-
mestre. 

As professoras Mariana e Io-
nara esperam que a ação permita 
aos alunos aprofundamento do 
trabalho do RH através da prática, 
ao mesmo tempo em que permite 
um serviço social que é caracterís-
tico dos projetos de extensão.

Unipê oferece 150 vagas para 
orientação e seleção de emprego

Os brasileiros paga-
ram R$ 800 bilhões em 
impostos, taxas e con-
tribuições desde o início 
de 2016, estima o Impos-
tômetro da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP). A marca foi al-
cançada às 21h45 dessa 
segunda-feira, 23.

 No ano passado, 
esse volume foi atingi-
do dois dias depois, em 
25 de maio. “Apesar da 
queda do PIB e do enfra-
quecimento da econo-
mia, os números do Im-

postômetro continuam 
subindo, estimulados 
pela alta inflacionária. 
Com as rendas dos con-
sumidores e das empre-
sas caindo, o fardo tribu-
tário sobre eles continua 
pesado”, escreveu, em 
nota, o presidente da 
ACSP, Alencar Burti. 
Localizado na sede da 
entidade, no centro da 
capital paulista, o Im-
postômetro tem por 
objetivo “conscientizar 
o cidadão sobre a alta 
carga tributária”, incen-
tivando-o a “cobrar os 
governos por serviços 
públicos de qualidade”.

impostômetro 
atinge r$ 800 bi

EM QuASE 5 MESES

André Ítalo Rocha
Da Agência Estado

O desaquecimento ob-
servado no financiamento 
à pesquisa reflete a queda 
registrada nos depósitos de 
patentes no País, informou o 
presidente do Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial 
(INPI), Luiz Otávio Pimentel, 
A redução no financiamento 
afetou, segundo Pimentel, tan-
to o setor universitário quan-
to as instituições de ciência e 
tecnologia e as empresas que 
captam recursos de fomento 
na Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) e no Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

“Como os recursos para 
pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) diminuíram, seus resul-
tados, que são protegidos pelo 

INPI, também sofreram uma 
pequena baixa”. De acordo com 
o Boletim Mensal de Proprie-
dade Industrial divulgado pelo 
INPI, os pedidos de depósitos 
de patentes somaram 2.567 
em abril, com queda de 3,5% 
em relação a abril do ano pas-
sado, e de 4,2% sobre março 
deste ano. 

No primeiro quadrimes-
tre foram registrados 9.822 
pedidos de patentes, com que-
da de 1,8% em comparação a 
igual período do ano passado. 
No acumulado de 12 meses 
compreendidos entre maio 
de 2015 e abril de 2016, o vo-
lume de depósitos de paten-
tes subiu 1,1%, totalizando 
32.861.

Para o presidente do 
INPI, o depósito de patente é o 
de maior peso para a pesqui-
sa brasileira, porque tem uma 

conexão direta com a pesquisa 
e o desenvolvimento (P&D) da 
indústria. “Quando temos um 
sistema de inovação forte e 
dinâmico, cada vez mais em-
presas e o setor de pesquisa 
começam a fazer investimen-
tos, buscando soluções para 
problemas tecnológicos. Para 
garantir uma vantagem na 
concorrência com outras solu-
ções semelhantes, a proteção 
da tecnologia por patentes é 
a que representa maior se-
gurança jurídica para comer-
cializar esses resultados que 
são, geralmente, um processo 
industrial ou, na maioria das 
vezes, um produto que traz 
embarcada essa tecnologia 
protegida”.

Embora admita que as 
retrações nos pedidos de pa-
tentes no INPI são cíclicas, 
Pimentel destacou que hou-

ve um momento em que a 
economia brasileira estava 
mais aquecida, quando ocor-
reu uma grande corrida em 
termos de depósitos, com in-
vestimentos significativos em 
P&D. O próprio INPI promo-
veu a disseminação de infor-
mações e treinamento sobre 
como se faz a proteção.

Financiamento registra redução no País
PESQuISA E PATENTES

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Diminuição 
afetou as 
universidades, 
instituições de 
ciência e 
tecnologia e 
as empresas

Simulações de entrevistas com os participantes e análise de currículos integram o curso que será realizado no próximo dia 4

FOTO: reprodução/internet
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Taxa deverá ser paga até amanhã
InscRItos no EnEm
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Número de candidatos só 
será confirmado depois da 
próxima quarta-feira

Termina na próxima 
quarta-feira (25) o prazo 
para que candidatos ao Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) paguem a taxa 
de R$ 68 para garantir a 
participação nas provas. As 
inscrições foram encerra-
das às 23h59 de ontem. Até 
pouco antes das 18h, o Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) registrou 
8.222.491 inscrições, pouco 
menos do total de inscritos 
do ano passado (8.478.096).

O balanço final do 
número de inscrições foi 
apresentado em coletiva 
de imprensa ontem à tarde, 
mas o número total de can-
didatos só será confirmado 
depois do dia 25, quando 
termina o prazo para o pa-
gamento da taxa. Em 2015, 
do total de inscritos, 5,7 
milhões de candidatos fize-
ram a prova.

Estudantes que concluí-
ram o Ensino Médio em es-
colas públicas e candidatos 
de baixa renda que sinaliza-
ram esta condição durante 
a inscrição estão isentos do 
pagamento da taxa. O valor, 
que até o ano passado só po-
dia ser pago em agências do 

maconha: homem é 
preso com 525 quilos

A Polícia Federal prendeu em 
flagrante um homem que participa-
va, com dois cúmplices, do trans-
porte de 525 quilos de maconha, 
23 projéteis de fuzil automático 
e alguns de pistola, no município 
de Três Rios, centro-sul do Estado 
do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu 
quando os agentes federais averi-
guavam a procedência de uma de-
núncia anônima e desconfiaram de 
um veículo com placa de Ponta Porã, 
no Mato Grosso do Sul, que parou 
na praça de pedágio da rodovia Rio-
Juiz de Fora (BR 040).

store resgata a 
dignidade de morador 

Há um ano, uma jornalista, 
uma agrônoma e duas estudantes 
resolveram se juntar em torno de 
uma iniciativa que surgiu em 2014 
na Cidade do Cabo, África do Sul, e 
criar uma verdadeira loja de roupas, 
sapatos e acessórios nas ruas da 
capital federal. Conhecido como The 
Street Store Brasília, o evento – que 
chega este ano à segunda edição 
– guarda muitas semelhanças com 
uma loja de comércio tradicional, 
pelo número de voluntários e pela 
logística. A grande diferença é que, 
em vez de serem vendidos, os pro-
dutos são doados para pessoas em 
situação vulnerável ou moradores 
de rua.

A Bela e a Fera’ 
divulga trayler

O filme A Bela e a Fera será 
o próximo live-action de adapta-
ção de um clássico da Disney. A 
história terá a atriz Emma Watson 
como Bela, uma moça bonita e 
independente que se torna prisio-
neira no castelo de um monstro. O 
longa tem estreia prevista para o 
dia 17 de março de 2017. Além da 
estrela de Harry Potter, o filme ain-
da traz Dan Stevens como a Fera 
e Ian McKellen, Emma Thompson, 
Ewan McGregor e Stanley Tucci. O 
filme mescla o cenário físico com 
elementos digitais, usados princi-
palmente na animação de objetos 
do castelo, como velas e bules.

cannes premia 
filmes brasileiros

Mesmo sem levar o principal 
prêmio do 69o Festival de Cannes des-
te ano, o cinema nacional tem muito o 
que comemorar. Na disputa pela Palma 
de Ouro entre os longas-metragens, 
“Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho, 
não ganhou, mas recebeu críticas 
positivas da imprensa especializa-
da internacional. Para o jornal bri-
tânico The Guardian, o filme é uma 
“rica e misteriosa história brasileira 
sobre desintegração social”. O por-
tuguês Público definiu o longa como 
“um filme sensualíssimo, sereno e 
sinistro sobre a memória ameaça-
da”. Já para a revista especializada 
Variety, “Aquarius é um estudo de 
personagem, bem como uma medi-
tação perspicaz”.

Petroleiro morre ao 
cair de plataforma

O petroleiro Victor Geraldo Bri-
to, 29 anos, morreu na tarde do últi-
mo domingo, na plataforma Cherne 2 
(PCH-2), na Bacia de Campos, no norte 
fluminense. Auxiliar de movimenta-
ção de cargas da empresa RIP Servi-
ços Industriais, a vítima caiu de uma 
altura de 12 metros e não resistiu ao 
impacto. O Sindicato dos Petroleiros 
do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) 
será representado pelo diretor Wilson 
Reis na comissão de investigação do 
acidente. Ele embarcou ontem para a 
unidade marítima, de modo a acom-
panhar as causas do acidente.

Banco do Brasil, agora pode 
ser feito em qualquer agên-
cia bancária, casa lotérica ou 
agência dos Correios.

Provas
As provas serão aplicadas 

nos dias 5 e 6 de novembro, 
com atendimento específico 
ou especializado para quem 
indicou, no ato da inscrição, 
esta necessidade. É o caso, 
por exemplo, de pessoas com 

baixa visão, cegueira, visão 
monocular, deficiência física, 
deficiência auditiva, surdez, 
deficiência intelectual (men-
tal), surdocegueira, dislexia, 
déficit de atenção, autismo, 
discalculia ou com outra con-
dição especial.

O atendimento específico 
é feito a gestantes, lactantes, 
idosos, estudantes em classe 
hospitalar e sabatistas – aque-
les que, por convicção religio-

sa, reservam o sábado para 
descanso e oração. Nesse caso, 
os estudantes podem fazer o 
exame após o pôr do sol.

A nota do Enem é usa-
da como critério de acesso à 
Educação Superior por meio 
do Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu) e do Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni). A participação na 
prova também é requisito 
para receber o benefício do 

Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies), participar do 
Programa Ciência sem Fron-
teiras ou ingressar em vagas 
gratuitas dos cursos técnicos 
oferecidos pelo Sistema de 
Seleção Unificada da Educa-
ção Profissional e Tecnológi-
ca (Sisutec). Além disso, es-
tudantes maiores de 18 anos 
podem obter a certificação 
do Ensino Médio por meio 
do Enem.

No ano passado, mais de 5,7 milhões de candidatos fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, segundo o Inep

Foto: Reprodução/Internet

O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, informou 
que irá garantir novas inscri-
ções para o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) a 
partir de junho - e não mais 
para o fim do ano, conforme 
previsão inicial revelada pelo 
jornal “O Estado de S. Paulo” 
nessa segunda-feira, 23.

Mendonça afirma que 
encontrou o programa sem 
recursos, mas que conseguiu 
negociar com o Ministério 
do Planejamento orçamen-
to para novas candidaturas. 
“Com a garantia de recursos, 
a equipe técnica do MEC está 
trabalhando para, até o final 
de junho, anunciar o processo 
das novas inscrições do Fies”, 

disse o ministério, em nota.
O jornal apurou que o 

novo ministro assumiu com-
promisso de dar continuida-
de aos programas educativos 
iniciados ou fortalecidos na 
Era PT (Fies, ProUni e Pro-
natec), mas que novas vagas 
dependeriam exclusivamen-
te de um balanço financeiro 
que, segundo interlocutores 
do MEC, não seria otimista 
para este ano. 

Mendonça confirma, por 
exemplo, que o orçamento do 
Pronatec já está zerado para 
2016. Porém, afirmou que o 
programa não será interrom-
pido. “O MEC está buscando 
outra solução junto ao Sis-
tema S, o que vai assegurar 
as novas vagas do Pronatec”, 
disse a nota.

Fies abrirá novas vagas
Da Agência Estado

Resolução da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), publicada 
ontem no Diário Oficial da 
União, suspende a distri-
buição, o comércio e o uso, 
em todo o território nacio-
nal, dos lotes nº 5F201B, 
5F207B, 5F223A, 5F199A 
e 6F237A do produto Ta-
xotere (docetaxel tri-hi-
dratado), solução injetável 
da empresa Sanofi-Aventis 
Farmacêutica Ltda.

Voluntário
De acordo com o texto, 

o próprio fabricante en-
viou à Anvisa comunicação 
de recolhimento voluntário 
por conta de incorreção na 
rejeição de frascos-ampo-
las durante as operações 
de envase do medicamen-
to, indicado para tratar 
câncer de mama. A Anvisa 
determinou à empresa o 
cumprimento de todos os 
requisitos relativos ao re-
colhimento dos lotes do 
produto. A resolução en-
trou em vigor ontem.

Anvisa suspende venda e 
uso de lotes de medicamento

câncER dE mAmA

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Distribuição de 
Taxotere, uma 
solução injetável 
da empresa 
Sanofi-Aventis 
Farmacêutica 
Ltda, está 
proibida em todo o 
território nacional 

O grupo de operadores in-
ternacionais que esteve em João 
Pessoa, Cabedelo e Costa do Con-
de neste final de semana ficou 
encantado com o que viu, apesar 
do pouco tempo de visita. Profis-
sionais da Viagens Plus (Brasil), 
Chris Terzidis e Plovani, da Itália; 
Abreu (Portugal) e Fredson Travel 
(Estados Unidos) participaram da 
Destionation Brazil Travel Mart, 
realizado em Porto de Galinhas 
(PE), de quarta-feira a sexta-feira 
passada, e optaram por dar uma 
esticada até a Paraíba para co-
nhecer o potencial turístico local.

Durante toda a tarde da 
sexta-feira (20) e sábado (21), o 
grupo cumpriu um roteiro esta-
belecido pela PBTur (Empresa Pa-
raibana de Turismo), em parceria 
com o trade turístico, conhecen-

do todo o litoral de Cabedelo à 
Costa do Conde, além da infraes-
trutura hoteleira, a gastrônoma, 
a cultura, o artesanato e a força 
do Centro Histórico da capital 
paraibana. 

No roteiro programado para 
os operadores o que mais cha-
mou a atenção deles foi o pôr 
do sol na Praia do Jacaré. Todos 
ficaram encantados com o cená-
rio, principalmente quando da 
aparição do músico Jurandy do 
Sax executando o Bolero de Ra-
vel. A paisagem por si só já ha-
via anunciado que estariam em 
um lugar pra lá de especial. Um 
pouco antes, todos haviam par-
ticipado de um passeio de barco 
pelo Rio Paraíba, outra atração 
muito comentada pela beleza 
da natureza do Litoral Norte 

paraibano. O Centro Histórico 
de João Pessoa também foi um 
roteiro que deixou o grupo bas-
tante impressionado. Na Europa, 
o turismo cultural e histórico é 
bastante valorizado, incentiva-
do e procurado por turistas de 
todos os lugares do mundo, e a 
história do nascimento e cresci-
mento de João Pessoa, por meio 
de seus monumentos, deixou os 
operadores bastante curiosos e 
encantados. O sítio de igrejas foi 
o que chamou mais a atenção de 
todos.

O grupo também aproveitou 
a estada para ir às compras. Es-
teve no Mercado do Peixe, onde 
eles compraram camarões, e no 
Mercado de Artesanato da Paraí-
ba de onde saíram com muitas 
sacolas com várias peças de pro-

dução local. Todos ainda tiverem 
tempo de fazer uma visita técni-
ca a alguns hotéis como o Nord 
Sapucaia, Cabo Branco Atlântico, 
Tropical Tambaú, Littoral Cabo 
Branco e Hardman Praia Hotel.   

A presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, não disfarçou a alegria 
com mais essa ação junto aos 
operadores internacionais, que 
têm sido um investimento com 
retorno a médio e longo pra-
zo. “Temos que aproveitar essas 
oportunidades para apresentar 
nossos produtos a profissionais 
que tiveram uma chance única 
de estar na Paraíba. Certamente 
buscarão meios de inserir nossos 
roteiros em pacotes a serem ofe-
recidos aos seus clientes. O im-
portante é divulgar a Paraíba”, 
disse a executiva.

Belezas naturais encantam operadores
PARAíBA nA RotA do tuRIsmo IntERnAcIonAL
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Número subiu 13,96% em quatro regiões do País

Empresas negativadas
Viagens aéreas 
dentro do país caem

Balança comercial 
registra superávit 

A demanda por viagens do-
mésticas no setor de aviação recuou 
12,2% em abril, na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. 
Já a oferta teve queda de 10,3% 
no mesmo período. Os dados foram 
divulgados ontem pela Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas (Abe-
ar). Segundo a associação, este foi o 
pior desempenho mensal da demanda 
doméstica desde fevereiro de 2013 e 
o pior desempenho para um mês de 
abril desde 2012. As viagens domés-
ticas no mês de abril totalizaram 6,8 
milhões.

Vendas no varejo 
têm queda de 10,9%

As vendas no varejo registra-
ram queda real de 10,9% em abril 
na comparação com o mesmo mês 
de 2015, de acordo com o Institu-
to para Desenvolvimento do Varejo 
(IDV). A entidade, que reúne alguns 
dos maiores grupos varejistas do 
Brasil, aponta que este é o pior de-
sempenho para o mês desde o início 
das medições, em 2007. O instituto 
ponderou em nota que o resultado 
foi afetado pela deterioração do 
cenário macroeconômico, mas des-
tacou que um efeito de calendário 
contribuiu para a queda. 

Instituições projetam 
inflação de 7,04%

A projeção de instituições 
financeiras para a inflação, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), neste ano foi 
ajustada 7% para 7,04%. Para 2017, 
a projeção foi mantida em 5,5%. As 
projeções fazem parte de pesquisa 
feita todas as semanas pelo Banco 
Central (BC).. As estimativas estão 
acima do centro da meta de inflação, 
de 4,5%. O limite superior da meta 
de inflação é 6,5% este ano e 6% em 
2017. É função do Banco Central fazer 
com que a inflação fique dentro da 
meta. Um dos instrumentos usados 
para influenciar a atividade econômica 
é a taxa básica de juros, a Selic.

A balança comercial brasileira 
registrou um superávit de US$ 1,010 
bilhão na terceira semana de maio 
(16 a 22). O saldo foi resultado de 
exportações de US$ 3,627 bilhões e 
importações de US$ 2,617 bilhões, 
segundo dados divulgados ontem 
pelo Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. Com mais esse 
resultado semanal positivo, no mês 
de maio, a balança comercial acumula 
superávit de US$ 3,990 bilhões, com 
exportações de US$ 11,976 bilhões e 
importações de US$ 7,986 bilhões. No 
ano, o saldo acumulado é um superá-
vit de US$ 17,234 bilhões.

Indústria lança 
jeans  antimicrobial

Especialista em jeans, a em-
presa têxtil Cedro acaba de lançar um 
tecido que não precisa ser lavado. Isso 
mesmo. Na nova linha, chamada de 
Multiverso, um dos tecidos foi bati-
zado de No Wash, fabricado a partir 
de uma tecnologia antimicrobial que 
dispensa lavagens frequentes. “Claro 
que, se a pessoa derrubar, por exem-
plo, um molho de tomate, o jeans 
deve ser lavado. Mas a tecnologia 
antimicrobial inibe os odores”, explica 
Eduardo Paixão, estilista da Cedro, fa-
bricante que abastece os estoques de 
marcas como Ellus e Riachuello. 

Setor de serviços vem apresentando crescente nível de inadimplência em todo o Brasil, aponta pesquisa

FOTO: Reprodução/Internet

 O número de empresas 
negativadas no Brasil subiu 
13,96% em abril em quatro 
regiões do País (Centro-Oes-
te, Norte, Nordeste e Sul), 
segundo o Indicador de Ina-
dimplência de Pessoas Jurí-
dicas do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). 
O resultado, uma compara-
ção com o mesmo mês do 
ano passado, não considera 
os dados do Sudeste por con-
ta da entrada em vigor da lei 
estadual paulista nº 15.659, 
que dificulta a negativação 
de pessoas físicas e jurídicas 
no Estado

Conforme o presidente 
da CNDL, Honório Pinheiro, 
em nota, a crise econômica 
afetou negativamente o de-
sempenho das empresas e a 
capacidade de quitar dívidas, 
mesmo num ambiente de 
crédito mais restrito. 

O avanço do número 
de empresas listadas nos 
cadastros de devedores de 
pessoas jurídicas acelera 
desde janeiro de 2015, mas 
em março deste ano come-
çou a mostrar moderação, 
embora a taxa de crescimen-
to, tanto das dívidas como 
do número de empresas, 
ainda seja elevada.

Na análise das regiões, 
o Nordeste foi a que apre-
sentou a maior variação no 
número de empresas com 
o CNPJ registrado nas listas 
de negativados: um avanço 
anual de 15,58%. A região 
concentra um quinto do total 
de empresas negativadas. No 
Centro-Oeste, a inadimplên-
cia de pessoas jurídicas tam-
bém registrou forte avanço, 
crescendo 14,61% na com-
paração entre abril e o mes-
mo mês do ano anterior. As 
regiões Norte e Sul apresen-
taram variações menores do 
número de devedores mas, 
ainda assim, em patama-
res expressivos: 13,55% e 
11,89%, respectivamente.

Já entre as áreas, o seg-
mento de Serviços, que en-
globa os bancos e financei-
ras, lidera a participação no 

total de dívidas em atraso 
das empresas em todas as 
regiões pesquisadas, ou seja, 
para quem as empresas estão 
devendo. Nas quatro regiões 
analisadas, o setor concentra 
mais da metade das dívidas, 
sendo que no Sul a parcela 
corresponde a 71,99% do to-
tal. O segundo maior credor 
em todas as regiões analisa-
das é o setor de Comércio.

Em março
O número de empresas 

negativadas no Brasil cres-
ceu 11,08% em março últi-
mo, na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado, segundo o Indicador 
de Inadimplência de Pessoas 
Jurídicas do SPC Brasil. O 
resultado foi impulsionado 
principalmente pela expan-
são de 16,64% na taxa de 
inadimplência da região Nor-
deste. Os números não consi-
deram o Sudeste, em função 
de lei estadual que vigora em 
São Paulo e dificulta a nega-
tivação de pessoas físicas e 
jurídicas no Estado.

De acordo com o SPC 
Brasil, merece destaque no 
Nordeste o aumento da ina-
dimplência no setor de Ser-
viços, que engloba os bancos 
e financeiras. Nesse caso, a 
taxa chegou a 21,21%, aci-
ma das marcas registradas 
na Indústria (20,78%) e no 
Comércio (20,45%). Na Agri-
cultura a expansão foi de 
48,99% na mesma base com-
parativa, de acordo com le-
vantamento elaborado pelo 
SPC Brasil em parceria com 
a Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL).

O setor de Serviços, em 
geral, apresentou resulta-
do negativo em todo o País 
durante o mês passado. O 
Indicador de Inadimplência 
de Pessoas Jurídicas para o 
setor de Serviços ficou em 
16,75% no Centro-Oeste, 
14,41% na região Norte e 
13,39% no Sul. 

Na sequência, em todas 
as regiões analisadas, apare-
ce o setor de Comércio entre 
aqueles com maior taxa de 
inadimplência. 

Terminou, no último do-
mingo (22), a Feira da Casa 
Própria de João Pessoa. Du-
rante os três dias do evento, 
5.200 pessoas passaram pelo 
local, quando foram negocia-
dos mais de R$ 9 milhões, 
além de R$ 52 milhões de 
negociações em andamento, 
além de R$ 60 milhões em 
prospecções iniciadas na fei-
ra. Desta forma a expectativa 
é de movimentar um mon-
tante de R$ 120 milhões em 
novos contratos financiados 
pela Caixa.

No evento, que teve 
como foco o financiamento 
de habitação popular do Pro-
grama Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV) e das demais 
operações com recursos do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS), foram 
oferecidos pelas imobiliárias 
e correspondentes imobiliá-
rios mais de 2 mil imóveis 
novos ou usados

 Para o superintenden-
te regional da CAIXA, Ana-
cleto Grosbelli, o evento 
comprovou mais uma vez a 
sua consolidação na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. “A feira demonstrou a 
importância da parceria da 
CAIXA com as Construtoras, 
CRECI, SINDUSCONJP e de-
mais atores da cadeia pro-
dutiva da construção civil na 

realização deste que é um 
dos maiores eventos da re-
gião. O evento contribui para 
aquecer o mercado local, tra-
zendo benefícios para toda a 
população” comenta.

A rede de agências da 
CAIXA continua a atender aos 
interessados em financiar a 
casa própria, com as mesmas 
condições da feira. O site da 
CAIXA também disponibiliza 
uma ferramenta que permi-
te simular o financiamento 
imobiliário a partir do valor 
do imóvel ou capacidade de 
pagamento do cliente. O si-
mulador da CAIXA pode ser 
acessado no site: www.caixa.
gov.br, opção “Habitação”.

Evento movimentou mais de 
R$ 60 milhões em João Pessoa

FEIra da Casa PróPrIa

O percentual de cheques 
devolvidos pela segunda vez, 
por insuficiência de fundos, 
encolheu de 2,66% em março 
para 2,38% em abril, segundo 
o Indicador Serasa Experian 
de Cheques Sem Fundos. A 
despeito da queda, entretan-
to, o número divulgado nessa 
segunda-feira, 23, representa 
o maior patamar registrado 
para o mês de abril desde 
1991, quando a Serasa pas-
sou a fazer o estudo. Em abril 
foram 1.120.883 cheques de-
volvidos e 47.044.915 com-
pensados. Em abril de 2015, 
o indicador divulgado pela 
Serasa Experian havia ficado 
em 2,26%. Segundo os econo-
mistas da Serasa Experian, o 
agravamento da situação de 
desemprego no País, atingin-
do quase 11% da população 

no primeiro trimestre deste 
ano, aliado a um quadro infla-
cionário que provoca perda 
de renda real, estão impul-
sionando os níveis de ina-
dimplência no Brasil e con-
tribuindo para eles atingirem 
patamares recordes.

Na avaliação do primeiro 
quadrimestre de 2016 entre 
as regiões do País, a lideran-
ça de devoluções foi no Norte, 
com 4,67% de cheques devol-
vidos no período. O Sudeste 
foi a região que apresentou o 
menor percentual de devolu-
ções entre janeiro e abril de 
2016: 2%.

Já entre os estados, o 
Amapá liderou o ranking de 
cheques sem fundos nos pri-
meiros quatro meses do ano, 
com 18,47% de devoluções. 
Na outra ponta, São Paulo foi 
o Estado com o menor per-
centual de cheques devolvi-
dos, com 1,83%.

Percentual de cheques 
atinge recorde no mês
Suzana Inhesta
Da Agência Estado

Cerca de R$ 7,5 milhões foram mo-
vimentados durante as rodadas de ne-
gócios do 5º Gira Calçados, realizado 
em Campina Grande, entre os dias 10 e 
12 de maio. Em relação à edição ante-
rior, o volume de negócios fechados nas 
rodadas aumentou 51%. 

Em 2015, foram comercializados 
em torno de R$ 4,9 milhões em vendas 
de calçados, carteiras, bolsas e acessó-
rios em geral, entre outros.  De acordo 
com a coordenação da Rodada de Ne-
gócios do Gira Calçados, a Paraíba ficou 
em 1º lugar nas vendas realizadas nos 
dois dias de Rodada. 

A região Sul gerou vendas de quase 
R$ 800 mil durante o evento e R$ 2,4 mi-
lhões em vendas posteriores. O Sudeste 
ficou em segundo lugar nas vendas, o 
Centro-Oeste em terceiro, Nordeste em 
quarto e Norte em quinto.

 A gestora do projeto de Calçados 
do Sebrae Paraíba, Éricka Vasconcelos, 
disse que a proposta do Gira Calçados 
é aproximar os micro e pequenos negó-
cios das últimas inovações do segmento 
e das tendências em produtos, insumos, 
máquinas e serviços. “Esta edição do 
evento foi planejada para gerar resulta-
dos mesmo neste período de crise. O re-

sultado nos surpreendeu, foi bem maior 
do que apostamos”, disse a gestora. Os 
preparativos para próxima edição do 
evento, considerado um dos maiores 
do setor no Nordeste, terão início no se-
gundo semestre. 

A expectativa dos organizadores é 
que o 6º Gira Calçados seja realizado 
em fevereiro de 2017 na Federação das 
Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), 
em Campina Grande.

 Esta 5ª edição contou com a parti-
cipação de 70 expositores e 250 lojistas 
de todo o Brasil. Cerca de dois mil pro-
dutos ficaram expostos três dias, para as 
centenas de lojistas verem a qualidade, 
forma e condições de negócios. A par-
ceria com a unidade móvel do Senai foi 
refeita e a carreta ficou na Fiep durante 
o período do evento, onde foram ofere-
cidas oficinas de Design. 

O estande do projeto Sow, de eco-
nomia digital do Sebrae, marcou pre-
sença com cinco empresas expositoras e 
cerca de 40 empresas foram atendidas 
pelos participantes do projeto no perío-
do do evento.  Mais de 100 profissionais 
e estudantes da área da moda e do de-
sign participaram do Inova Moda, reali-
zado durante a tarde.

Gira Calçados movimenta 
mais de R$ 7,5 mi em vendas

rOdada dE nEgóCIOs Em CamPIna



Poeta e repentista 
Oliveira de Panelas, Sras. 
Dada Novais, Afra Barbosa de 
Almeida, Moeminha Guedes 
Arnaud e Ana Paula Trindade 
Marinho, empresários Gilfredo 
Costa e Kainara Amorim Pes-
soa Cunha, cabeleireiro Gilvan 
Pinheiro, médicos Gilvan 
Amorim Navarro e Francisca 
Estrela Maroja, advogado 
Adelton de Jesus Alves. 
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Zum Zum Zum
   O Unipê está com inscrições abertas para o 12o Colóquio de Moda que vai 
acontecer dias 11 a 14 de setembro no seu campus no bairro de Água Fria, nesta 
capital.  O evento está dividido nas temáticas  Educação, Figurino, Marketing, 
Processos Produtivos e Sustentabilidade.
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A aniversariante de hoje, Dada Novais com a amiga Lae Trindade

Um brinde à vida: Lúcia Padilha, Roberta Aquino, esta colunista, Auxiliadora Cardoso, Roziane 
Coelho e Céu Palmeira na Appetito Trattoria
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Cabeleireiros Gilvan e Conceição Pinheiro, ele é o aniversariante de hoje

Feliz da vida, Moeminha Guedes Arnaud que hoje aniversaria

FOTO: Dalva Rocha

Appetito
UM GRUPO 

de assíduas fre-
quentadoras da 
Appetito Trattoria 
marcou presença 
em descontraído 
jantar preparado 
no capricho para 
gravação de um 
vídeo assinado por 
Chicó Moura, da 
Real Publicidade.

O encon-
tro foi na última 
quinta-feira, onde 
todas degustaram 
as delícias daquela 
casa que em breves 
tempos terá seu 
espaço ampliado.

SERÁ REALIZADA hoje a segunda praça do “Leilão 
Eficaz” da Justiça Federal na Paraíba, a partir das 9h no 
auditório de sua sede no bairro Brisamar, em João Pessoa 
e também através de videoconferência nas subseções 
judiciárias de Campina Grande, Sousa, Monteiro, Patos e 
Guarabira.

O leilão reúne bens relacionados a processos em 
tramitação em algumas varas federais na Paraíba, como 
peças de roupas, automóveis, imóveis, entre outros.

Leilão Eficaz

Dois Pontos

  Tem 72 anos o fotógrafo que 
vai clicar o famoso Calendário Pirelli 
2017, com parte das imagens feitas 
em New York.
  É o alemão Peter Lindbergh, 
considerado um dos personagens 
mais celebrados e autênticos do 
mundo da fotografia.
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Projetos

A UNICOOP 
Cooperativa de Ensino 
Técnico, Fundamental, 
Médio e Superior da 
Paraíba, instalada na 
Rua Monteiro da Fran-
ca, em Manaíra, está 
oferecendo desconto 
de 50% para os alunos 
inscritos para a primei-
ra turma de MBA em 
Gestão Projetos.

O curso tem co-
ordenação dos profes-
sores Evaristo Quirino 
(99880-7366) e Hilton 
Freire (98809-3810).

   O deputado José Aldemir, que foi anfitrião de empresários e engenheiros 
italianos em visita à Paraíba, está desde domingo na Itália, onde irá proferir uma palestra 
na província Dell Aquilla, sobre as potencialidades de investimentos no Estado.

Um brinde ao sucesso da Appetito Trattoria: Ana Maria Gondim e Adroaldo Gomes 

Entrega de certificados

A SECRETARIA de Estado do Desenvolvimento Hu-
mano e o Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente 
promoveram, na semana que passou, a entrega de certifi-
cados de cursos profissionalizantes realizados no Centro 
Social Urbano “Calula Leite”, localizado no bairro do Geisel.

A solenidade da entrega dos certificados foi conduzida 
pela presidente do Cendac, Valquíria Alencar, da gerente 
executiva da Sedh, Patrícia Oliveira e da coordenadora dos 
Centros Sociais Urbanos do Estado, Marta Diniz. 

Dom Giovanni
NO CINESPAÇO 

Mag Shopping, a pedi-
da de hoje é o Festival 
Ópera na Tela que traz 
a exibição da obra “Dom 
Giovanni”, com música 
do compositor austríaco 
Wolfgang Amadeus Mo-
zart e libreto do italiano 
Lorenzo Da Ponte. A obra 
foi apresentada pela 
primeira vez no ano de 
1787, no Teatro Di Praga, 
na República Checa.

   O Boticário lançou uma novidade só para os homens. Trata-se da “Men 
Only”, uma linha com soluções práticas composta de 17 produtos especialmente 
desenvolvidos para o universo masculino, já disponíveis nos 70 pontos de 
vendas da marca na Paraíba.

Consenso
JÁ ESTÁ circu-

lando a décima edição 
da revista Consenso, 
publicação oficial do 
Tribunal de Justiça 
da Paraíba, criada na 
gestão da desembar-
gadora Fátima Bezerra 
e que foi continuada 
na atual administração 
do desembargador 
Marcos Cavalcanti. O 
destaque nesta edição 
é o Fórum Orça-
mentário com ações 
desenvolvidas pela 
Esma e a instalação 
do Protocolo Judicial 
Integrado da Capital.

“Uma criança se torna 
adulta quando entende que 
não apenas tem o direito a 
estar certa, como a estar 
errada também”

“A criança que vive com a 
virtude aprende a ser justa. A 
que vive com elogio aprende a 
dar valor. A que vive com 
generosidade aprende a repartir”

THOMAS SZASZ RUTH ROCHA

16

A PATMOS Editora, a Academia Paraibana de Letras, 
o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, a Associação 
Paraibana de Imprensa e a Energisa convidando para o 
lançamento do livro “Dom Sertão, Dona Seca”, do jornalista 
Otávio Sitônio Pinto. Será hoje, às 19h, na Usina Cultural 
Energisa, com apresentação do pecuarista Manuelito Vilar.

Dom Sertão, Dona Seca

Judicialização da saúde
FOI INAUGURADO pelo Governo do Estado o Núcleo 

de Atendimento à Judicialização da Saúde instalado na 
Secretaria de Saúde da Paraíba com o objetivo de dinamizar 
os trâmites das demandas judiciais e melhor atendimento 
para o usuário do SUS. 

A Paraíba é o terceiro Estado a oferecer este serviço 
que já existe na Bahia e em Minas Gerais.
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Campeão na Suíça, 
George chega e fica com 
ouro em Circuito na PB

SEMIFINAIS DO PARAIBANO

Raposa reverte vantagem do Tigre
FotoS: Divulgação

Campinense precisa 
apenas de empate para 
ser finalista do Estadual

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de maio de 2016

Não dá para esconder o favoritismo do 
Campinense, diante do CSP, afinal a Rapo-
sa foi o segundo melhor time do futebol 
nordestino na recente Copa do Nordeste. 
Está invicto, tem um time muito entrosado 
e com grandes jogadores. Mais do que isso, 
é muito bem dirigido pelo melhor técnico 
do Nordeste, escolhido pela imprensa este 
ano, Francisco Diá. Mas é incrível como 
o CSP se supera, com um time modesto, 
todo da prata da casa, e este ano, quase 
que totalmente formado por garotos que 
disputaram a Taça São Paulo de Futebol 
Juniores.  O que se viu domingo em Campi-
na Grande é um exemplo disto.

Mesmo empurrado por mais de 5 mil 
torcedores, o Campinense sofreu para rever-
ter a vantagem do CSP, que jogava por dois 
resultados iguais. O gol da vitória rubro-negra 
só saiu aos 44 minutos da etapa final. O Tigre 
se fechou atrás e conseguiu segurar o ataque 

da Raposa, que criou poucas chances reais de 
gol. Isto nos faz crer, que aqui em João Pessoa, 
amanhã, se o CSP não sair com tudo para o 
ataque, tentando a vitória a qualquer custo, 
e consequentemente cedendo espaços na 
defesa, o Tigre terá condições de, outra vez, 
dar muito trabalho ao Campinense.

Em futebol, já está provado que tudo 
é possível.  O CSP precisa apenas de uma 
vitória simples amanhã, no Almeidão, para 
garantir a participação na Final do Campeo-
nato Paraibano, na Série D do Campeonato 
Brasileiro e nas copas do Brasil e do Nordes-
te, em 2017. Se não conseguir, já foi muito 
o feito do CSP. Uma equipe formada apenas 
por atletas da casa, servindo de exemplo 
para os nossos grandes clubes, que para se 
ter um bom time, não é necessário gastar mi-
lhões trazendo dezenas de jogadores de fora, 
todos os anos. O segredo do futebol está na 
formação e preservação de uma base. Feito 

isso, com poucas contratações, se é capaz de 
fazer bonito em qualquer competição, não 
há segredo.

Quero deixar claro aqui que não estou 
torcendo pelo CSP, nem desconhecendo o 
grande favoritismo do Campinense. Mais 
ainda agora, que está com a vantagem do 
empate e tem muito mais time. Apenas estou 
elogiando o trabalho do CSP, um clube cuja a 
folha de pagamento não atinge nem R$ 100 
mil,  e chegou onde chegou, dando trabalho 
aos considerados grandes do nosso futebol. 
Certamente teremos um bom jogo amanhã.

Nesta quarta, teremos a estreia do 
Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série 
C. O adversário é uma pedreira, Salgueiro, e 
o local pior ainda, o Sertão de Pernambuco, 
distante, e com altas temperaturas. Mas para 
quem pensa em ascensão para a Série B, não 
pode estar escolhendo adversários, nem 
locais de jogos. Todo mundo joga com todo 

mundo, em casa e fora.
A expectativa é muito grande, já que o 

time vem melhorando gradativamente, e tem 
tudo, com mais uns poucos reforços, para 
conseguir fazer uma excelente campanha, e 
lutar pelo acesso. Um bom resultado contra 
o Salgueiro, na estreia, seria um passo im-
portante, para a equipe pegar auto-confiança 
e embalar na competição. Vamos aguardar e 
torcer pelo time paraibano.

A crise no Flamengo
Esta semana, cabeças devem rolar do 

Mengão, afinal agora não tem mais desculpas. 
Tem um time caro, um técnico de renome 
e caro, paga em dia, melhores condições de 
treinamento e está sem resultados. Três elimi-
nações de competições, Campeonato da Liga, 
Carioca e Copa do Brasil, em apenas 50 dias, foi 
demais para a maior torcida do País. Alguém 
vai pagar a conta, disto eu não tenho dúvidas.

Cuidado com o CSP

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo já está em Sal-
gueiro, Sertão pernambucano, 
onde enfrenta amanhã o time 
do mesmo nome, na estreia do 
Campeonato Brasileiro da Série 
C. A partida está marcada para 
as 20h30, no Estádio Cornélio 
de Barros. A delegação do Belo 
viajou ontem, após um treino 
apronto, no período da manhã. 
Hoje, a equipe deverá fazer um 
treino recreativo em Salgueiro, 
para que os jogadores se acostu-
mem mais com o forte calor que 
faz nesta época do ano no local.

Para esta partida, o técnico 
Itamar Schulle vai poder contar 
com a força máxima. Não há 
nenhum jogador entregue ao 
Departamento Médico. O único 
que não deverá acompanhar a 
equipe é o zagueiro André Pau-
lino, contratado recentemente. 
Ele veio por indicação de Schul-
le, que já trabalhou com ele no 
Novo Hamburgo do Rio Grande 
do Sul, e na Chapecoense de 

Botafogo viaja para enfrentar o Salgueiro-PE
EStrEIa no BraSIlEIro da SérIE C

Gledson foi destaque do Campinense e chegou aos 60 jogos

No último treino em João Pessoa, jogadores se reuniram e ouviram atentamente o treinador Itamar Shulle

Ontem, foi dia de relaxa-
mento para os jogadores do 
Campinense, que participa-
ram mais de 45 minutos do 
primeiro jogo das semifinais 
do Campeonato Paraibano, 
domingo, contra o CSP. Para 
os demais, treino normal. O 
clima na Raposa era de mui-
ta alegria, por ter revertido 
a vantagem que era do CSP, 
após a vitória de 1 a 0. Por 
causa deste resultado, a Ra-
posa agora precisa apenas 
de um empate, amanhã, no 
jogo da volta no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa.

Para esta partida, o úni-
co desfalque será o meia Ro-
ger Gaúcho, que já não jogou 
no último domingo, por in-
disciplina. O atleta não com-
pareceu ao treino apronto 
de sexta-feira, e nem se con-
centrou com a equipe para 

jogar no domingo. O técnico 
Francisco Diá lamentou a 
atitude do jogador, mas dis-
se que este assunto compete 
a diretoria, não a ele.

“Eu lamento que o atle-
ta tenha feito isto. O caso foi 
entregue à diretoria, que vai 
resolver. A mim cabe, se ele 
aparecer e treinar com em-
penho, contar com ele. É um 
grande jogador, mas tem que 
ter responsabilidade. Não 
agiu como um profissional. 
Mas, foi substituído a altu-
ra, por Chapinha e Jussimar, 
que também entrou bem no 
jogo, desempenhando o pa-
pel de criador das jogadas”, 
disse o treinador.

Diá espera outro jogo 
muito difícil nesta quar-
ta-feira. “Conheço este 
time, desde 2010. Sempre 
jogam fechadinhos, com 
10 homens atrás da linha 
da bola, e dá sempre mui-
to trabalho para qualquer 
time. Lá em João Pessoa, 
não será diferente. No pri-
meiro tempo, eles deverão 
repetir o mesmo esquema, 
jogando por uma bola. Caso 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

não consiga sucesso, como 
necessita vencer, aí sim, no 
segundo tempo, vão sair 

para o jogo”, disse Diá.
Um dos jogadores mais 

felizes do rubro-negro, na 

reapresentação, foi o atacan-
te Reginaldo Junior, autor 
do gol que salvou o Campi-
nense, já aos 45 minutos do 
segundo tempo. “Fui muito 
feliz no lance, conseguindo 
encobrir o goleiro deles. É 
sempre muito difícil jogar 
contra um adversário bem 
fechadinho, como veio o CSP. 
Conseguimos entrar pou-
cas vezes na defesa deles. 
Melhorou com a entrada de 
Jussimar, no segundo tempo. 
O gol tirou um peso de nos-
sas costas. Eu espero que em 
João Pessoa, eles saiam para 
o jogo, e nós possamos usar 
o contra-ataque”, disse o ata-
cante da Raposa.

Outro atleta muito fe-
liz com a vitória do Campi-
nense foi o goleiro Gledson. 
Domingo, ele completou 60 
jogos vestindo a camisa da 
Raposa, e espera comemo-
rar mais um título paraiba-
no em breve. “Estamos no 
caminho certo. Demos um 
grande passo para chegar 
a final. Temos que jogar da 
mesma forma em João Pes-
soa para garantir a partici-

pação na final, além da vaga 
para o Brasileiro da Série C, 
e Copas do Brasil e do Nor-
deste”, disse o goleirão.

O zagueiro Joécio tem a 
mesma opinião de Reginal-
do, sobre o jogo passado, 
mas espera muita dificulda-
de para o jogo da volta. “ A 
gente já sabia que não seria 
fácil vencer o CSP. Eles têm 
uma marcação muito forte, 
e lá em João Pessoa não será 
diferente. Apesar da nossa 
vantagem agora, não será 
um jogo fácil. Acho que será 
ainda mais difícil do que foi 
aqui em Campina Grande”, 
disse o atleta.

Para o lateral Everaldo, 
o Campinense tem que en-
trar em campo amanhã com a 
mesma determinação do jogo 
de ida. “Não podemos nos 
acomodar com o resultado e 
jogar pensando neste placar 
de 1 a 0. Temos que partir 
para cima, e tentar matar logo 
o jogo, ou a coisa pode se com-
plicar. Eles já mostraram que 
não são bobos. Se der moleza, 
podemos ser surpreendidos”, 
disse Everaldo.

Santa Catarina, no ano em que o 
clube conseguiu a ascensão para 
o Grupo A.

“Trata-se de um excelente jo-
gador. Tive o prazer de trabalhar 
com ele. Competente, trabalha-
dor e muito bom de grupo. Ele 
será muito útil nesta nossa cami-
nhada difícil na Série C”, elogiou 
o treinador.

Sobre o jogo de amanhã, 
Itamar espera muita dificuldade, 
mas se mantém otimista em fa-

zer uma boa estreia. “Nós sabe-
mos que o Salgueiro é um time 
de muita qualidade, que tem 
uma base formada já há uns dois 
anos, e recentemente reforçou a 
equipe para as disputas da Série 
C. Todas as grandes equipes que 
enfrentaram o Salgueiro lá no 
Sertão sabe da sua força. Não é 
à toa que venceu o Santa Cruz, o 
Náutico e o Sport. Mas, estamos 
preparados, e se os jogadores 
conseguirem executar tudo aqui-

lo que nós treinamos, é possível 
sair de lá com um grande resulta-
do”. disse o treinador.

A torcida e a diretoria do 
Botafogo não escondem que o 
grande objetivo é conseguir su-
bir para a Segunda Divisão do 
futebol brasileiro. Mas o trei-
nador mantém a cautela sobre 
este assunto. “Nós temos que ser 
humildes e realistas. Não só o Bo-
tafogo, mas todos os clubes que 
entram numa competição difícil 

como esta, pensa primeiro em 
se manter. Uma vez conseguido 
este objetivo, vamos lutar para 
se classificar para a próxima fase 
entre os quatro primeiros do gru-
po. A partir daí,  é que podemos 
pensar em subir. Temos que dar 
um passo de cada vez. Nós sabe-
mos de nossas limitações. Vamos 
enfrentar adversários que fize-
ram um investimento alto para 
a competição. Nossa realidade 
não permite isto, mas com tra-
balho e competência, podemos 
chegar lá. Porém  não vou fazer 
promessa. Vamos trabalhar, e ver 
onde podemos chegar”, afirmou 
o técnico botafoguense.

Um dos jogadores mais moti-
vados para esta partida contra o 
Salgueiro é o volante João Paulo. 
Um dos últimos jogadores a chegar 
no elenco, o atleta vem crescendo, 
jogo após jogo, e teve uma atua-
ção destacada na vitória sobre o 
River, que classificou a equipe para 
a terceira fase da Copa do Brasil. 
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Brasil ganha 5 medalhas na 
Copa do Mundo de Ginástica
Evento foi criticado por 
brasileiros por contar com 
atletas de terceiro escalão

Cinco ouros em cin-
co provas. É esse o resumo 
do desempenho do Brasil 
no segundo dia de finais da 
Copa do Mundo de ginástica 
artística em São Paulo. No 
masculino, Arthur Zanetti 
confirmou o favoritismo nas 
argolas, Sasaki brilhou nas 
barras fixas e Arthur Nory 
ganhou no salto após um 
tombo feio. Entre as meni-
nas, o destaque absoluto foi 
Daniele Hypolito, ouro no 
solo e na trave - Carolyne Pe-
dro e Rebeca Andrade foram 
bronze nos respectivos apa-
relhos. 

Os resultados precisam 
ser relativizados, já que a 
etapa paulistana da Copa 
do Mundo contou com uma 
espécie de terceiro escalão 
da ginástica mundial e tinha 
nos brasileiros os principais 
favoritos. Ainda assim, quem 
subiu ao pódio teve coisas 
importantes para comemo-
rar. Para Arthur Zanetti, por 
exemplo, vencer em São Pau-
lo não era o maior dos desa-
fios. A meta para o campeão 
olímpico era manter a nota 
na casa dos 15.800 que ele 
vem fazendo desde o início 
do ano e lhe colocaria na dis-
puta por um novo ouro. 

Com bastante apoio da 
torcida no ginásio do Ibi-
rapuera, Zanetti cumpriu 
sua série e fez exatamente 
15.800, conquistando o ouro 
com sobras - Frederico Mo-
linari, da Argentina, foi o se-
gundo com 15.050. A pontu-

ação foi menor que os 15.866 
que ele fez no evento-teste e 
que os 15.850 da elimina-
tória da última sexta, mas 
estava nos planos do atleta 
paulista. Seu principal rival, 
o grego Elefterios Petrou-
nias, foi campeão mundial no 
ano passado com os mesmos 
15.800, por exemplo. 

“Eu gostei, saí muito sa-
tisfeito com a minha prova. 
Era isso que eu estava es-
perando”, disse Zanetti, que 
apontou os caminhos para 
fazer a nota crescer ainda 

mais. “Ainda dá para melho-
rar no encaixe de ombros, 
balanço das argolas. São de-
talhes que a gente está bata-
lhando”, completou ele. 

1º ouro desde o Pan
Com uma apresentação 

perfeita na barra fixa, Sergio 
Sasaki venceu com 15.250, 
nota que teria lhe coloca-
do na final do aparelho no 
Mundial do ano passado. Foi 
a primeira conquista do gi-
nasta, um dos melhores do 
País, desde o Pan de Toronto, 

no ano passado, quando foi 
ouro no salto.

Em 2015, o calendário de 
Sasaki foi muito atrapalhado 
pelos problemas médicos. Por 
conta das seguidas lesões, ele 
chegou a perder o Mundial 
de Glasgow, onde a Seleção 
Brasileira garantiu vaga na 
Rio-2016. De volta no come-
ço deste ano, o ginasta de São 
Bernardo do Campo sofreu 
para encontrar a melhor for-
ma e precisava deste resulta-
do às vésperas da convocação 
final para a Olimpíada.

Ouro duas vezes
A veterana Daniele 

Hypolito brilhou de novo 
na Copa do Mundo. Depois 
do ouro no salto no primei-
ro dia de finais, a ginasta 
ganhou mais dois ouros 
neste domingo. O primeiro 
veio no solo, apresentan-
do-se ao som de “We will 
rock you”, da banda Que-
en - Carolyne Pedro, de 15 
anos, foi bronze. Na últi-
ma competição do dia, ela 
completou a trinca de con-
quistas na trave, deixando 

Rebeca Andrade na tercei-
ra colocação.  

Recuperação
Arthur Nory começou o 

dia com uma queda feia em 
sua apresentação na barra 
fixa. Depois de uma pirueta, 
ele não conseguiu encaixar a 
mão no aparelho e caiu de bar-
riga no chão, causando espan-
to no público. Horas depois, 
veio a recuperação. Com dois 
saltos corretos, ele anotou 
14.800 e venceu Sergio Sasaki, 
que foi prata com 14.675.

Melhor do planeta estreia nos 400 metros
Depois de conquistar a 

medalha de ouro na prova 
dos 100m rasos, categoria 
T47 (atletas com braços am-
putados), na última quin-
ta-feira, quando marcou o 
melhor tempo do mundo 
(10s85), o paraibano Petrú-
cio Ferreira encerrou sua 

participação no Open Inter-
nacional Caixa Loterias de 
Atletismo Paralímpico com 
um quarto lugar na prova dos 
400 metos, sua estreia nesta 
prova. A competição ocorreu 
no Estádio Engenhão, no Rio 
de Janeiro e contou com a 
presença de 316 atletas de 
23 países.

Petrúcio chega hoje a 

João Pessoa quando retoma 
as atividades visando ou-
tros compromissos ainda 
este ano, com destaque para 
os Jogos Paralímpicos, logo 
após os Jogos Olímpicos, no 
Rio de Janeiro.

Considerado um dos 
maiores fenômenos dos úl-
timos tempos no paratletis-
mo, Petrúcio Ferreira uti-

liza a humildade como seu 
instrumento de trabalho. “É 
preciso muito trabalho para 
alcançarmos nossos objeti-
vos. Ainda não ganhei nada. 
É preciso muito treinamento, 
pois a cada dia o quadro de 
atleta se renova em âmbito 
mundial. Meu sonho agora é 
a medalha paralímpica”, afir-
mou o atleta.

PARATLETISMO

 No AA Drink FBK Ga-
mes, disputado em Hengelo, 
na Holanda, pelo circuito IAAF 
World Challenge, o gaúcho Lu-
timar Abreu Paes, qualificado 
para a Olimpíada do Rio, con-
quistou no último domingo a 
medalha de prata nos 800 m, 
com o tempo de 1m46s04. O 
vencedor foi o queniano Willy 
Kiplimo Tarbei, com 1m44s51, 
enquanto o bronze ficou com o 
holandês Thijmen Kupers, com 
1m46s27.

Em Rabat, no Marrocos, 
dois brasileiros participaram 
também no último domingo do 
Meeting Internacional Moham-
med VI DAthletisme, válido 
pela terceira etapa da Liga Dia-
mante 2016, principal circuito 
de competições da IAAF (Asso-
ciação Internacional de Fede-
rações de Atletismo). 

Mauro Vinicius “Duda” da 
Silva terminou em sétimo lu-

gar no salto em distância, com 
7,87 m (3.8). O sul-africano 
Rushwal Samaai foi o campeão, 
com 8,38 m (0.8).

Nos 110 m com barreiras, 
João Vitor de Oliveira, qualifi-
cado para os Jogos do Rio, tam-
bém ficou na sétima colocação, 
com 13.90. O norte-americano 
David Oliver foi o vencedor, 
com 13.12 (1.4).

Meia Maratona
Convocado para represen-

tar o Brasil na maratona dos 
Jogos Olímpicos do Rio 2016, 
Paulo Roberto de Almeida Pau-
la disputou no último domingo 
a Meia Maratona de Karlovy 
Vary, na República Tcheca. O 
corredor paulista terminou em 
oitavo lugar, com o tempo de 
1h04,48, na prova que faz par-
te do circuito Road Race Gold 
Label e teve forte participação 
africana.

Lutimar Abreu é prata 
nos 800m na Holanda

ATLETISMO

O ginasta Arthur Zanetti confirmou o favoritismo nas argolas, conquistando a medalha de ouro e entrando para a relação de favoritos nos Jogos Olímpicos do Rio

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Petrúcio Ferreira fez a melhor marca nos 100m e estreou na prova dos 400 metros, ficando na quarta posição no Open de Atletismo

Gaúcho ficou na segunda colocação em prova vencida por Quênia

FotoS: Divulgação



Fla volta a perder em Porto Alegre
tabu contra o grêmio

Rubro-Negro decepcionou 
mais uma vez na Série A e 
goleiro pede providência
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Se faltava algum ingre-
diente para a panela de pres-
são do Flamengo, a derrota 
diante do Grêmio, no último 
domingo, por 1 a 0, apimen-
tou ainda mais a indigesta 
crise. O jejum de 22 anos sem 
vencer o clube gaúcho, na 
Arena do Grêmio, pelo Brasi-
leiro, foi mantido, ainda que 
o Rubro-Negro tenha lutado 
até o apito final.

Um dos destaques, o go-
leiro Paulo Victor, com boas 
defesas, impediu a fervura 
do clube em temperatura 
ainda maior. E aproveitou o 
protagonismo no jogo para 
fazer cobranças ao time e, 
também, a divisão da respon-
sabilidade em fatias iguais:

“Tem coisas que a gente 
não explica. A gente sabe que 
não vai mudar todo o elenco. 
A paciência de todos acabou. 
A indignação não é seletiva, 
só do torcedor. Não adianta 
apontar culpados. Todos nós 
temos culpa. Ninguém é isen-
to. Chegou a hora de repen-
sar e saber que a paciência 
do torcedor acabou”, disse 
o goleiro, ao sair de campo 
após a partida.

Substituto do técnico 
Muricy Ramalho, afastado de-
vido a uma arritmia cardíaca, 
Jayme de Almeida optou por 
uma formação mais conser-
vadora. Ele surpreendeu ao 
barrar Arão e Mancuello, e es-
calar Márcio Araújo e Gabriel 
no time titular.

O gol de Fred, aos 8 mi-
nutos do segundo tempo, 
castigou a falta de ousadia 
de Jayme e escancarou a já 
conhecida incompetência da 
defesa rubro-negra. O jovem 
Léo Duarte foi o vilão da vez, 
ao afrouxar a marcação.

O Flamengo lutou, guia-
do principalmente por Alan 
Patrick. E Guerrero, em im-
pedimento, chegou a ter um 
gol anulado já nos acrésci-
mos. Amanhã, o Rubro-Ne-
gro enfrenta a Chapecoense, 
no Raulino de Oliveira.

“Sabemos que a co-
brança é total na gente. Não 
adianta. Mais pressão sobre 
a gente não vai ajudar”, en-
cerrou Paulo Victor, certo de 
que a fervura pode queimar 
o filme de todo o time.

A equipe carioca vive momentos difícieis nos últimos meses e derrota para o Grêmio, na segunda rodada da Série A, deve instalar uma crise nas hostes do Rubro-Negro

São Paulo fracassa e perde para o Inter no Morumbi
O Inter conseguiu a sua 

primeira vitória no Brasilei-
rão. Com dois gols de Eduar-
do Sasha, o Colorado bateu o 
São Paulo por 2 a 1 na tarde 
do último domingo, no Mo-
rumbi. Lugano marcou para 
os paulistas. Alex, que entrou 
bem no segundo tempo, foi 
expulso.

Com a vitória, o Inter 
vai a quatro pontos no Bra-
sileirão e deixa para trás 
o São Paulo, que tem três. 
O Colorado volta a campo 
na próxima quinta-feira, às 
16h, quando vai receber o 
Sport no Beira-Rio. Já o São 
Paulo enfrenta o Coritiba 
amanhã, às 21h45, no Couto 
Pereira.

A derrota quebrou a 
uma sequência de vitórias do 
time paulista naquela praça 
esportiva, já que, desde ou-
tubro do ano passado não 
sabia o que era derrota em 
seus domínios. Jogando no 
Morumbi, o tricolor paulista 
é sinônimo de pressão. Mas, 

DECEPÇÃO

Eduardo Sasha foi o carrasco do tricolor paulista ao marcar os dois gols da vitória do Internacional

no último domingo, o time 
do técnico Edgardo Bauza 
até manteve a postura ofen-
siva, principalmente após o 
intervalo, quando foi para o 
vestiário perdendo por 1 a 
0. O problema é que os erros 
defensivos acabaram cus-
tando ao Tricolor a primeira 
derrota no Campeonato Bra-

sileiro: 2 a 1 para os gaúchos.

Sem Mena e Rodrigo 
Caio, que vão disputar a 
Copa América, e os machu-
cados Michel Bastos e Thiago 
Mendes, o técnico argentino 
mandou a campo uma equi-
pe diferente daquela que 
vem se destacando na Taça 

Libertadores da América. E 
a ideia de jogo são-paulina 
foi clara logo nos primeiros 
minutos: Kelvin, pela direita, 
e Centurión, pela esquerda, 
pressionando os laterais e 
dificultando a saída de bola 
colorada.

A tática até deu certo, 
mas não foi bem aproveitada. 

Calleri teve duas oportunida-
des para marcar após roubar 
a bola de defensores do Inter, 
mas na primeira acabou de-
sarmado após driblar Danilo 
Fernandes e na segunda aca-
bou tentando simular pênal-
ti.

Com mais volume de 
jogo, mesmo com a boa mar-
cação do Inter, o São Paulo 
mostrou sua maior fragili-
dade em um lance isolado na 
primeira etapa. Justamente 
na maior arma colorada: o 
contra-ataque. Vitinho se 
aproveitou da indecisão 
de Lugano, que retardou o 
bote, para avançar pelo lado 
esquerdo. Maicon, que saiu 
do seu setor para cobrir o 
uruguaio, acabou deixando 
Eduardo Sasha livre para do-
minar e tocar com categoria 
na saída de Denis. E Matheus 
Reis não fez a cobertura. 

Nos demais momentos 
do jogo, o Inter deixou a pra-
ça esportiva com a vitória de 
2 a 1.

O Vasco-RJ volta a campo às 
21h30 de hoje, para enfrentar o 
Vila Nova-GO,na terceira rodada 
da Série B  do Campeonato Bra-
sileiro. A partida será no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasília, 
em comum acordo com ambos 
os clubes. Na última rodada, no 
sábado (21), um gol marcado 
pelo zagueiro Luan, contra o Tu-
pi-MG, fez o Gigante da Colina 
completar 29 jogos sem perder.

A sequência de jogos tem 
sido um problema para o Vasco. 
Mas isso fica somente no dis-
curso, já que os jogadores vão 
mantendo a invencibilidade 
cruz-maltina. Na saída do gra-
mado após a vitória contra o 
Tupi por 1 a 0 - com gol de Luan 
- o lateral Júlio César criticou o 
calendário e já projetou a via-
gem para Brasília, onde o Vasco 
enfrenta o Vila Nova hoje.

“Viemos em uma sequên-
cia muito forte... a cada dois 

invicto há 29 jogos, Vasco volta aos gramados hoje em brasília
SEGUNDA DIVISÃO

Série B
19h15
Ceará x Atlético-GO 
Sampaio Corrêa-MA x Paraná Clube 
Oeste x CRB 
Brasil de Pelotas x Bragantino 
Londrina-PR x Náutico
21h30 
Vila Nova-GO x Vasco
Luverdense x Avaí 
Tupi x Paysandu 
Criciúma x Goiás 

Libertadores 
21h45 
Pumas x Independiente

Jogos de hoje

dias um jogo. Calendário um 
pouco complicado para a gen-
te. Sabíamos que seria um jogo 
difícil, mas controlamos bem. 
É descansar para ir com muita 
força para Brasília e continuar 

na liderança - comentou o ca-
misa 6 ainda no gramado de 
São Januário. 

Jorge Henrique foi outro 
que priorizou o descanso e fez 
questão de ressaltar que a equipe 

tem tido poucos dias para treinar: 
“A nossa equipe está de parabéns. 
Vencemos e agora é descansar, 
pois, na terça-feira tem mais. Não 
tem dado tempo para treinar, com 
uma sequência de jogos muito 
longa. Tem que descansar”, disse 
o camisa 11 cruz-maltino.

Antes do embarque para 
Brasília, o time vascaíno treinou 
ontem em São Januário. A ativi-
dade foi no período da tarde. No 
último domingo, porém, o elen-
co vascaíno voltou ao trabalho, 
quando deu início a preparação 
para o jogo de hoje à noite. Os 
atletas que atuaram durante os 90 
minutos na última partida fizeram 
trabalho regenerativo com o ge-
rente científico Alex Evangelista e 
o preparador físico Joelton. Os jo-
gadores que não atuaram realiza-
ram uma atividade física seguida 
de um treino tático no gramado, 
promovido pelo técnico Jorginho 
e o auxiliar técnico Zinho.

Cruz de Malta venceu seu último jogo por 1 a 0 contra o Tupi de Minas Gerais

FotoS: Divulgação



Pessoense vence 
em uma semana dois 
eventos do vôlei de praia

George se consagra na Paraíba
camPeão na suíça e em joão Pessoa
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Uma semana inesquecí-
vel para o paraibano Geor-
ge. Poucos dias após levan-
tar o título do Campeonato 
Mundial Sub-21 de Vôlei de 
Praia, na Suíça, o jogador 
subiu novamente ao lugar 
mais alto do pódio, agora 
em casa. Ao lado do parcei-
ro Thiago, ele conquistou no 
último domingo o título da 
primeira etapa do Circuito 
Banco do Brasil Challenger, 
na Capital João Pessoa. No 
feminino, título para Neide 
e Rebecca (AL/CE), na reto-
mada da dupla.

George e Thiago (PB/SC) 
superaram na decisão do tor-
neio Bruno e Hevaldo (AM/
CE), vencendo por 2 sets a 1 
(15/21, 21/17, 15/10), em 50 
minutos de partida, logo no 
segundo torneio juntos - eles 
haviam disputado a etapa de 

Maceió do Circuito Mundial. 
A medalha de bronze foi para 
Luciano/Fernandão (ES), que 
venceu Bernardo Lima e Gil-
mário (CE/PB) por 2 sets a 0 
(21/18, 21/18), em 34 minu-
tos de jogo. 

“A alegria que estou 
sentindo é muito grande. 
Jogar em casa já é uma 
honra, a torcida apoia de-
mais, os paraibanos são 
apaixonados por vôlei de 
praia. Poder conquistar o 
título é ainda mais praze-
roso. Acredito que o título 
do Mundial Sub-21 me deu 
ainda mais confiança. Ago-
ra vamos pensar em novos 
objetivos”, disse George, 
que também é campeão 
mundial Sub-19.

As duplas adversárias na 
final tiveram números idên-
ticos em acertos e erros ce-
didos, mas Thiago e George 
se destacaram no bloqueio, 
anotando seis, contra três de 
Bruno/Hevaldo. Ao final do 

jogo, Thiago rasgou elogios 
ao novo parceiro.

“Temos só dois torneios 
jogando juntos, mas esta-
mos nos comunicando muito 
bem. George me ajudou mui-
to, estava muito quente e ele 
foi um grande parceiro. É um 
rapaz tranquilo, um excelen-
te jogador. Acredito muito 
nesta parceria e sei que va-

mos conquistar nossos obje-
tivos”, destacou o atleta nas-
cido em Itaboraí.

Final feminina
No naipe feminino, uma 

nova formação que estreou 
na Paraíba deu muito tra-
balho, mas não suportou o 
entrosamento de Neide e 
Rebecca (AL/CE). Elas supe-

raram Ângela e Izabel (DF/
PA) por 2 sets a 0 (21/17, 
25/23), em 40 minutos. Na 
disputa de bronze, melhor 
para a paraibana Andressa, 
que ao lado da sergipana Tai-
ná venceu Rachel e Carolina 
Won-Held (RJ) por 2 sets a 0 
(21/17, 21/15), em 35 minu-
tos.

Apesar de não terem 
anotado nenhum ace ou blo-
queio, Neide e Rebecca er-
raram muito menos que as 
adversárias na decisão. Fo-
ram 21 pontos cedidos por 
Izabel/Ângela, contra ape-
nas 10 da alagoana e sua par-
ceira cearense. Após a final, 
Rebecca comentou a expec-
tativa em voltar a jogar ao 
lado de Neide - ela disputou 
os últimos dois torneios com 
a capixaba Lili.

“Eu ainda não tinha su-
bido ao pódio aqui em João 
Pessoa, estou feliz demais 
por esse título. É uma cida-
de incrível, as pessoas amam 

voleibol, lotam a arena des-
de o primeiro dia. Vários 
atletas são nascidos ou se 
mudaram para cá. É muito 
divertido jogar aqui. Neide e 
eu temos um entrosamento 
muito bom, nos conhecemos 
bem e tentamos manter a 
tranquilidade, mesmo quan-
do elas tiveram a chance de 
levar o jogo para o tie-break. 
A Neide me ‘emprestou’ para 
a Lili (risos), foi importante 
ganhar experiência naqueles 
torneios. Neide e eu temos 
uma química excelente”, des-
tacou a cearense.

O Challenger é compos-
to por quatro etapas. Além 
de João Pessoa (PB), o tor-
neio passará por Recife (PE), 
Aracaju (SE) e Cabo Frio (RJ). 
Os vencedores de cada pa-
rada somam 400 pontos no 
ranking. Ao final das quatro 
paradas, as duplas masculina 
e feminina que somam mais 
pontos são eleitas as cam-
peãs gerais da temporada.

No feminino, Neide e Rebeca ficaram com a medalha de ouro

Luana Lira fica fora das Olimpíadas do Rio de Janeiro
Luana Lira está fora dos 

Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro. Ela não conseguiu 
índice para representar o 
País na competição, durante 
o 46º Troféu  Brasil de Sal-
tos Ornamentais, encerrado 
no último domingo, no Cen-
tro de Excelência da moda-

lidade, na Universidade 
de Brasília (UnB). A 
paraibana até que es-
teve bem nas provas 

do trampolim de 

1 e 3 metros, ficando, res-
pectivamente, na segunda e 
terceira colocação, resulta-
dos que a deixaram fora do 
Rio 2016.

A seleção olímpica bra-
sileira foi formada por co-
legas da paraibana, sendo, 
no feminino representada 
por Giovanna Pedroso  e In-
grid Oliveira – plataforma 
sincronizada; Juliana Veloso 
– trampolim de 3 metros / 

trampolim de 3 me-

tros sincronizado e Tammy 
Galera Takagi – trampolim 
de 3 metros sincronizado. No 
masculino, os brasileiros são 
César Castro – trampolim de 
3 metros; Hugo Parisi – pla-
taforma / plataforma sincro-
nizada; Jackson Rondinelli 
– plataforma sincronizada e 
Luiz Felipe Outerelo – tram-
polim de 3 metros sincroni-
zado.

O Grêmio Cief, da Vila 
Olímpica Parahyba não fi-
cou entre as três primeiras 
posições. Além de Luana 
Lira, contou ainda com Bru-
na Brunet, Tales Lourenço e 
Joelito. O Fluminense con-
quistou o 46º Troféu Brasil 
de Saltos Ornamentais. Foi 
o nono título consecutivo da 
equipe carioca na compe-

tição, vencedor com 280,5 
pontos, seguido por Pinhei-
ros e Botafogo, com 198,5 e 
118,5 respectivamente. 

O Troféu Eficiência da 
competição, para os saltado-
res que mais pontuam para 
os seus clubes nas provas 
individuais, foi ganho mais 
uma vez por Milena Sae, do 
Pinheiros, com 51 pontos, no 
feminino. No masculino, hou-
ve um empate entre Ian Ma-
tos, do Fluminense, e Isaac 
Souza, do Botafogo, ambos 
com 39 pontos. Mas no de-
sempate, o prêmio foi para 
Ian, que na soma das três 
provas individuais (Trampo-
lins de 1 metro e 3 metros, e 
plataforma) totalizou 726,35 
pontos contra 652,30 pontos 
de Isaac.

saLTos oRnamenTaIs

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O Troféu Brasil 
foi a última 
seletiva para os 
Jogos Olímpicos

Paraibano e o parceiro de dupla, Thiago, no lugar mais alto do pódio, no último final de semana, quando conquistaram o Circuito Challenger de Vôlei de Praia, que ocorreu na orla da capital paraibana
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O escritor e colunista de A União Otávio Sitônio Pinto 
lança hoje, na capital, a 2a Edição do estudo 

multidisciplinar intitulado Dom Sertão, Dona Seca  
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Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O escritor Sitônio Pinto e a capa 
da nova e ampliada edição do 
livro Dom Sertão, Dona Seca

Bíblia do Semiá-
rido”. Foi ao que 
comparou, em 
alentado ensaio, 
um especialista 
da região, o agrô-
nomo potiguar 

Fernando Viana, o premiado livro 
intitulado Dom Sertão, Dona Seca, 
do escritor e jornalista paraibano - e 
também colunista de A União - Otá-
vio Sitônio Pinto, cuja 2ª Edição será 
lançada hoje, a partir das 19h, na Sala 
Vladimir Carvalho, instalada nas de-
pendências da Usina Cultural Ener-
gisa, em João Pessoa. Publicada pela 
Patmos Editora, com 500 páginas, a 
obra será apresentada pelo historia-
dor e professor emérito da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Guilherme Gomes da Silveira D´Ávila 
Lins, e, na ocasião, vai custar R$ 50. 
No entanto, já pode ser adquirida nas 
livrarias, ao preço de R$ 70. 

“A diferença desta nova edição 
para a primeira, publicada há 15 anos 
por A União Editora, é que foi incor-
porada a fortuna crítica, com estudos 
de Luiz Augusto Crispim, Waldemar 
José Solha, Amaury Vasconcelos e 
Adalberto Barreto”, destacou Sitô-
nio Pinto, referindo-se ao livro Dom 
Sertão, Dona Seca, cujo lançamento 
tem o apoio da Academia Paraibana 
de Letras (APL), Instituto Históri-
co e Geográfico Paraibano (IHGP), 
Associação Paraibana de Imprensa 
(API) e a própria Energisa. “A obra, 
no gênero geopolítica, é um estudo 
multidisciplinar de Geografia, Econo-
mia, Sociologia, História, Zootecnia, 
Agronomia, Botânica, etc., da região 
do Semiárido brasileiro, que recebeu 
três prêmios em concurso literário 
promovido pela Academia Paraibana 
de Letras no ano 2000, que foram os 
seguintes: melhor livro sobre a seca; 
melhor ensaio e, ainda, melhor livro 
de economia”, disse ele.

A 2ª Edição de Dom Sertão, Dona 
Seca está sendo lançada, agora, por 
iniciativa do editor da Patmos, Carlos 
Roberto de Oliveira, que, na ocasião, 
também falará a respeito da obra, 
assim como o presidente da APL, Da-
mião Ramos Cavalcanti e o próprio 
autor, que já publicou sete livros. 

O livro - em cuja capa se desta-
cam os temas de que a transposição 
só interessa às empreiteiras; o Nor-
deste foi o estopim do golpe de 1930 
e o cangaço era empresa aristocrática 
- é resultado de alentada pesquisa do 
autor, que levou seis anos para escre-
ver a 1ª Edição. “O conteúdo parte 
de opiniões de estudiosos antigos da 
região, como Guimarães Duque, que 
defendia a tese do xerofilismo, e de 
Arrojado Lisboa, que disse, durante 
conferência na Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro, no começo do século 

passado, que a solução do Semiárido 
era a indústria compatível. A obra 
não traz teses novas, mas teses an-
tigas, principalmente desses dois, 
Guimarães Duque e Arrojado Lisboa, 
que, em duas palavras, resumiu que 
a solução do Semiárido é a indústria 
compatível”, esclareceu o autor, que 
sempre se preocupou com o proble-
ma da região.

Nesse sentido, Sitônio Pinto 
- que é membro do IHGP e da APL - 
lembrou que Dom Sertão, Dona Seca 
se baseia em dois livros importantes 
de Guimarães Duque, cujos títulos 
são Solo e água no Polígono das Se-
cas (1949) e O Nordeste e as lavouras 
xerófilas, publicado no início da dé-
cada de 1950. “Foram fundamentais 
para a minha obra”, disse ele, acres-
centando ainda ter pesquisado o tra-
tado denominado Agricultura na ba-
téia, da era pré-cristã, e Ibn Khaldun, 
dos anos 1.300.

 
Sobre o autor
Natural da cidade de Princesa 

Isabel, Otávio Sitônio Pinto - que hoje 
está radicado em João Pessoa - é des-
cendente de famílias de agricultores 
e pecuaristas. Sua mãe, Carmélia Pe-
reira Sitônio Pinto, era sobrinha do 
deputado e coronel José Pereira Lima, 
que proclamou o Território de Prin-
cesa, estopim do golpe de 1930. Ele 
bacharelou-se em Direito, mas nun-
ca exerceu a profissão e, por muitos 
anos, administrou a fazenda da famí-
lia, denominada Varzinha, localizada 
em sua terra natal, onde era criador, 
agricultor e garimpeiro e aposentou-
se como auditor fiscal do Estado. Jor-
nalista militante, Sitônio foi dirigente 
sindical na Paraíba e ainda exerceu a 
atividade de redator publicitário em 
Brasília e no Recife, onde fundou o 
Clube de Criação de Pernambuco e foi 
seu primeiro presidente. Ele criou os 
slogans “Onde o sol nasce primeiro” 
(marca da Paraíba) e “Lula lá”, ideia 
esta cujo crédito não lhe foi dado. É 
autor de sete livros: Collor, a raposa 
do Planalto (artigos); Cantigas de 
Toboso (poesia); Sessão das bruxas 
(crônicas); Deliciosos (crônicas); A 
dança do urubu (contos); Dom Ser-
tão, Dona Seca (ensaios), e Banque-
te (teatro), disponível na internet, e 
dois inéditos. E escreve coluna de ar-
tigos e crônicas no jornal A União às 
terças, quintas e sábados.

“A

n Evento: Lançamento de livro

n Título: Dom Sertão, Dona Seca 

n Autor: Otávio Sitônio Pinto

n Data: Hoje

n Hora: 19h

n Local: Usina Cultural Energisa, em João Pessoa

Endereço: Rua João Bernardo de Albuquerque, 

n0 243, Tambiá
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Devo prevenir o distinto público 
que a meu lado se encontra o poeta 
Sérgio de Castro Pinto, meu primo, 
que lê meus discursos e poemas com 
sua voz de contralto, quando a emoção 
toma-me a voz. De vez em quando isso 
ocorre; a última vez Sérgio não estava 
presente, e tive de administrar-me 
sozinho. Foi difícil. 

Esse Pinto de Sérgio foi-lhe dado 
pelo Rei Dom Afonso Henriques, ao fim 
de uma batalha contra os árabes. O rei 
encontrou seu aliado Paio Soares tinto 
de sangue, e exclamou: “Paio, estás pin-
to”. Queria o rei dizer “pintado”, usar o 
particípio na sua forma arcaica. E Paio 
ficou usando o apelido que infestou 
todo o mundo português.

Foi aqui, neste 
auditório, que encontrei 
a cantora Lula Pena, a 
contralto portuguesa 
que se apresenta apenas 
com violão e voz. Pois me 
faltou a voz, embarga-
da pelo silêncio. Nunca 
pensara de falar com Lula 
Pena, muito menos na 
minha terra. Fui tomado 
pela surpresa de fã.

Meu avô Gratulino 
Pinto tocava fole, meu 
avô João Sitônio, violão. 
Mas a natureza negou-me 
três coisas. Não canto, 
não toco, não danço. 
Às vezes, boto letra nas 
melodias dos amigos, quando quer 
Glorinha Gadelha. Como cantor, sou 
um cavaleiro montado num burro. Esta 
casa já teve bondes puxados a burros. 
Sabem os príncipes, e até os reis, da 
excelência dos burros sobre os cavalos. 
Meus avôs sabiam. 

Ambos eram tangerinos: meu avô 
Gratulino Pinto saía de Misericórdia 
para Campina Grande a pé, tangendo 
seus burros por 50 léguas, pra vender o 
algodão que plantava e colhia, ou para 
o Crato, no Ceará, onde vendia o fumo 
colhido pelas mãos que não fumavam: 
“lá em casa não havia vícios; não se be-
bia, não se fumava, não se tomava café 

Interessante livro acaba de ser lançado pela Edito-
ra Atlas, do Grupo GEN: Direito Penal - Parte Especial 
- Artigos 121 a 234-C do Código Penal - Vol. II – Autor: 
Paulo César Busato. O primeiro volume desta coleção, 
Direito Penal – Parte Geral veio a público com uma 
perspectiva inovadora a respeito da teoria do delito, 
ancorada na filosofia da linguagem. Naquela obra, a 
abordagem dos problemas derivados do processo de 
imputação de responsabilidade penal partiu de um 
ângulo completamente diverso da tratativa que usual-
mente a doutrina brasileira empregava.

 Naturalmente, os resultados de tal aplicação trou-
xeram soluções diferentes, com notórios efeitos em 
tópicos concretos relacionados à tratativa dos crimes 
em espécie. De outro lado, por suas características de 
livro-texto para público de graduação e pós-graduação, 
a obra conduzia aqueles que o adotassem a uma visão 
necessariamente crítica a respeito do modo como são 
tratados cotidianamente os problemas da parte espe-
cial.

 Percebeu-se, então, que, como a análise tópica da 
parte especial também seria afetada pela nova visão 
da parte geral, impunha-se a oferta ao público de um 
complemento para os cursos de Direito penal: uma 
obra que tratasse da parte especial.

 Neste livro, toma-se a perspectiva adotada na 
obra de parte geral, coordenando as pretensões de re-
levância normativa em face das normas incriminadoras 
concretas, desnudando-se uma visão completamente 
nova sobre os problemas que classicamente são traba-
lhados no estudo dos crimes em espécie. Novamente, 
o leitor tem nas mãos uma via alternativa e ao mesmo 
tempo crítica e humanista de enfrentamento dos com-
plexos problemas trabalhados pelo Direito Penal.

Casamentos tríplices
A Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro 

proibiu, na semana passada, os cartórios do registro 
civil de fazerem escrituras de união estável entre três 
pessoas. Essas uniões, no Brasil, eram uma exclusivi-
dade carioca, pelo menos sob o prisma formal. Foram 
oficializados, recentemente, dois casamentos poliafeti-
vos. O primeiro, em outubro, entre três mulheres: uma 
dentista, uma empresária e uma auxiliar administra-
tiva. O segundo, em abril, com a união de um servidor 
público, uma dona de casa e uma estudante de técnica 
de enfermagem. Mas a Corregedoria nem tentará anu-
lar judicialmente as duas tríplices uniões já ocorridas. 
Ou seja: os seis (um homem e cinco mulheres) que 
casaram que aproveitem as uniões da forma como 
foram feitas.

No exterior
No ano passado, na Tailândia, três homens gays se 

casaram numa cerimônia que é tida como o primeiro 
casamento tríplice masculino no mundo. Na Tailân-
dia, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) 
podem enfrentar questões legais sobre suas liberdades 
sexuais, uma vez que casais do mesmo sexo ainda são 
malvistos. O matrimônio de três moradoras na Barra 
da Tijuca, no Rio, no ano passado, não foi pioneiro. Em 
agosto de 2013, Doll, Kitten e Brynn, três mulheres de 
Massachusetts, nos EUA, se uniram em cerimônia. Ves-
tidas de branco como noivas convencionais, cada uma 
delas foi levada ao altar por seus pais, onde fizeram 
votos e trocaram alianças.

Anayde Beiriz – V

Discurso de Dom Sertão
Cronicartigo

Vivências 
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Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Vasconcelos

Artigo

Direito Penal

No começo do século XX, nas datas comemorativas dos 
eventos cívicos e religiosos, o divertimento social era ofere-
cido à sociedade paraibana por via dos Clubes Recreativos. O 
mais chique era o Astrea que aglutinava a “nata”, a fina flor dos 
habitantes da cidade consagrada a Nossa Senhora das Neves. 

Na relação das datas a serem festejadas estava a véspera 
de Ano Novo, o Carnaval, com os quatro bailes; o domingo 
de Páscoa,  com a dança  antecipada para o sábado, desde 
que  não teria havido ainda  a cerimônia da ressurreição de 
Jesus, portanto o luto  persistia. Continuava-se com o São 
João,  São Pedro, o aniversário da fundação da cidade da Paraí-
ba, a  5 de agosto de 1585.  O 7 de setembro  que registra nos-
sa independência de Portugal, em 1822 e o 15 de novembro 
com a Proclamação da República  ou outro episódio  que tenha 
surgido no calendário das celebrações, era motivo de festa.

Entretenimento muito valorizado, naquele tempo, eram 
os Saraus, um encontro festivo, anterior ao cinema falado e ao 
rádio, que acontecia nas residências de senhores abonados. 
Entre seus promotores alinhavam-se os senhores João Morais, 
Francisco Navarro e o médico José Maciel. À aproximação do 
evento a cidade se mobilizava e as pessoas não tinham outro 
assunto. Ao se encontrarem a pergunta fluía: “Você vai ao 
Sarau; foi convidado?

Os agraciados com a deferência cuidavam de se apresen-
tarem na “estica”  ou seja bem apessoados, pois o encontro 
musical e literário  era também uma exibição de toaletes, 
quando era anotado se os vestidos, chapéus e sapatos das 
madames estavam repetidos...

A azáfama pela casa, com os cofres abertos e  idas e 
vindas pela cidade,   ultrapassava os limites da cozinha e 
tabuleiros com pernis de porco, bolos e outros ingredientes 
eram levados para uma padaria na Rua do Melão, para serem 
assados.  De véspera os perus agonizavam com a cachaça que 
lhes impunham goela abaixo, para quebrar suas forças na hora 
da degola e tornar sua carne mais tenra.

As doceiras conduziam sobre as carapinhas tabuleiros 
com formas de pão-de-ló, bolos de mandioca,  macaxeira e 
de farinha de trigo, porque os fornos de barro, montados no 
quintal das residências eram insuficientes para a cocção de 
tantos comestíveis.

O farto jantar regado às melhores bebidas, era servido 
pelo anfitrião, que não media  esforços para o êxito e brilhan-
tismo da festividade, em todos os variantes.

Na hora aprazada os esposos postavam-se à porta 
de entrada do casarão festivo, para receber os convivas, 

com efusivas manifestações de contentamento.
Os participantes masculinos, na maioria comerciantes, 

proprietários rurais misturavam-se com estudantes, artis-
tas, pintores e poetas, que encontravam na reunião formal a 
ocasião para revelarem seus pensamentos e saudáveis ambi-
ções.  Discursavam, em latim, desde que alguns se evadiram 
do Seminário. Declamavam, levantavam brindes, com vinho 
do Porto, a uma figura em evidência na pátria ou em além mar. 
Em continuação ao programa lúdico cantavam em idiomas de 
livre escolha (espanhol, francês, italiano), acompanhados por 
instrumentos nobres ou o violão plangente, muito do agrado 
dos menestréis.

Fados portugueses e as modinhas brasileiras - Stella e 
Lua Branca - enchiam o ambiente de nostálgicas melodias, e 
faziam os corações transbordarem com o lirismo das can-
ções,  por via dos trovadores, sob os acordes do piano oferecia 
aos presentes.   

O tribuno Severino Diniz, que me passou informações so-
bre o momento,  era um frequentador  assíduo dos Saraus,  em 
casa de Francisco Navarro  (pai de Antenor Navarro, ex-inter-
ventor da Paraíba), acompanhado de seu amigo e conterrâneo 
Samuel Duarte. Os jovens marcavam presença no Sarau da 
Praça  Comendador Felizardo Toscano, com retóricos e infla-
mados discursos em louvor de nossos vates e romancistas, 
momentos que relembrava com indisfarçável emoção.

A José Américo, de frequência bissexta nesses recintos 
cabia, de preferência fazer uma Ode ao chefe da família que 
promovia a festança, a uma autoridade poliíica (Epitácio Pes-
soa figurava como homenageado infalível), desde que o orador 
fora, em 1915,  o coordenador de sua campanha ao Senado da 
República, e conhecia sua história política. Na relação do ato 
de cortesia e reverencia incluía-se um escritor ou poeta da ter-
ra ou de outras paragens e essa missão além de José Américo 
cabia a Castro Pinto, presidente da Paraíba.

Perilo de Oliveira, poeta de méritos, natural de Araruna, 
não faltava nesses festins, pois despontava como astro lumi-
noso do nosso universo literário, além de ser elemento visado 
para compor a Academia Paraibana de Letras, por seus reco-
nhecidos méritos intelectuais.

Ao terminar o jantar um conjunto orquestral tocava para 
as danças e os pares saiam abraçados rodopiando pelo salão. 
A presença de Anayde Beiriz nessas reuniões será contada no 
próximo capitulo.

Quem não tinha convite para o Sarau ficava “brechando” 
pelas janelas abertas o que se passava no seu interior.

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

Meu avô 
Gratulino 
Pinto 
tocava 
fole, meu 
avô João 
Sitônio, 
violão

nem se falava da vida alheia!”. 
– Por que a pé, vovô?
– Porque eu tinha labirin-

tite. 
Também tenho labirin-

tite, como vovô, mais outros 
achaques. Peço-vos que me 
poupem nos autógrafos, pois 
agora estou afligido também 
pela doença de Parkinson, 
feito papai, com a mão direita 
tremendo, botando canela na 
canjica, como diz meu parente 
Paulo Soares.

Meu avô João Sitônio 
saía de Princesa para Recife, 
distante 70 léguas, para levar 

primários e trazer 
manufaturados. Um 
dia, alguém me disse 
que o encontrou na 
carroçável da fazenda, 
entre Princesa e Nova 
Olinda, de terno e 
colete marrons, sol a 
pino, a cavalo. Presu-
mo que era a burro, 
pois meu avô tinha 
uma burra de cela e 
estimação que só ele arriava. 
Ninguém mais pegava a dita, 
era sua preferida. Ele falava 
ao animal com sua voz mansa 
e ela deixava-se botar cela e 
rédea. Se emburrasse no meio 
do caminho, como fazem os 
burros quando acham sombra, 

João Sitônio tirava uma rede que con-
duzia no alforge e armava-a debaixo do 
pau. Ia descansar, junto com o animal. 

Esse Sitônio veio da Bulgária, da 
Romênia, dos Balcãs; é pré-romano. É 
nome de um vento – Aquilão, o Vento 
Norte do qual falam os poetas Ovídio e 
Caixa Dágua, e de um povo fornecedor 
de gladiadores. A gladiadora Dilma 
Roussef é sitônia. “O Vento Norte apa-
gou a lanterna...”

Tenho um sonho de cientista. 
Resolver a infertilidade das mulas 
e a esterilidade dos mulos. Eles são 
tão perfeitos que a natureza negou-
lhes reprodução, como me negou o 

canto e a dança. Meus avôs preferiam 
mulos e mulas porque esses têm 
cascos mais altos e duros, canelas 
mais grossas, couro mais espesso 
e resistente às pisaduras, coluna 
convexa, própria para conduzir peso, 
intestino calibroso para digerir vege-
tais fibrosos.

– Esse teu cavalo é que nem um 
burro, come qualquer capim – dizia 
meu vaqueiro Otacílio a respeito de 
Rouxinol, meu mestiço de inglês e 
SRD. Um cavalo que bebia qualquer 
água, salgada que fosse. Os ingleses 
não são assim. Manelito diz que onde 
a água é doce, os animais quebram 
perna; onde a água é salgada, não há 
fraturas. E os dentes não têm cáries. 
Saudades de Rouxinol, meu cavalo 
manso e possante, parecido com um 
burro.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)
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Cinema

Corrida no atoleiro

Em cartaz

o CondE

     Humor 

Tônio

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa 
do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇo

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

O presidente interino da República cedeu. A comunidade 
artística é a vitoriosa. O Ministério da Cultura é a fênix da hora, 
sobreviveu à temeridade do abate incruento. O MinC ressusci-
tou. Mas para  agentes culturais externos às ações, tanto o ato 
que dizimou o setor quanto a mobilização que resultou na deci-
são pela recriação podem ser contabilizados com uma vitória de 
Pirro, tríplice aquisição de farrapos. 

Boi-bumbá, Cavalo Marinho e Nau Catarineta consideram 
que o prejuízo maior vai mesmo para a conta do presidente in-
terino. Temer teria se danado duplamente: ao desprezar o poder 
de mobilização dos artistas, sempre cheios de prestígio popu-
lar, e no momento em que voltou atrás, recriando o Ministério. 
O recuo representaria falta de planejamento, incapacidade de 
resistir a críticas, fragilidade política, ausência de legitimidade, 
inapetência ao debate. Pura falta de poder.  

Já para Ciranda de Roda, Maracatu e Lapinha, o prejuízo 
maior é do Ministério. Nas redes sociais, argumentaram que a 
partir de agora haverá uma observação especial negativa por 
parte do núcleo duro do governo que tramou os ministericídios. 
Há um anátema sobre o MinC que fará os recursos sumirem. É o 
Ministério da discórdia, a urucubaca que bichou o orçamento da 
crise. O que perdurará enquanto dure a interinidade da temerá-
ria gestão Temer.

Carimbó e Congada também opinaram. Ambos estão con-
vencidos do seguinte: o setor cultural, o que quer dizer a socie-
dade praticante da cultura, setor sobre o qual se despejariam as 
políticas públicas ministeriais, é quem sai prejudicado. 

Grupos de tradição, mestres da cultura, o patrimônio ima-
terial, os arranjos produtivos, as políticas de incentivo ao audio-
visual e à literatura, os editais de inclusão, os museus, pontos de 
cultura, o diálogo com tradições étnicas, o patrimônio histórico e 
arquitetônico, bibliotecas, a Fundação Palmares e tudo o que ela 
representa… os recursos para os programas e projetos que aten-
dem a esses setores e processos vão minguar também devido a 
retaliações de ordem política que contaminarão o orçamento.

A reflexão de Carimbó e de Congada aponta para o fato de 
que o governo interino continuará cometendo asneiras sempre 
que precisar. Os artistas continuarão com suas agendas e os seus 
aplausos. O Ministério se manterá, por inércia, vivo entre os de-
mais ministérios. 

Mas o processo cultural sofrerá com a indisponibilidade do 
grupo no poder para fazer avançar o trabalho de grande comple-
xidade que cumpre ao Ministério realizar.

Há um aspecto positivo a se destacar nessa conjuntura 
adversa. A explicitação para a sociedade brasileira do tamanho 
simbólico do presidente interino. Que parece ter adquirido na 
Rua 25 de Março um traje de Homem-Formiga. No entanto, no 
traje do super-herói que possibilitará a salvação nacional, Temer 
só consegue encolher. Parece que o uniforme de Ant-Man veio 
com defeito. E se deixar Romero Jucá no cargo (escrevo enquan-
to o ministro tentar responder o irrespondível sobre o acordão 
que estaria em andamento contra Moro e a Lava Jato) encolherá 
até conquistar a dimensão subatômica. Corre o risco de ser piso-
teado por ácaros.

Liderança é pra quem tem
Até agora, no cargo, o presidente interino gesticula para 

marcar sua condição de líder. Mas tudo o que consegue é se mos-
trar desprovido das habilidades para liderar.

É uma habilidade, essa de líder, que pode ser inata. Para a 
história, ele não tem. Temer é um intelectual, um professor de 
mérito reconhecido, um político de sucesso. Mas não tem a cha-
ma do líder autêntico. Em 1986 tentou ser deputado federal pelo 
PMDB depois de uma destacada trajetória de advogado, secretá-
rio de Estado, entre outras funções. Ficou na suplência. Assumiu 
na Constituinte porque o titular foi convocado para a equipe do 
governo de São Paulo.

Em 1990, no mandato de deputado federal, tentou a reelei-
ção. Não conseguiu. Ficou na suplência novamente. Se não é um 
líder orgânico, Temer também não é por comportamento adqui-
rido. Não tem carisma. Ostenta um jeitão anacrônico de mordo-
mo da Transilvânia. Mas ele não é culpado por isso. Não é um 
líder interacional, não interage. E tanto não é que escreveu aque-
la carta chorosa em que afirma ter sido transformado em peça 
decorativa do Governo de Dilma Rousseff. E o pior: está na mira 
da Lava Jato por ter supostamente recebido propina agenciada 
por Fernando Baiano, o lobista que abastecia também Renan 
Calheiros e Eduardo Cunha com recursos ilegais amealhados na 
Petrobras e quejandos. Por essa e por outras é que ele precisa 
se reinventar. Ou sair. O Brasil requer um líder ou uma líder na 
Presidência. Precisamos sair dessa corrida no atoleiro.  

Cineclubes podem se inscrever até o dia 30 para
participar da edição 2016 da Mostra do Filme Livre

Cultura em destaque

As inscrições - não há quanti-
dade limitada - para quem deseja 
participar da ação Cineclubes Livres 
2016, que integra a programação da 
15ª edição da Mostra do Filme Livre 
(MFL), prosseguem abertas gratuita-
mente até a próxima segunda-feira, 
dia 30. Para tanto, é preciso ler - e 
depois concordar - o Regulamento 
do evento, disponível no endereço 
eletrônico http://mostradofilme-
livre.com/16/pub.php?c=24. Os 
participantes que se inscreverem 
deverão exibir os filmes entre os 
próximos meses de julho e agosto.

Poderão participar da Mostra 
cineclubes realizados por Cine-
mas, Coletivos, Pontos de Cultura, 
Institutos Federais, universidades, 
faculdades, escolas, teatros, museus, 
bibliotecas, sindicatos, unidades do 
Sistema S (Sesc, Senat e Sesi), asso-
ciações, cooperativas, Oscips, espaços 
culturais, além de quaisquer outras 
instituições e indivíduos que realizam 
atividades ligadas ao cinema. 

Todos os inscritos receberão 
sessões com filmes participantes da 
Mostra do Filme Livre. Além de não 
haver limite de inscrições, o evento 
não tem caráter de competição, mas 
de comprometimento entre filmes, 
Cineclubes e a Mostra, no intuito de 
concretizar essa ação. Os cineclubes 
inscritos poderão escolher até duas 
sessões e receberão os filmes e a arte 
gráfica da 15ª MFL exclusivamente 
pela internet e, inclusive, não será 

FoToS : Divulgação Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com 

Arte do cartaz da edição 2016 da mostra nacional que contempla a sétima arte 

enviado nenhum material pelos Cor-
reios aos participantes. As dúvidas 
podem ser dirimidas se acessando o 
site mfcineclubes@gmail.com.

Os participantes e a programa-
ção dos Cineclubes serão publicados 
no próximo mês de junho, no site 
da MFL, na página do Facebook e 
por e-mail para quem se inscrever. 
Os cineclubes deverão realizar as 
sessões em julho e agosto vindouros 

e o público final da ação Cineclubes 
Livres será divulgado em setembro.

De acordo com a programação 
da edição 2016 da Mostra, o evento 
está dividido em Sessão Premiados I. 
Sessão Premiados II, Sessão Premia-
dos III, Sessão Mundo Livre e Sessão 
Longa Livre. Entre os filmes disponí-
veis estão produções do Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Ceará, São Paulo e Pernambuco.    

X-MEN APOCALIPSE  (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 143 min. Classificação 12 anos. Direção: 
Bryan Singer. Com James McAvoy, Michael Fass-
bender e  Jennifer Lawrence. Sinopse: O ancestral 
dos mutantes, En Sabah Nur, retorna com planos 
de mergulhar o mundo em um apocalipse para 
garantir a supremacia. Sequência de “X-Men: 
Dias de um Futuro Esquecido”. CinEspaço2: 15h, 
18h e 21h (DUB). CinEspaço3: 14h30, 17h30 e 
20h30 (LEG). Manaira5/3D: 13h45, 17h (DUB) e 
20h15, 23h30 (LEG). Manaíra9/3D: 12h30, 19h 
(DUB) e 15h45, 22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 
14h45, 18h e 21h15 (LEG). Mangabeira1/3D: 
12h30, 15h45, 19h (DUB) e 22h15 (LEG). 
Mangabeira5/3D: 14h30, 17h45 (DUB) e 21h 
(LEG). Tambiá2: 14h35, 17h35 e 20h35 (DUB). 
Tambiá/3D: 14h20, 17h20 e 20h20 (DUB). 

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

verdes invadem a ilha onde moram, estes impro-
váveis herois serão os responsáveis por descobrir 
qual o plano da gangue suína. CinEspaço1: 14h, 
16h, 20h e 22h. Manaíra2: 14h05, 16h30, 18h45 
e 21h (DUB). Manaíra3:  14h40 e 19h30 (DUB). 
Manaíra4: 13h15, 15h30, 17h45 e 20h (DUB). 
Manaíra8: 15h15 (DUB).  Mangabeira2: 13h15, 
15h30, 17h45 e 20h (DUB). Mangabeira2: 13h30 
e 16h (DUB). Mangabeira4/3D: 13h, 15h15, 
17h25 e 19h45 (DUB). Tambiá4: 14h15, 16h15, 
18h15 e 20h15 (DUB).

CAPITÃO AMÉRICA - GUERRA CIVIL (EUA 2016). 
Gênero ação. Duração: 146 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Anthony Russo e Joe Russo. 
Com Chris Evans, Robert Downey Jr. e Scarlett 
Johansson. Sinopse: Sinopse: Steve Rogers é o 
atual líder dos Vingadores, super-grupo de heróis 
formado por Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, 
Visão, Falcão e Máquina de Combate. O ataque 
de Ultron fez com que os políticos buscassem 
algum meio de controlar os super-heróis, já que 
seus atos afetam toda a humanidade. Tal decisão 
coloca o Capitão América em rota de colisão com 
Tony Stark, o Homem de Ferro. CinEspaço4: 14h30, 
17h30 e 20h30 (DUB).  Manaíra6/3D: 12h45, 
16h, 19h15 e 22h20 (LEG).  Manaíra7/3D: 15h, 
18h15  e 21h30 (DUB). Manaíra11: 14h, 17h15 

e 20h30 (LEG). Mangabeira2: 18h15 e 21h30 
(DUB).  Mangabeira3: 14h, 18h30 e 21h45 (DUB).  
Mangabeira4/3D:  22h (LEG). Tambiá1: 14h e 16h 
(DUB). Tambiá5/3D: 14h30, 17h30 e 20h30. 

MOGLI - O MENINO LOBO (EUA 2016). Gênero: 
Aventura. Duração: 105 min. Classificação: 10 
anos. Direção: Jon Favreau. Com Nell Sethi, Ben 
Kingsley e Bill Murray. Sinopse: A trama gira em 
torno do jovem Mogli, garoto de origem indiana 
que foi criado por lobos em pela selva, contando 
apenas com a companhia de um urso e uma 
pantera negra. Baseado na série literária de 
Rudyard Kipling. Manaíra1: 14h e 16h45 (DUB). 
Tambiá1: 14h e 16 (DUB).

O COMEÇO DA VIDA (BRA 2016). Gênero: Docu-
mentário. Duração: 97 min. Classificação: Livre. 
Direção: Estela Renne. Com atores desconheci-
dos. Sinopse: Uma análise aprofundada e um 
retrato apaixonado sobre os primeiros mil dias 
de um recém-nascido, o verdadeiro começo da 
vida de um ser humano, tempo considerado 
crucial pós-nascimento para o desenvolvimento 
saudável da criança, tanto na infância quanto na 
vida adulta, onde os pais precisam ter o maior 
cuidado, amor e carinho possível. CinEspaço2: 
18h (LEG). 
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Realizando temporada 
na Paraíba de amanhã 
até o dia 29 deste mês, 
a Cia de teatro Pé de 
Vento circula nas cida-
des de Alagoa Grande 
e Guarabira com o 
espetáculo “De Malas 

Prontas”. Além disso, a Cia traz consigo 
workshops para grupos de teatro e palha-
ços interessados na arte das risadas, com 
o diretor Pepe Nuñez. Os interessados 
em participar da atividade devem ficar 
atentos às datas e seguir o seguinte passo 
a passo. Para a cidade de Alagoas, as 
inscrições devem ser realizadas até o dia 
23 pelo telefone (83) 3273-2006 ou pelo 
e-mail eudesvidal2013@gmail.com. Já a 
cidade de Guarabira tem inscrições até o 
dia 25 pelo telefone (83) 98836-1544 ou 
pelo e-mail reporterjp@hotmail.com. As 
inscrições são gratuitas.

Com a oficina de Clown/Palhaço, os 
participantes terão a oportunidade de 
se permitir libertar-se, ou seja, ser o que 
verdadeiramente se é, e de fazer os outros 
se espelharem e rir de si mesmos na con-
fiança de estar rindo do Palhaço. 

“Isso requer uma grande coragem. 
É um exercício de generosidade e risco, 
às vezes difícil, penoso e doloroso, mais 
sempre libertador, pois, se provocar o 

A arte do riso

Em sua IV edição, o projeto Ensaio 
Aberto, que tem como objetivo a for-
mação de público, traz mais uma vez 
ao Instituto Federal da paraíba (IFpB) 
a apresentação de bandas revelações 
no cenário musical paraibano. Desse 
modo, apresenta-se hoje, às 16h, no 
auditório II campus João pessoa, o 
trio Augustine Azul. Os rapazes, que 
têm em sua bagagem a sonoridade do 
instrumental brasileiro, irão somar ao 
projeto suas músicas repletas de acor-
des e notas musicais. A entrada para a 
atividade é gratuita. 

A banda paraibana, que surgiu 
no meio de uma interessante leva de 
bandas novas de João pessoa, tem 
como definição o rock progressivo, 
devido à pluralidade de influências e 
referências.  A exemplo disso, o grupo 
lançou ano passado, de forma inde-
pendente, o seu primeiro Ep, que leva 
o mesmo nome da banda. 

Quem já teve a oportunidade em 
escutar o som dos rapazes, pode notar 
que eles trabalham em cima de riffs, 
que quer dizer em português acordes, 
notas músicas e intervalos, que são 
repetidas no contexto de uma música, 
formando a base ou acompanhamen-
to. Geralmente, os riffs, são responsá-
veis por formar a base harmônica de 
músicas de jazz, blues e rock.

“Não podemos rotular o estilo 
da banda, porque estamos sempre 
migrando de estilo para estilo. En-
tão ficamos muito preocupados em 
não parecer com determinada coi-
sa, então acabamos tocando o que 
queremos baseado em determinado 
elemento”, comentou o guitarrista 
da banda João Yor. 

Desse modo, nas sete composi-

Lucas Silva
Especial para A União

Cia de teatro Pé de Vento traz à Paraíba espetáculo 
“De Malas Prontas” e workshops gratuitos

riso é à base da profissão, ativar o pen-
samento é a ambição e o fim”, disse o 
produtor Diocélio Barbosa.

Em especial no workshop, o arte-e-
ducador Pepe Nuñez estará proposto a 
iniciar uma árdua e longa tarefa. “Longa 
porque só com muito tempo de “profis-
são” e prática é que se consegue alcançar 
um bom resultado. Árdua porque além 
de muita disciplina, se precisa de muita 
coragem para dar o mergulho necessário 
nas próprias contradições e “zonas errô-

neas” que habitam nossa personalidade”, 
explicou o produtor Diocélio Barbosa.

Sendo realizado e desenvolvido por 
Pepe Nuñez, o espanhol iniciou a carreira 
em 1985. Reconhecido internacional-
mente, passou a pesquisar a linguagem 
“clown”, passando pela Argentina, Estados 
Unidos, Inglaterra, Brasil e Canadá. 

Logo após, deu início a formação da 
Cia Pé de Vento Teatro, que na verdade 
é Teatro sediada em Florianópolis/SC. 
Além disso, a Cia atua com um reper-

A comunidade terá a oportunidade de uma vivência com os palhaços

A música instrumental do grupo é sucesso na cena alternativa da capital

Banda “Augustine Azul” se apresenta hoje no IFPB
ENSAIO ABERTO

ções que a banda traz em seu ep, é 
possível sentir a qualidade, o som 
frenético, sujo, pesado, mas bem 
definido, que mesmo sem vocal faz 
o público sair cantarolando de-
pois do show. Entre elas podemos 
destacar “3>1”, “Nariz de Ferro”, 
“Tamanco”, “Setenta e Quatro”, 
“Mesclado”, “Teto preto” e “Nando 
Reis/Aquele Regaço”, música grava-
da ao vivo.  

“A produção do ep foi feita 
exclusivamente por nós e ajuda de 
amigos que se envolveram no pro-
jeto para nos ajudar. Falamos com 
algumas pessoas que cederam os 
instrumentos, o espaço para capta-

ção do som, mas volto a dizer, muitas 
coisas tivemos que fazer”, explicou o 
baixista do trio Jonathan Beltrão quan-
do perguntado sobre o processo de 
criação do seu ep.

Compondo o trio, estão João Yor, 
Jonathan Beltrão e Edgard Moreira. 
para os integrantes, a banda surgiu por 
meio de uma tirada de som onde os 
meninos tocavam Nando Reis. “Aquela 
brincadeira de tocar Nando Reis aca-
bou se tornando sério e começamos a 
ir atrás das coisas para nosso projeto”, 
contou o guitarrista João Yor.

Além disso, os rapazes comentaram 
que tiveram um entrosamento muito 
bom logo de primeira. Os seus primei-

ros ensaios foram poucos, mas o 
tempo que passaram juntos tocando 
madrugada adentro foram suficien-
te para colocar o pingo nos is. 

“Nesse dia, nós ensaiamos cinco 
horas seguidas e quando fizemos 
a nossa primeira apresentação foi 
uma satisfação tremenda”, afirmou 
o baixista Jonathan Beltrão.

Sobre o projeto
Sendo um evento mensal orga-

nizado pelo Curso Técnico Integrado 
em Instrumento Musical, o projeto 
Ensaio Aberto apresenta ao públi-
co bandas autorais da nossa região 
paraibana no Instituto Federal da 
paraíba (IFpB).

O projeto visa à formação de 
plateia através do contato com ban-
das atuantes no mercado de música 
autoral de João pessoa. Através de 
parceria com o Coletivo Haja Cul-
tura, as bandas são convidadas a 
ensaiar dentro do campus, podendo 
assim, promover seus trabalhos e 
mostrar como se materializa o pro-
cesso de criação artística. Já os alu-
nos poderão assistir os artistas/ins-
trumentistas e conhecer a realidade 
profissional que envolve a rotina de 
uma banda independente.

Serviço

n Show da banda Augustine Azul

n Quando: Hoje

n Onde: Auditório II do IFPB, campus João Pessoa

n Horário: 16h

n Entrada: Franca

tório de espetáculos, projetos e inter-
venções teatrais no território nacional 
e internacional por meio de Mostras, 
Festivais e Temporadas Teatrais.

Desde sua fundação, em 1999, man-
tém uma linguagem própria na monta-
gem de seus espetáculos embasada na 
pesquisa do trabalho do ator, do universo 
circense e da comicidade, além do perma-
nente intercâmbio com Cias de relevante 
experiência no País e exterior.

Realizam o Festival Internacional de 
Palhaços, além de mais de 150 apresen-
tações ao ano, fruto da qualidade de seus 
trabalhos em países como: Espanha, Áus-
tria, México, E.U.A, Argentina, Portugal, e 
em todo território brasileiro.

Quem assistir os espetáculos produ-
zidos pela Cia, percebe que todo trabalho 
desenvolvido é uma proposta que prevê 
recuperar na figura do palhaço a sua ver-
tente mais ousada, crítica, ácida e provo-
cadora. Assumindo dessa forma o com-
promisso de transcender o mero papel de 
provocador de risadas e entretenimento, 
para ir fundo no papel de observador 
crítico da realidade.

Para isto, os integrantes do grupo 
teatral desenvolveram uma linguagem 
universal que prescinde quase total-
mente da palavra e busca atingir o Ima-
ginário Coletivo através de situações, 
intenções e gestos tirados do cotidiano 
do dia a dia e da realidade contemporâ-
nea em que vivemos.

FOTO: Rodrigo Carvalho/Divulgação



JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030279
Responsavel.: LAYANNA PATRYNNY DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 106605294-83
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.349,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028643
Responsavel.: MANUEL JOSE ANTUNES LIBERATO
CPF/CNPJ: 015178744-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.316,94
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027875
Responsavel.: MARIA DALVA TEIXEIRA GONCALVES
CPF/CNPJ: 110565334-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.418,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028582
Responsavel.: MARIA DIGNA ANDRADE DE MATTOS
CPF/CNPJ: 526712244-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.648,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027925
Responsavel.: MARIA JACY DA SILVA E SOUSA
CPF/CNPJ: 004516609/0001-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.508,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028478
Responsavel.: MARIZETE DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ: 281711954-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.891,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027862
Responsavel.: MONICA VALERIA SOARES
CPF/CNPJ: 982689294-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.435,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027952
Responsavel.: NORMANDO JOSE DOS SANTOS 
BEZERRA
CPF/CNPJ: 846660138-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.740,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027739
Responsavel.: RIO NORTE SOCIEDADE EDUCA-
CIONAL LTD
CPF/CNPJ: 008295964/0001-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.485,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028950
Responsavel.: ROAL COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 014615717/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.354,34
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 020669
Responsavel.: ROGERIO DE ARAUJO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 885080214-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$70,06
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030282
Responsavel.: SEVERINO JORGE DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 931206564-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.491,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027675
Responsavel.: SUELDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 002706509/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.247,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028617
Responsavel.: SUELDOS INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA
CPF/CNPJ: 002706509/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.623,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 029133
Responsavel.: SUELDOS INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA
CPF/CNPJ: 002706509/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.081,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 029134
Responsavel.: SUSOP CORRETORA DE SEGUROS 
DE VIDA
CPF/CNPJ: 005055221/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.553,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028633
Responsavel.: UNIMAIS SUPERMERCADO EIRELI-ME
CPF/CNPJ: 019770311/0001-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.887,71
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027997
Responsavel.: VALERIA GONCALVES GUERRA
CPF/CNPJ: 975826034-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.851,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027692
Responsavel.: VIA PARAHYBA VIAGENS E TURISMO 
LTDA
CPF/CNPJ: 003258009/0001-95
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.271,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028488
Responsavel.: VILLA SAO PAULO BAR E RESTAU-
RANTE L
CPF/CNPJ: 008144281/0001-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.871,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028545
Responsavel.: VIRGINIO CORREA DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ: 905005714-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.444,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027897
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,  24/05/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALZIMIRA LACERDA ALVES
CPF/CNPJ: 007427698/0001-75
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.714,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028640
Responsavel.: CELIA RICARDA CANDIDO AMORIM
CPF/CNPJ: 001821804-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030298
Responsavel.: CHRYSTIANO MENDES SILVA
CPF/CNPJ: 867815376-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  348,05
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028049
Responsavel.: COPPYAS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 002997596/0001-71
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.542,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028622
Responsavel.: ANA ALICE LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ: 953893774-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.618,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027672
Responsavel.: D N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA-M
CPF/CNPJ: 009125965/0001-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.893,34
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028000
Responsavel.: D N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA-M
CPF/CNPJ: 009125965/0001-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.574,33
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028001
Responsavel.: D N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA-M
CPF/CNPJ: 009125965/0001-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.175,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028002
Responsavel.: CAMPOS REPRESENTACOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 009186560/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.303,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028963
Responsavel.: CAMPOS REPRESENTACOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 009186560/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.675,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028962
Responsavel.: D N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA-M
CPF/CNPJ: 009125965/0001-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.155,86
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 028003
Responsavel.: FATIMA LUCIA DE MARTINS FARIA 
GRISI
CPF/CNPJ: 678422247-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.323,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027905
Responsavel.: FRANCISCA MARTINIANO PINHEIRO
CPF/CNPJ: 007092578/0001-64
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.780,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028923
Responsavel.: FRANCISCA MARTINIANO PINHEIRO
CPF/CNPJ: 007092578/0001-64
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.193,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028924
Responsavel.: GAMA TECNOLOGIA EM SEGURAN-
CA LTDA
CPF/CNPJ: 003558320/0001-50
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.171,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028550
Responsavel.: ILKA MARCIA MOREIRA FERNANDES
CPF/CNPJ: 790184594-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.749,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027790
Responsavel.: TIAGO MELO DA COSTA
CPF/CNPJ: 010056894-74
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.901,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028566
Responsavel.: INDUSTRIA E COMERCIO MIRAMAR 
LTDA
CPF/CNPJ: 024284267/0001-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.901,66
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 028566
Responsavel.: IRACEMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 789876604-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.806,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027792
Responsavel.: JERRY CORDEIRO VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 027885814-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  195,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030371
Responsavel.: JOANA DARC ALBUQUERQUE PEREIRA
CPF/CNPJ: 151006504-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.079,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 027811
Responsavel.: JOSE LUCENA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 007694009/0002-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.243,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030388
Responsavel.: JOSELIA RAMALHO LOPES
CPF/CNPJ: 714072944-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$59,71
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 16 de Maio de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – RP  Nº: 010/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 e 
suas alterações, bem como demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e ainda Com 
fulcro no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que Regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal nº 724/05 
de 05 de dezembro de 2005, que realizará licitação na modalidade pregão presencial por registro 
de preço, do tipo menor preço por item, no dia 06 de Junho de 2016 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, 
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 16 de maio de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 015/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: APRESENTA-

ÇÕES ARTÍSTICAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
“O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO “, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2016, 
APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB  PARTES: SEDE/PMCG E 
ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE/PB: R$ 170.000,00. DOTAÇÃO 
OÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2072; 3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ 
ALBERTO LEITE E MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

TOMADA DE PREÇOS 0006/2016
Nº. CONTRATO 00045/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS - CPF nº 263.42.024-53.
Objeto: Contratação de um Assistente Social para a Secretaria de Ação Social.
Valor Mensal: R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais).
Data do Contrato: 23 de Maio de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

TOMADA DE PREÇOS 00006/2016
Nº. CONTRATO 00046/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: SAMUEL DE SOUSA LUIS-MEI - CNPJ nº 24.091.766/0001-97.
Objeto: Contratação de técnico para os serviços de manutenção de site ou Home Page para 

publicação de atos da Administração pública do Município de Pedra Branca-PB.
Valor Mensal: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Data do Contrato: 23 de Maio de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em 

diversas ruas, construção de meio-fio prémoldado em concreto em diversas ruas e reposição de 
calçamento no Município de Manaíra/PB, conforme projeto básico em anexo.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 4490.51 - Obras e 

Instalações.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e  E. O. S CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI EPP - R$ 791.095,63
Manaíra - PB, 16 de Maio de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ nº 18.852.068/0001-64

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de rede coletora de esgoto 

sanitário em diversas ruas do Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 4490.51 - Obras e 

Instalações.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e:  CRV CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA - R$ 137.257,52
Manaíra - PB, 16 de Maio de 2016. 

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 07.609.311/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00017/2016, para aquisição de materiais e serviços de gráfica, destinados à diversas 
Secretarias, conforme edital  e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: FRANCISCA CINELANDIA 
LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA, CNPJ Nº13.159.194/0001-14, vencedora em vários itens 
com o valor global de R$ 265.254,50 (duzentos e sessenta e cinco mil duzentos cinquenta e quatro 
reais e cinquenta centavos), conforme Resultado de Julgamento e carta proposta.  

Ibiara - PB, 23 de Maio de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00018/2016, para aquisição de computadores, periféricos e acessórios de informática 
e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO-ME – R&C 
INFORMATICA – CNPJ Nº 02.343.144/0001-76, vencedora de alguns itens com o valor global de 
R$ 74.856,30 (setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), conforme 
Resultado de julgamento e carta proposta da licitante.  

Ibiara - PB, 23 de Maio de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE MARMORE E GRANITO, 
DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 
DE CAJAZEIRAS Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 16 de Maio de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 09 de 
Junho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P) PARA CILINDO DE 
45KG DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 16 de Maio de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 13:00 horas do dia 09 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEF BREAK E LANCHES, AFIM DE ATENDER TODA 
DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 16 de Maio de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:15 horas do dia 08 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 19 de Maio de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

Compromissada com a integração social, a Marcos Inácio Advocacia dá atenção especial as 
diversidades de cada candidato e por isso seleciona:

Auxiliar Administrativo - PCD
Pré requisitos: Disponibilidade em horário integral, ensino médio completo, conhecimento no 

Pacote Office e laudo médico que comprove a deficiência.
 Os interessados devem se cadastrar no site: www.marcosinacio.adv.br em Fale Conosco > 

Trabalhe Conosco.
Atenciosamente, 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇO DE SERRALHERIA DESTINADO A SUPRIR A DEMANADA DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@gmail.com
Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/

Cajazeiras - PB, 19 de Maio de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60022/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, 
CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 16 de Maio de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60023/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa 
Física e ou Jurídica para Locação Mensal de Veículos com motoristas e motos com condutores, 
destinados aos Programas e a Sede da Secretaria de Saúde Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 19 de Maio de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Junho 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materias 
Elétricos,destinados a Manutenção corretiva e preventiva da Iluminação Pública do Município Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 12 de Maio de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do CLUBE RECREATIVO FLAMENGO no uso de suas atribuições e em conformi-

dade com o seu Estatuto Social, artigo 8º e seu parágrafo primeiro, convoca os associados em pleno 
gozo de seus direitos para uma Assembléia Geral Ordinária com o objetivo de eleger a Diretoria 
Executiva e o Conselho Fiscal para o quadriênio de 2016/2020. A reunião irá acontecer no dia 22 
de junho às 20h na sede social situada a Rua da República, nº 209, Centro- João Pessoa. JORGE 
JOÃO DA SILVA – PRESIDENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0242.0032/2016 TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2016
A PREFEITURA DE SERRA REDONDA PB, através do Presidente da CPL, designado através 

da portaria n° 028 de 27/11/2015, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
no dia 10 de junho de 2016, às 09h00min, na sede do município, na sala de reuniões da CPL, sito 
a Rua Dom Adauto n° 11, - Centro, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
TIPO MENOR PREÇO POR VALOR GLOBAL, com a finalidade de: Contratação de empresa de 
construção civil, visando à construção de uma quadra poliesportiva na Escola Padre João Batista, 
Zona Rural do Município do Serra Redonda PB, conforme plano de trabalho, projeto básico, plantas, 
cronograma de desembolso, cronograma físico financeiro e demais informações constantes no Anexo 
I e no Edital. VALOR DA OBRA: R$ 310.567,05 (trezentos e dez mil quinhentos e sessenta e sete 
reais e cinco centavos). VALOR DA CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: R$ 3.105,67 (três mil cento e 
cinco reais e sessenta e sete centavos). VALOR DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 
A firma vencedora terá, obrigatoriamente, que recolher caução no valor de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor do contrato. O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos contados da data da 
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Os interessados poderão adquirir cópias 
do mesmo mediante o recolhimento de uma taxa no valor de R$ 15,00 (quinze reais), na Secretaria 
de Finanças, maiores informações através do e-mail: pmsr.cpl@hotmail.com e/ou telefones (xx) 
83 - 3399.4081 - 98736.2884 e 98672.6790, no horário de 09h00min horas às 12h30min horas 
nos dias úteis. Serra Redonda PB, 23/05/2016. ADMIR GONÇALVES DA ROCHA - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas, 
construção de meio-fio prémoldado em concreto em diversas ruas e reposição de calçamento no 
Município de Manaíra/PB, conforme projeto básico em anexo. HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: E. O. S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI EPP.Valor: R$ 791.095,63.

 Manaíra - PB, 13 de Maio de 2016.
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para construção de rede coletora de esgoto sanitário em 
diversas ruas do Município de Manaíra/PB, conforme projeto básico em anexo. HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CRV CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA. Valor: R$ 137.257,52.

 Manaíra - PB, 13 de Maio de 2016.
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente 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 empresas enquadradas como ME e EPP 
no dia 06 de junho de 2016 as 11:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS VARIADAS EM PRETO 
E BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 16 de Maio de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro Oficial

25A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DE ROCHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pça 
Jerônimo Rosado, SN - Centro - Catolé do Rocha - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição gradual de Material 
de Limpeza, conservação e descartáveis para atender a demanda desta casa legislativa. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3441-1515. Email: cplcmcr@gmail.com

Catolé do Rocha - PB, 20 de Maio de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DE ROCHA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pça 

Jerônimo Rosado, SN - Centro - Catolé do Rocha - PB, às 10:30 horas do dia 07 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Gradual de Material 
de Expediente, consumo e escritório para atender a demanda desta casa legislativa. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3441-1515.Email: cplcmcr@gmail.com

Catolé do Rocha - PB, 20 de Maio de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DE ROCHA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pça 

Jerônimo Rosado, SN - Centro - Catolé do Rocha - PB, às 11:30 horas do dia 07 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Espe-
cializada para os Serviços de Desenvolvimento e Manutenção da Página Oficial da Câmara Mun. de 
Vereadores de Catolé do Rocha/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3441-1515.Email: cplcmcr@gmail.com

Catolé do Rocha - PB, 20 de Maio de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficia

 
 ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
CASA CLEMENTINO LEITE

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Alagoa Nova, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas 

alterações, ADJUDICA E HOMOLOGA o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016, para 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E FILTROS, no valor total de R$ 34.464,00 
(Trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), em favor da empresa JAIME T. MOURA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.352.634/0001-88.

 Alagoa Nova, 16 de maio de 2016.
Everaldo dos Santos

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0002/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E FILTROS / MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2016 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações / VALOR DO CONTRATO: R$ 34.464,00 (Trinta e quatro mil qua-
trocentos e sessenta e quatro reais) / CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PARTES: CONTRATANTE: Câmara Municipal de Alagoa Nova / CONTRATADA: JAIME 
T MOURA / PRAZO DE VIGÊNCIA: 17 de maio a 31 de dezembro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Alagoa Nova, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, ADJUDICA E HOMOLOGA o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016, para 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂ-
MARA MUNICIPAL, no valor total de R$ 18.070,20 (Dezoito mil e setenta reais e vinte centavos), 
em favor da empresa EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.222.335/0001-05.

 Alagoa Nova, 16 de maio de 2016.
Everaldo dos Santos

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0003/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA CÂMARA MUNICIPAL / MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 
02/2016 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações / 
VALOR DO CONTRATO: R$ 18.070,20 (Dezoito mil e setenta reais e vinte centavos) / CRÉDITO 
PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: RECURSOS PRÓPRIOS / PARTES: CONTRATANTE: 
Câmara Municipal de Alagoa Nova / CONTRATADA: EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS – ME 
/ PRAZO DE VIGÊNCIA: 17 de maio a 31 de dezembro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE NOVA REUNIÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 
23 - Centro - Duas Estradas – que o Pregão Presencial nº 00018/2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços parcelados de confecções de materiais gráficos 
personalizados diversos,terá uma NOVA REUNIÃO às 08:00 horas do dia 06 de junho de 2016, no 
mesmo local da anterior. Os proponentes que realizaram os credenciamentos e assinaram a Ata 
da Primeira Reunião e os que não puderam estar presentes e deixaram seus envelopes, devem 
comparecer a Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, na data e horário expostos 
acima. Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
E-mail: duasestradascomissaolicitacao@gmail.com

Duas Estradas - PB, 24 de maio de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 

Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Dr. João Pequeno, 39, Centro 
– Alagoinha, PB, às 09h00min, do dia 09.06.2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para aquisições parceladas de Materiais Médicos Hospitalares e Laboratoriais 
destinados a atender às necessidades assistenciais das UBS I, II, III, IV, V e VI, Laboratório, Posto 
Noturno e SAMU até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. email: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br

Alagoinha/PB, 23 de Maio de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.11.004/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão PresencialNº 2.11.004/2016, 
realizado no dia 21 de março de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A AQUISIÇÃO DE 
03 (TRÊS) TANQUES EM AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 10.000 LITROS CADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações 
do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.11.005/2016, no dia 29 de abril de 2016 às 08:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 15 de abril de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencia nº 00020/2016, que 
não compareceu nenhum interessado ao certame, sendo considerada como licitação DESERTA.

Ibiara-PB, 23 de Maio de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
EDITAL DE CANCELAMENTO

A Secretaria de Habitação de Cabedelo, no uso de suas atribuições, cancela o beneficiário 
de casa popular a SRA. IRRELY FERREIRA NASCIMENTO, CPF: 012.649.424-00, referente ao 
Contrato de Repasse PSH nº 019/2006 que entre si fazem: Prefeitura Municipal deCabedelo/PB 
e a CHB – Companhia Hipotecaria Brasileira, através do Programa de Subsídio a Habitação do 
Ministério das Cidades.

Cabedelo, 23 de maio de 2016.
Arq. Rodrigo Martines M. de Lima

Secretário de Habitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 2.08.001/2015/SECOB/PMCG. 
PARTES: SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. OBJETO CONTRATU-
AL: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
EM RUAS DOS BAIRROS TRÊS IRMÃS, CATOLÉ, JOSÉ PINHEIRO E BAIRRO DAS CIDADES 
EM CAMPINA GRANDE-PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS DE 
90 (NOVENTA) DIAS. CONCORRÊNCIA Nº 2.08.001/2015/SECOB/PMCG. FUNDAMENTAÇÃO: 
ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA 
E JOSÉ DE ARIMATEIA ROCHA. DATA DE ASSINATURA: 19/04/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/2016

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00019/2016 com o seu objeto a Prestação de servi-
ços para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino de Ibiara, de segunda a sexta, 
conforme edital. Com as licitantes classificadas e habilitadas nas fases deste certame, as pessoas 
físicas: PEDRO CABOCLO DA SILVA - CPF nº 642.322.984-87, vencedor com o valor mensal de R$ 
1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) e JOÃO LEMOS DA COSTA FILHO - CPF nº 031.112.414-32, 
vencedor com o valor mensal de R$ 3.300,00 (três mil trezentos reais).

Ibiara - PB, 23 de maio de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

WARWICK RAMALHO DE FARIAS LEITE, CPF Nº 288.272.604-04, torna público que requereu da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia para 
Construção de um Depósito de Material de Construção, situado à Rua João Clementino Gomes, 
Lote 04, Quadra 47, Renascer, Cebedelo – PB.

HELENE RAMALHO DE FARIAS, CPF Nº 486.517.616-49, torna público que requereu da SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia para Construção 
de uma Edificação Multifamiliar, situado à Rua Golfo de Penas, S/N – Intermares, Cabedelo – PB.

CASA FORTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 12.610.267/0001-80, torna público que requereu da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia para 
Construção de um Depósito de Material de Construção, situado à Av. José Ferreira de Moraes, Lote 
27, Quadra 12 Loteamento Parque Esperança Cabedelo – PB.

RV CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA– CNPJ : 09.468.405/0001-23 , TORNA 
PUBLICO QUE A SUDEMA – SUPERINTENDENCIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
EMITIU A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1097/2016 EM JOAO PESSOA , 06 DE MAIO DE 2016 – 
PRA ZO DE 365 DIAS. PARA A ATIVIDADE DE : CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR  
- DOTADO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO. 
Na Rua jose Cavalcanti, s/n  - qd 97 – lt -64 – portal do sol – JOAO PESSOA /PB. PROCESSO : 
2016-002134/TEC/LI-4761.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO-CGC-00.774.440/0001-04- COM SEDE NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, Nº 64, 
1º ANDAR, CENTRO, MAMANGUAPE-PB, CEP 58280-000. FAÇA SABER QUE FOI REGISTRADA 
NO DIA 17/05/2016, NA SEDE DESTE SINDICATO A CHAPA 01 (ZERO UM, CHAPA ÚNICA), 
CONCORRENTE A ELEIÇÃO DESTE SINDICATO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10/06/2016, 
PARA COMPOR A DIRETORIA EXECUTIVA (TITULARES E SUPLENTES), CONSELHO FISCAL 
(TITULARES E SUPLENTES) E CONSELHO REPRESENTANTE JUNTO A FEDERAÇÃO DOS EM-
PREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DA PARAIBA (TITULARES E SUPLENTES). 
PARA O TRIÊNIO DE 2016 A 2019. CONSTANDO A RELAÇÃO DOS SEGUINTES CANDIDATOS: 
ELÁRIO MARTINS TOMAZ, ANA MANOELA MAIA, JORGE GALDINO DE ALMEIDA, DEOCLÉCIO 
ADEILDO BARRETO DE AZEVEDO, DANIEL DANTAS DOS SANTOS, LENILSON QUIRINO DE 
OLIVEIRA, GEORGE FERREIRA DE PAULA, EDVALDO JOSÉ TAVARES DE VASCONCELLOS, 
EWERTON JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, JOSINETE CAVALCANTE DOS SANTOS RODRIGUES, 
ROSÂNGELA DE ARAÚJO NUNES, LENIZE BARROS DA CUNHA SANTOS, VICTOR ARAÚJO 
BRAGA, RIVÂNIA DA SILVA FRANÇA PEREIRA, JOSÉ RIBAMAR GONZAGA CLEMENTE, CAR-
LOS ALBERTO FERNANDES DE SOUZA, HIDERALDO DAYAN SOARES GOUVEIA E MARCOS 
ANTONIO CHAVES DE LUNA. MAMANGUAPE-PB, 23 DE MAIO DE 2016. ELÁRIO MARTINS 
TOMAZ-PRESIDENTE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DO LOTEAMENTO CIDADE 
JARDIM, CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS LTDA. sociedade empresária, inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.891.884/0001-72, com sede a Av. Cidade de Campo de Santana, nº 677, Bairro das 
Indústrias, CEP: 58.083-545,João Pessoa-PB, através do seu representante legal o Sr. Eduardo 
Barros Cavalcanti, com fundamento na Lei nº 5869/73 e na Lei nº 6766/79. CONVOCA todos os 
adquirentes de lotes,cessionários, sucessores e demais interessados, a manifestar oposição contra 
rescisão contratual motivada por inadimplência no pagamento de preço e obrigações assumidas 
em Contrato de Compra e Venda, Cessão de direitos e qualquer outro instrumento que vincule 
a aquisição do(s) lote(s) do LOTEAMENTO CIDADE JARDIM. Neste sentido, ficam todos os 
adquirentes dos lotes relacionados na lista abaixo e demais adquirentes de contratos devedores 
de prestação (ões) referente(s) a aquisição de lote(s) do citadoloteamento constituídos em mora 
e, caso não haja sua comprovada manifestação no prazo máximo de 15 ( quinze) dias a contar da 
publicação do presente edital, será considerado rescindido o contrato correspondente a aquisição 
do lote. Toda e qualquer manifestação a este respeito, deverá ser feita mediante correspondência 
com aviso de recebimento, no prazo acima instituído, para o endereçosede da  CIDADE JARDIM 
EMPREENDEIMENTOS LTDA. João Pessoa,17de Maio de 2016.

QD 663LOTEADQUIRENTE  QD664  LOTEADQUIRENTE  QD 672 LOTEADQUIRENTE  QD 
673 LOTE  ADQUIRENTE

057David Vieira da Silva142  Francisco Alves Pessoa412  Leandro Cardoso Dantas 331  Lídia 
T. Alexandre

  107Aline Cristina Lucena de Sá265 Simone Farias de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00min do dia 08 de Junho de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo pertinente, para executar serviços de Pavimentação de diversas ruas, deste Município. 
Recursos Próprios do Município de Borborema/Contrato de Repasse nº 1023189-24/2015/Ministério 
das Cidades, através da Caixa Econômica Federal. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 13h30min do dia 08 de Junho de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo pertinente, para executar serviços na conclusão de uma Unidade Escolar com 04 (quatro) 
salas de Aula, de conformidade ao Termo de Convênio 405/2014 - (Pacto Educação), celebrado 
entre o Estado da Paraíba por meio da Secretaria de Estado da Educação. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Borborema - PB, 19 de Maio de 2016.
MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Getúlio Vargas, 143 - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
limpeza diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3283-2700.
Email: camaramsape@hotmail.com

Sapé - PB, 23 de Maio de 2016
LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Getúlio Vargas, 143 - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros ali-
mentícios diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3283-2700.
Email: camaramsape@hotmail.com

Sapé - PB, 23 de Maio de 2016
LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09008/2016PROCESSO ADM. Nº. 2015/064925
 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADO E ACEIRO 
DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA PMJP.

• INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 20 de junho de 2016.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21 de junho de 2016 – HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA). 
• INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 21 de junho de 2016 – HORÁRIO: 11h30min (HO-

RÁRIO DE BRASÍLIA). 
• LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
• REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

oficial de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 24 de maio de 2016.

João Pessoa, 23 de maio de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09009/2016PROCESSO ADM. Nº. 2015/121765
 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS 

PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, 
CULTURA E ARTES.

• INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 27 de junho de 2016.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28 de junho de 2016 - HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).
• INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 28 de junho de 2016 - HORÁRIO: 11h30min (HO-

RÁRIO DE BRASÍLIA).
• LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
• REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

oficial de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 24 de maio de 2016.

João Pessoa, 23 de maio de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09001/2016PROCESSO ADM. Nº. 2015/105526
 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Caminhas Infantis para 

as Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 08 de junho de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/06/2016 - Horário: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 09/06/2016 - Horário: 11h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 24 de maio de 2016.

João Pessoa, 23 de maio de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DA TOMADA 

DE PREÇOS Nº 004/2016
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os inte-

ressados o julgamento do recurso administrativo protocolado em 12/05/2016, pela empresa Ravy 
Construções, Serviços e Projetos Ltda, CNPJ: 15.168.739/0001-84, foi julgado “Deferido” por 
unanimidade pelos membros da CPL em 23/05/2016.

Livramento/PB, 23 de maio de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA 

DE PREÇOS Nº 004/2016
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os inte-

ressados o julgamento da habilitação publicado no Boletim Oficial do Município na edição-extra de 
06/05/2016, Diário Oficial do Estado e no Jornal A União/PB na edição de 07/05/2016, da Tomada 
de Preço Nº 004/2016. Licitante habilitado: Ravy Construções, Serviços e Projetos Ltda, CNPJ: 
15.168.739/0001-84. Licitantes Inabilitados: Construtora J Galdino, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, 
por não atender: Item: 10.2.3 (letras A, B), Item 10.2.7 (letra A, B, D), Item: 10.2.8 (letra A), Item: 
10.2.11 (letra A), Item: 10.2.12 (letra A, B, C)., Licitante: Franck Gonçalves Pereira Eirele-ME, CNPJ: 
20.198.694/0001-20, por não atender: Item 10.2.7 (letra D), e ainda notificar o licitante habilitado 
para às 09:h:00mn (nove horas) do dia 03 de junho de 2016, para a Sessão Publicado para abertura 
e julgamento da proposta.

Livramento/PB, 23 de maio de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.008/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.14.008/2016
AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão PresencialNº 2.14.008/2016, 
realizado no dia 23 de maio de 2016 às 10:00 horas, que tem como OBJETO AQUISIÇÃO DE 
EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E 
MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA., 
conforme especificações do Edital, foi declarado FRACASSADO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.14.013/2016, no dia 07 de junho de 2016 às 11:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 23 de maio de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016

A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 001/2016, 
Tipo Menor Preço Global, objetivando a Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas 
no Município de Lagoa Seca marcada para o dia 02/06/2016 às 10:00hs FICA ADIADA para o 
dia 08/06/2016, na sala de reuniões da CPL. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca na Rua Cícero Faustino 
da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3366 
– 1991 / 3366 – 1992.

Lagoa Seca - PB, 23 de maio de 2016.
Amanda Soares Freire

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PROCESSO Nº. 22.455/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.035/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTO DE VENTILA-
DOR MECÂNICO BIPAP DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, Sr.ª. 
Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016 do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima deflagrou-se 
Fracassada pelo valor, considerando que a única empresa participante desta licitação apresentou 
proposta acima do valor de referência desta Secretaria. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe 
de apoio no horário de 08:00h às 14:00h  no telefone/Fax: (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.
smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 23 de maio de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09002/2016PROCESSO ADM. Nº. 2016/015788
 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL 

BRAILE E BOBINA PAPEL SULFITE PARA AS ESCOLAS, CREIS E ASSESSORIA TÉCNICA DE 
ENGENHARIA DA SEDEC.

• INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 09 de junho de 2016
• ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/06/2016 - HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
• INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/06/2016 - HORÁRIO: 11h30min (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
• LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
• REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

oficial de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 24 de maio de 2016.

João Pessoa, 23 de maio de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09003/2016PROCESSO ADM. Nº. 2015/089574
 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX PARA AS ESCOLAS, 
CREIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC.

• INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 10 de junho de 2016.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 de junho de 2016 - HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).
• INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13 de junho de 2016 - HORÁRIO: 11h30min (HO-

RÁRIO DE BRASÍLIA).
• LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
• REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

oficial de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 24 de maio de 2016.

João Pessoa, 23 de maio de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09006/2016PROCESSO ADM. Nº. 2015/089350
 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODU-

TOS DE HIGIENE PESSOAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
• INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 13 de junho de 2016.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 de junho de 2016 - HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).
• INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 16 de junho de 2016 - HORÁRIO: 09h30min (HO-

RÁRIO DE BRASÍLIA).
• LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
• REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

oficial de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 24 de maio de 2016.

João Pessoa, 23 de maio de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09007/2016PROCESSO ADM. Nº. 2015/089350
 OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TOA-

LHAS DE BANHO E DE MÃO PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.

• INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 15 de junho de 2016.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17 de junho de 2016 - HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA).
• INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 17 de junho de 2016 - HORÁRIO: 11h30min (HO-

RÁRIO DE BRASÍLIA).
• LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
• REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

oficial de Brasília - DF.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira 

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 24 de maio de 2016.

João Pessoa, 23 de maio de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC
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Responsavel.: ABC INC.-SERV. INST.MANUT.EQ.C/ 
INC
CPF/CNPJ: 015105712/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.990,89
A p r e s e n t a n t e :  B C O  S A N TA N D E R  S . A -
90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028234
Responsavel.: ABC INC SERV INST MANUT EQ C/
INC LT
CPF/CNPJ: 015105712/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.543,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029325
Responsavel.: ABC INC SERV INST MANUT C/INC
CPF/CNPJ: 015105712/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$618,87
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029348
Responsavel.: ADAILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 400702554-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$372,36
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027991
Responsavel.: ADAILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 400702554-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$300,27
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027992
Responsavel.: ADERSON MACEDO DA ROCHA ME
CPF/CNPJ: 024282501/0001-76
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.056,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028470
Responsavel.: ADRIANA TORRES ALVES DE JESUS
CPF/CNPJ: 031771764-26
Titulo: IND DE CARNETR$515,00
Apresentante: ZELIA ALENCAR DO AMARAL
Protocolo: 2016 - 029155
Responsavel.: ADRIANA TORRES ALVES DE JESUS
CPF/CNPJ: 031771764-26
Titulo: IND DE CARNETR$700,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAI-
BA LTD
Protocolo: 2016 - 029197
Responsavel.: ADRIANA TORRES ALVES DE JESUS
CPF/CNPJ: 031771764-26
Titulo: IND DE CARNETR$820,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo: 2016 - 029208
Responsavel.: AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA EPP
CPF/CNPJ: 000543018/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$433,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028703
Responsavel.: ALCIONE GOMES SANTOS
CPF/CNPJ: 018019025/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$136,22
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027977
Responsavel.: ALDENIZA LIMA
CPF/CNPJ: 917356454-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.513,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027678
Responsavel.: ALDERI VIEIRA DA ROCHA FILHO
CPF/CNPJ: 014173933/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$376,48
A p r e s e n t a n t e :  B C O  S A N TA N D E R  S . A -
90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029522
Responsavel.: ALEXANDRE DE FARIAS LEITE DE 
PONTES
CPF/CNPJ: 015088145/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$259,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028112
Responsavel.: ALEXANDRE DE FARIAS LEITE DE 
PONTES
CPF/CNPJ: 015088145/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$623,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028174
Responsavel.: ALINE ALMEIDA DE LIMA
CPF/CNPJ: 059493914-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$359,77
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030085
Responsavel.: ALUISIO GONCALVES B JR
CPF/CNPJ: 084932504-81
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$134,53
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027971
Responsavel.: ANA CAROLINA FREIRE TERTULIANO
CPF/CNPJ: 002071751-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028789
Responsavel.: ANA MARIA DE ANDRADE MOUSINHO
CPF/CNPJ: 000148214-94
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$135,40
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027965
Responsavel.: ANA PAULA DOS SANTOS SOARES
CPF/CNPJ: 643662353-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$219,65
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027544
Responsavel.: ANDERSON SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 045913674-79
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$134,53
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028017
Responsavel.: ANDORRA MOTEL LTDA
CPF/CNPJ: 035491273/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$491,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028824
Responsavel.: ANDRECARLA SILVA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 017874718/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$185,04
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028018
Responsavel.: ANGELA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 017638389/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$358,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030079
Responsavel.: ANGELA MARIA FERREIRA DE SEIXAS
CPF/CNPJ: 529649144-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.204,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027924
Responsavel.: ANTONIO FISCHETTI
CPF/CNPJ: 004061906/0001-77
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.981,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028444
Responsavel.: ANTONIO FISCHETTI
CPF/CNPJ: 004061906/0001-77
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.312,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028901
Responsavel.: ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 632414044-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$136,22
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028022
Responsavel.: ANTENOR LUIZ FOCHESATO
CPF/CNPJ: 047266694-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$442,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027183
Responsavel.: ASTUCE COMERCIO DE ARTIGOS 
FEMININO
CPF/CNPJ: 005896663/0001-50
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.636,56

Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028491
Responsavel.: BR COLC LTDA
CPF/CNPJ: 004695592/0002-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.155,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030155
Responsavel.: BR COLC LTDA
CPF/CNPJ: 004695592/0002-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$295,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030338
Responsavel.: BONANZA SUPERMECADO LTDA
CPF/CNPJ: 012023966/0023-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$983,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030038
Responsavel.: BRAPESC COMERCIO DE PESCADOS 
E CARN
CPF/CNPJ: 009634925/0001-69
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.513,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028976
Responsavel.: BRUNO OLIVEIRA ISMAEL DA COSTA
CPF/CNPJ: 007569518/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.202,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028939
Responsavel.: BRUNO TAVARES LIMA ME
CPF/CNPJ: 017025659/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.234,42
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030413
Responsavel.: CARLOS EDUARDO MATOS BEZERRA 
MOTTA
CPF/CNPJ: 023053641/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,21
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027539
Responsavel.: CARMELITA MARIA ROMAO BATISTA
CPF/CNPJ: 005353642/0001-98
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.598,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028531
Responsavel.: CASA SOUZA FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 070121561/0001-24
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.611,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 029014
Responsavel.: CIANORTE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 004964303/0001-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.452,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028493
Responsavel.: CILENE ALENCAR DE CASTRO CAR-
REIRA
CPF/CNPJ: 567873914-04
Titulo: CED CRE BAN IND  R$13.757,49
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 029613
Responsavel.: CLAUDEMAR FERREIRA DAS NEVES
CPF/CNPJ: 713627114-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$173,84
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028051
Responsavel.: CLAUDEMAR FERREIRA DAS NEVES
CPF/CNPJ: 713627114-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$135,40
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028052
Responsavel.: CLAUDIO ROBERTO DE JESUS A 
DOS SANT
CPF/CNPJ: 737621057-15
Titulo: IND DE CARNETR$900,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo: 2016 - 029200
Responsavel.: CLOVIS ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 000374293/0001-77
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.098,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028604
Responsavel.: CONDOMINIO DO R. ELEGANCE PARK
CPF/CNPJ: 024018530/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$220,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030048
Responsavel.: CRUSTACEOS BAR E RESTAURANTE 
LTDA
CPF/CNPJ: 006151199/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$414,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029684
Responsavel.: DANIEL LUIZ DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 022530298/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030196
Responsavel.: DANIELLA TORRES DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ: 068730404-01
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$158,59
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028004
Responsavel.: DANILO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 700315834-58
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$136,22
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028005
Responsavel.: DARIO BRITO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 425207384-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$136,22
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028006
Responsavel.: DAVID ARRUDA VALENTE
CPF/CNPJ: 144166894-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$133,62
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028008
Responsavel.: DIAMETRO CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 008398538/0001-08
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.898,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 029078
Responsavel.: DIEGO LEONARDO R SOBRAL
CPF/CNPJ: 011617779/0001-05
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$341,42
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028011
Responsavel.: DELBER LOPES MARCOLINO
CPF/CNPJ: 007847376/0001-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.317,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028646
Responsavel.: EDM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 023445428/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$174,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029392
Responsavel.: EDUARDO KOCHI - ME
CPF/CNPJ: 011950311/0001-38
Titulo: DUP PRES SER IN  R$178,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030074
Responsavel.: EDUARDO KOCHI - ME
CPF/CNPJ: 011950311/0001-38
Titulo: DUP PRES SER IN  R$288,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030075
Responsavel.: EGOS CONSORCIOS LTDA
CPF/CNPJ: 009531782/0001-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.419,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028970
Responsavel.: EGOS CONSORCIOS LTDA
CPF/CNPJ: 009531782/0001-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.479,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028971
Responsavel.: ELISANGELA FERREIRA NOBREGA
CPF/CNPJ: 013340024-79
Titulo: IND DE CARNETR$925,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo: 2016 - 029215
Responsavel.: ELIZANGELA MARTINS DA PAIXAO 
DE AQU
CPF/CNPJ: 541998086-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.894,00

Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027768
Responsavel.: EMERSON LINHARES SOARES
CPF/CNPJ: 194399568-01
Titulo: IND DE CARNETR$560,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo: 2016 - 029177
Responsavel.: ERLANDA DOS SANTOS MORAIS
CPF/CNPJ: 041125659/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$372,95
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030096
Responsavel.: ERONALDO DE VASCONCELOS MAIA
CPF/CNPJ: 123678264-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$272,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029911
Responsavel.: ESTELA CASTRO DO AMARAL
CPF/CNPJ: 930191734-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.977,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027677
Responsavel.: FLAVIA CAROLINE DOMINGUES DE 
OLIVEI
CPF/CNPJ: 044433404-16
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026623
Responsavel.: FLORISVAL CINTRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 996668208-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.326,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027703
Responsavel.: FRANCISCA DO NASCIMENTO MELO
CPF/CNPJ: 430238272-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$153,25
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029915
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS
CPF/CNPJ: 457700004-06
Titulo: IND DE CARNETR$1.790,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo: 2016 - 029206
Responsavel.: GILVANIA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 089134594-93
Titulo: CED CRE BAN IND  R$1.867,28
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo: 2016 - 028658
Responsavel.: GRIGORIO PEREIRA DE MOURA NETO
CPF/CNPJ: 007424428/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.794,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028639
Responsavel.: HR10 CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LT
CPF/CNPJ: 004324755/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$424,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030128
Responsavel.: HEBERT WILLIAN SILVA
CPF/CNPJ: 700154374-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$107,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029877
Responsavel.: HERMOGENES CAROLINO DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 004821199/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.532,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029948
Responsavel.: HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 002735064/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.795,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029901
Responsavel.: IC COMERCIO E SERVICOS DE PE-
CAS PAR
CPF/CNPJ: 008270515/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$681,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027485
Responsavel.: ILKA VALERIA CAMPOS LUCAS
CPF/CNPJ: 645026274-53
Titulo: IND DE CARNETR$925,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo: 2016 - 029202
Responsavel.: ILZANET MEDEIROS DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ: 004397182/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$328,23
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029445
Responsavel.: INALDO DE MEDEIROS SOUSA ME
CPF/CNPJ: 003005898/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.160,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029783
Responsavel.: INALDO DE MEDEIROS SOUSA ME
CPF/CNPJ: 003005898/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029784
Responsavel.: INALDO DE MEDEIROS SOUSA ME
CPF/CNPJ: 003005898/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.230,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029785
Responsavel.: INOVAR TECNOLOGIA COMERCIO E 
SERVIC
CPF/CNPJ: 010886334/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027536
Responsavel.: INSMAEL - INSTALACAO E MANU-
TENCAO E
CPF/CNPJ: 004368992/0001-65
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.507,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028904
Responsavel.: IVANILDO APRIGIO DE MELO ME
CPF/CNPJ: 008657070/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.290,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030061
Responsavel.: IVETE CRISTINA ARAUJO DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 024160224-66
Titulo: IND DE CARNETR$680,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo: 2016 - 029176
Responsavel.: IVETE CRISTINA ARAUJO DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 024160224-66
Titulo: IND DE CARNETR$797,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo: 2016 - 029209
Responsavel.: IZABEL AMELIA B P RAMALHO
CPF/CNPJ: 014541834-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029389
Responsavel.: JABES FERNANDES ANDRADE SILVA
CPF/CNPJ: 770673124-34
Titulo: IND DE CARNETR$1.266,00
Apresentante: ZELIA ALENCAR DO AMARAL
Protocolo: 2016 - 029167
Responsavel.: JANE CELLI DE SOUZA MENDES 
BARRETO
CPF/CNPJ: 611173314-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.845,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027730
Responsavel.: JOAO MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 531293422-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.509,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027923
Responsavel.: JORGE PEREIRA DE SOUSA ME
CPF/CNPJ: 020155954/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$94.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029904
Responsavel.: JOSE AUGUSTO DE BRITO CAVAL-
CANTI 09
CPF/CNPJ: 017153839/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$754,58
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030101
Responsavel.: JOSE C DE BRITO JUNIOR
CPF/CNPJ: 068609084-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$146,25

Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029405
Responsavel.: JOSE ROBERTO NAZARIO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 062275634-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.268,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030157
Responsavel.: JOSELENE BELARMINO ALVES
CPF/CNPJ: 715452044-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.798,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027886
Responsavel.: JOSENILSON DIAS CORREIA
CPF/CNPJ: 510011284-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.270,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027766
Responsavel.: JOSE GERALDO DUARTE LEITE
CPF/CNPJ: 011654124-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$581,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030030
Responsavel.: JOSE ROBERIO JACINTO SILVA
CPF/CNPJ: 982378297-00
Titulo: IND DE CARNETR$550,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo: 2016 - 029187
Responsavel.: JOSI LUDWIG BEZERRA
CPF/CNPJ: 008181614-69
Titulo: IND DE CARNETR$600,00
Apresentante: ZELIA ALENCAR DO AMARAL
Protocolo: 2016 - 029166
Responsavel.: JOSI LUDWIG BEZERRA
CPF/CNPJ: 008181614-69
Titulo: IND DE CARNETR$620,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo: 2016 - 029191
Responsavel.: JUCELMA DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ: 100831004-23
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.469,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027797
Responsavel.: JULIANA CARTAXO TRIGUEIRO DEL-
GADO
CPF/CNPJ: 023502237/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029549
Responsavel.: LL MOTOS DISTRIBUICAO E IMPOR-
TACOES
CPF/CNPJ: 014818186/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$143,86
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029513
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$558,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029563
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.939,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026964
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$770,87
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030241
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.417,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030253
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.447,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030254
Responsavel.: LAMARE MIRANDA DIAS
CPF/CNPJ: 806011704-15
Titulo: IND DE CARNETR$550,00
Apresentante: ZELIA ALENCAR DO AMARAL
Protocolo: 2016 - 029160
Responsavel.: LAURENTINO CAETANO MIRANDA
CPF/CNPJ: 601686334-34
Titulo: IND DE CARNETR$617,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo: 2016 - 029173
Responsavel.: LAZARO SOARES
CPF/CNPJ: 931391524-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$464,95
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029398
Responsavel.: LENILSON GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ: 695193076-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$125,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029690
Responsavel.: LEONARDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 021504294-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.390,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027426
Responsavel.: LEONARDO DOS ANJOS SOBRAL DE L
CPF/CNPJ: 105994184-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$167,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028370
Responsavel.: LIEGE CAMPOS SANTA CRUZ COSTA
CPF/CNPJ: 113909304-59
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.936,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028487
Responsavel.: LORENA ALINE VIANA MIRANDA 
HENRIQUE
CPF/CNPJ: 046074034-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.098,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027414
Responsavel.: LORENA ALINE VIANA MIRANDA 
HENRIQUE
CPF/CNPJ: 046074034-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.098,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027415
Responsavel.: LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ: 001711141/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$542,45
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030234
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 018274799/0001-70
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$1.540,00
Apresentante: YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRU-
CAO LTD
Protocolo: 2016 - 029864
Responsavel.: MAFECOL COM MADEIRAS E FER-
RAGENS LT
CPF/CNPJ: 004079503/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$384,81
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029800
Responsavel.: MARCOS DA PAZ FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 132842584-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.701,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027931
Responsavel.: MARGARIDA LEITE SANTANA
CPF/CNPJ: 007247553/0001-92
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.480,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028928
Responsavel.: MARIA CLARA CLAUDINO BENJAMIM 
09732
CPF/CNPJ: 021659462/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$385,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026910
Responsavel.: MARIA DALVA MAIA DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 008988255/0001-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.996,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028958
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS
CPF/CNPJ: 188846364-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.266,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027064
Responsavel.: MARIA DE LOURDES AMARO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 007354882/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$235,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030411
Responsavel.: MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA 
EIRE
CPF/CNPJ: 003258004/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.601,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028257
Responsavel.: MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA
CPF/CNPJ: 003258004/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.323,46
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028364
Responsavel.: MARIA MAE DO AMOR ARTIGOS 
RELIGIOSO
CPF/CNPJ: 010334384/0004-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.333,97
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030007
Responsavel.: MARLUCE MARCOLINO GUIMARAES
CPF/CNPJ: 442033654-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.270,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027422
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$203,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029808
Responsavel.: MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 930644464-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.294,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027743
Responsavel.: MENETEL TELEINFORMATICA CO-
MERCIO E
CPF/CNPJ: 035500495/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.759,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 029005
Responsavel.: NELI ANDRADE DA ROCHA
CPF/CNPJ: 131567054-20
Titulo: CED CRE BAN IND  R$2.540,48
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo: 2016 - 029866
Responsavel.: NIELSON DE AZEVEDO CORREIA
CPF/CNPJ: 753597824-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026202
Responsavel.: NUTRI CENTER SUPLEMENTOS 
ALIMENTARE
CPF/CNPJ: 018627719/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$161,80
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028219
Responsavel.: NUTRIVIDA COMERCIAL NATURAL LTDA
CPF/CNPJ: 006250474/0001-78
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.577,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028514
Responsavel.: ONEIDE DE OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 436915284-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$112,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028752
Responsavel.: PANETONE MASSAS FINAS LTDA
CPF/CNPJ: 003535158/0001-54
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.569,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028547
Responsavel.: PARAIBA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PIA
CPF/CNPJ: 009634892/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.288,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028975
Responsavel.: PATRICIA URQUIZA LUNDGREN
CPF/CNPJ: 024221994-29
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.061,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028595
Responsavel.: PAULISTANA PIZZARIA BAR E REST. LTD
CPF/CNPJ: 000246153/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$610,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029700
Responsavel.: PIMENTEL & FARIAS LTDA
CPF/CNPJ: 006915552/0001-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.261,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028456
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 008841142/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$740,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028343
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 008841142/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.086,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028355
Responsavel.: POLLYNE MEDEIROS DA ROCHA
CPF/CNPJ: 055345084-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$272,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028392
Responsavel.: QG COMERCIO DE MAT DE CONS-
TRUCAO LT
CPF/CNPJ: 009342055/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$938,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029885
Responsavel.: QG COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTR L
CPF/CNPJ: 009342055/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$839,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029952
Responsavel.: RM COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGO
CPF/CNPJ: 006037934/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$517,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029766
Responsavel.: RM COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGO
CPF/CNPJ: 006037934/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$244,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029767
Responsavel.: RM COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGO
CPF/CNPJ: 006037934/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$659,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029820
Responsavel.: RM COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGO
CPF/CNPJ: 006037934/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$519,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029821
Responsavel.: RM ALIMENTOS LTDA  10
CPF/CNPJ: 009446628/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$949,76
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029947
Responsavel.: RADIAR - COMERCIO DE PECAS E 
SERVIC
CPF/CNPJ: 007173521/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.999,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028483
Responsavel.: RANK ADMINISTRADORA DE SERVI-
COS LTD
CPF/CNPJ: 008866722/0001-35
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.379,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 029030
Responsavel.: REGINALDO NOBREGA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 004177475/0001-09
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.401,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028423
Responsavel.: RONALDO PEREIRA DA PAZ JUNIOR
CPF/CNPJ: 726300274-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.098,00

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027412
Responsavel.: SRF CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 014411070/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$388,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030126
Responsavel.: SRF CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 014411070/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$890,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030142
Responsavel.: SINGULAR CONSTRUTORA E AD-
MINISTRADO
CPF/CNPJ: 014216922/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$560,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029696
Responsavel.: SZ CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007465516/0001-50
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.328,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 029037
Responsavel.: SHYRLEY DANTAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 003599507/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.159,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028890
Responsavel.: SHYRLEY DANTAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 003599507/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.299,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028891
Responsavel.: SILVANO ROGERIO BARBOSA DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009569904-01
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.415,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027699
Responsavel.: TCE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 004869393/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$122,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030012
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE ME
CPF/CNPJ: 019807941/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$292,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029869
Responsavel.: TATIANE SOUSA BARBOSA
CPF/CNPJ: 059866614-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$107,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028852
Responsavel.: TAVARES E QUEIROZ CALCADOS 
E ACESSO
CPF/CNPJ: 010828165/0002-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$970,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029720
Responsavel.: THIAGO LUIZ HONORIO LOPES
CPF/CNPJ: 022158568/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$849,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030140
Responsavel.: TOP LAR COMERCIO E SERVICOS DE
CPF/CNPJ: 018731843/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.966,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029581
Responsavel.: TOP TEMAKI COZINHA ORIENTAL 
RESTAUR
CPF/CNPJ: 024231454/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.512,11
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029944
Responsavel.: TRANSLOGIS TRANSPORTES E 
LOGISTICA
CPF/CNPJ: 002567805/0001-47
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.411,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 029044
Responsavel.: TRANSLOGIS TRANSPORTES E 
LOGISTICA
CPF/CNPJ: 002567805/0001-47
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.586,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 029088
Responsavel.: UMBERTO DI PACE COSTA
CPF/CNPJ: 002564493/0001-18
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.251,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028448
Responsavel.: VISAO INVESTIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LT
CPF/CNPJ: 009282716/0001-01
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.462,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028966
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 012037049/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$756,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026125
Responsavel.: VIA URBANA COMUNICACAO VISUAL 
INDUS
CPF/CNPJ: 001957740/0001-83
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.839,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028611
Responsavel.: VIA URBANA COMUNICACAO VISUAL 
INDUS
CPF/CNPJ: 001957740/0001-83
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.326,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 029120
Responsavel.: VIA URBANA COMUNICACAO VISUAL 
INDUS
CPF/CNPJ: 001957740/0001-83
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.699,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 029121
Responsavel.: WANUSKA RAMALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 007360918/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.716,62
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028930
Responsavel.: WEVERSON THIAGO DOS SANTOS 
SOUZA
CPF/CNPJ: 060660664-55
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 75,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030091
Responsavel.: ZENAIDE ASSESSORIA DE IMPREN-
SA E EV
CPF/CNPJ: 004814203/0001-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.396,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 028912
Responsavel.: ZULEICA AFONSECA FERREIRA 
ALVES
CPF/CNPJ: 695246294-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.423,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F 
NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 027883

 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,  24/05/2016
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Horácio Ferreira, 167 - Centro - Sossego - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
002/2009. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3643-1067. Email: cplsossego@hotmail.com
Sossego - PB, 23 de Maio de 2016

ANDRÉ ROQUE DA SILVA DANTAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Horácio Ferreira, 167 - Centro - Sossego - PB, às 12:00 horas do dia 10 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOSSEGO, 
CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3643-1067. Email: cplsossego@hotmail.com

Sossego - PB, 20 de Maio de 2016
ANDRÉ ROQUE DA SILVA DANTAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - Padrão I, na Zona Urbana do 

Município de Cuitegi/PB. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA 
LTDA – ME; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME e L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – ME. LICITANTES INABILITADOS: CADECON ENGENHARIA E INCORPARAÇÕES 
LTDA – EPP; CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP; CONSTRUTORA ANTENAS 
EIRELI – ME; CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA – ME; CONSTRUTORA 
EDFFICAR EIRELI – ME; HOT GAS COM. E SERV. DE INST. E MONTAGEM EM GERA LTDA – 
ME; MOAR CONSTRUTORA LTDA – EPP; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 
LTDA – ME; PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – ME; TRABES 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP e VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI 
- ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
10/06/2016, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. A empresa L Y CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI – ME apresentou a Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal 
com data atrasada para o certame. Mas tendo em vista ter se enquadrado como ME, será concedido 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua apresentação com situação regular e atualizada caso 
venha a ser declarada a vencedora do certame, conforme preceitua a Legislação vigente. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Nossa Senhora 
do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 20 de Maio de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços funerários, destinados ao sepultamento de pessoas carentes do Município de 
Cuitegi/PB, exercício 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 20 de Maio de 2016
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

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

Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos e 
motocicletas destinados a atender Secretarias da Administração Municipal - Cuitegi/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 20 de Maio de 2016
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pães e Bolos 
destinados a Merenda dos alunos da rede de Escolas Públicas do Município e para os Programas 
da Secretaria de Ação Social, do município de Água Branca PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Água Branca - PB, 23 de Maio de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para os serviços de vigilância noturna dos prédios públicos deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Água Branca - PB, 23 de Maio de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.043/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.043/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL  SITUADO A RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 – CENTRO, 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.031/2016/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2199. ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 000. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA 
E FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO. VALOR GLOBAL: R$ 17.680,00 ( DEZESSETE MIL, 
SEISCENTOS E OITENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 03/05/2016. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de generosalimenticios para atender as necessidades desta edilidade.

fundamento legal: pregão presencial nº 00015/2016.dotação: orçamento 2016: recursos próprio/
federais (receita de impostos e de transferência de impostos - educação; receita de impostos e de 
transferência de impostos - saúde; recursos ordinários; transferência de recursos do fnas; trans-
ferência de recursos do fnde; transferência de recursos do sus; transferência do fundeb (outras). 
Vigência: até o final do exercício financeiro de 2016partes contratantes: Prefeitura Municipal de 
Esperança e:CT Nº 00142/2016 - 06.05.16 - Casa Alves Mercadinho LTDA-ME - R$ 323.203,50CT 
Nº 00143/2016 - 06.05.16 - COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME - R$ 158.919,55

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de kits para recém-nascido para serem distribuidos pela 

secretaria de assistencia social. fundamento legal: pregão presencial nº 00024/2016. Dotação: orça-
mento 2016- recursos próprios / federais rec. impos. e de transf. impos. educação - 15 transferencia 
de recursos fnde.0707 - Vigência: até o final do exercício financeiro de 2016 partes contratantes: 
prefeitura municipal de esperança e: CT Nº 00137/2016 - 03.05.16 - GRADUAL COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - ME - R$ 47.160,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de uniformes escolares para alunos da rede municipal de ensino e camisetas 

para eventos. fundamento legal: pregão presencial nº 00025/2016. Dotação: orçamento 2016: recur-
sos próprio/federais (receita de impostos e de transferência de impostos - educação; transferência 
de recursos do fnde; transferência de recursos do sus; transferência do fundeb (outras) Vigência: até 
o final do exercício financeiro de 2016 partes contratantes: prefeitura municipal de esperança e:CT 
Nº 00140/2016 - 06.05.16 - LADY LAURA MONTEIRO DA SILVA - R$ 77.500,00CT Nº 00141/2016 
- 06.05.16 - S&M-INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS DO VEST. E TEC. LTDA - ME - R$ 94.934,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de recapagem de pneus destinados a frota veicular do município. fundamento 

legal: pregão presencial nº 00026/2016. Dotação: orçamento 2016: recursos próprio/federais (re-
ceita de impostos e de transferência de impostos - educação; transferência de recursos do fnde; 
transferência de recursos do sus; transferência do fundeb (outras) Vigência: 8 (oito) meses partes 
contratantes: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00138/2016 - 03.05.16 - PNEUMAX 
RECONDICIONADORA LTDA - R$ 106.805,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de lâmpadas para atender as necessidade do município de esperança- 

pb. fundamento legal: pregão presencial nº 00027/2016. Dotação: orçamento 2016: recursos 
próprios(recursos ordinários)Vigência: até o final do exercício financeiro de 2016 partes contratan-
tes: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00139/2016 - 03.05.16 - DELVALLE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA - ME - R$ 110.118,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Instrumento: 1º Aditivo ao Contrato nº. 09028/2016;
Objeto: Aquisição de fardamento escolar, para atendimento das demandas da Rede Pública 

Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa VENDE 

TUDO MAGAZINE LTDA;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/000279; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09003/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sr. Odinaldo 

Queiroga de Sousa, pela empresa VENDE TUDO MAGAZINE LTDA;
Valor Aditado em 25%: R$ 58.834,50 (cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta centavos)
Valor Global: R$ 294.172,50 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e dois reais e 

cinquenta centavos).
João Pessoa, 19 de maio de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura/SEDEC 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Instrumento: 1º Aditivo ao Contrato nº. 09029/2016;
Objeto: Aquisição de fardamento escolar, para atendimento das demandas da Rede Pública 

Municipal de Ensino.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa PBF 

GRÁFICA E TÊXTIL LTDA;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/000279; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09003/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sr. Paulo 

Roberto Teixeira Beltrão, pela empresa PBF GRÁFICA E TÊXTIL LTDA;
Valor Aditado: R$ 263.300,00 (duzentos e sessenta e três mil e trezentos reais).
Valor Global: R$ 1.316.500,00 (um milhão, trezentos e dezesseis mil e quinhentos reais).

João Pessoa, 18 de maio de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Casa Alves Mercadinho 
LTDA-ME - R$ 323.203,50; COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME - R$ 158.919,55.

Esperança - PB, 05 de Maio de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
FORMA PARCELADA DE KITS PARA RECÉM-NASCIDO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$ 47.160,00.

Esperança - PB, 02 de Maio de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CAMISETAS 
PARA EVENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LADY 
LAURA MONTEIRO DA SILVA - R$ 77.500,00; S&M-INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS DO VEST. 
E TEC. LTDA - ME - R$ 94.934,00.

Esperança - PB, 06 de Maio de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2016, que objetiva: SERVIÇOS DE 
RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS A FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - 
R$ 106.805,00.

Esperança - PB, 02 de Maio de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA- PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA - ME - R$ 110.118,50.

Esperança - PB, 02 de Maio de 2016
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSÊGO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Horácio 

Ferreira, 167 - Centro - Sossego - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Junho de 2016, licitação modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOSSEGO - PARAÍBA, ATRAVÉS 
DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3643-1067. Email: cplsossego@hotmail.com
Sossego - PB, 19 de Maio de 2016

EDUARDO VIEIRA DA SILVA
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 60004/2016
OBJETO: Construção de uma academia de saúde no bairro Parque Dom Bosco.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - Valor: R$ 58.757,69.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 

nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Maio de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.031/2016/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina Grande, no 
uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 029/05, considerando o 
incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.031/2016/CSL/SEMAS/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa física: FRANCISCO PINTO DE 
OLIVEIRA FILHO, com vistas a Contratação de  Locação de Imóvel  situado a Rua Desembargador Trindade, 
150 – Centro, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem até 31 de dezembro  de 2016, embasada 
no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no 
valor total de R$  17.680,00 (Dezessete mil, seiscentos e oitenta reais), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2199 (Ações da Casa de passagem). Elemento 
da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 000.

Campina Grande, 02 de maio  de 2016.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE CONTRATO
Processo Licitatório nº. 026/2016
Carta Convite nº. 0.1.001/2016
Contrato Administrativo nº. 01101/2016 
Contratante: Prefeitura Municipal de Monteiro / Ednacé Alves Silvestre Henrique.
Contratado(a): MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA EIRELI – ME (CAIPIRA CONSTRUÇÕES) / 

20.757.322/0001-97.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil para a construção da Feira Agroecológica 

de Monteiro - PB.
VALOR: R$ 35.075,33 (Trinta e cinco mil setenta e cinco reais e trinta e três centavos).
Vigência: 03 de Agosto de 2016.
Data da Assinatura: 03 de Maio de 2016.
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

CARTA CONVITE Nº. 0.1.001/2016 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento da Carta 
Convite nº. 0.1.001/2016, que em como objetivo a Contratação de empresa do ramo da construção civil para a 
construção da Feira Agroecológica de Monteiro - PB, e ADJUDICO seu objeto em favor do licitante: MARCOS 
ANTONIO CORDEIRO FEREIRA EIRELI – ME (CAIPIRA CONSTRUÇÕES), inscrita no CNPJ: 20.757.322/0001-
97, com proposta no valor total de R$ 35.075,33 (Trinta e cinco mil setenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Monteiro - PB, 03 de Maio de 2016.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediado na Rua Dom Pedro II, 681 
- Centro – Baia da Traição - PB, (Sede da Prefeitura Municipal de Baía da Traição – Sala da CPL) às 09h30min, 
do dia 07 de Junho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para AQUISIÇÃO 
DE CLORO GÁS LIQUEFEITO E SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA 
POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 23 de Maio de 2016.
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediado na Rua Dom Pedro 
II, 681 - Centro – Baia da Traição - PB, (Sede da Prefeitura Municipal de Baía da Traição – Sala da CPL) às 
11h00min, do dia 07 de Junho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para 
aquisições parceladas de Materiais Hidráulicos e de Construção, destinados a manutenção do sistema de 
água e esgoto do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 23 de Maio de 2016.
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PVC – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.294.166/0001-84, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 979/2016 em 
João Pessoa, 26 de abril de 2016 – Para 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 08 
UNIDADES HABITACIONAIS, EM 02 PAVIMENTOS, NUMA ÁREA DE 433,22 M² Na(o) – RUA PROJETADA, QD 
08, LT 27-A, VARZEA NOVA, CENTRO Município:  SANTA RITA – UF: PB.  Processo: 2016-002063/TEC/LO-1903.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF 
nº 09.125.444/0001-28torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, aLicença de instalaçãopara a atividade de:Construção do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba, no 
município de Mamanguape/PB.  Processo nº 2016-003132/TEC/LI-4852.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N040/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 07/06/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de curativos especializados, destinado ao Complexo de Saúde 
de Cruz das Armas - CSCA, 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 - 16-00397-1
João Pessoa, 23 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO  PARA  2ª  CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL N 069/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, para conhecimento dos interessados que, 
nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da 
Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no 
dia 08/06/2016, às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA, destinado a POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, 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 16-00299-0
João Pessoa, 23 de maio de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
A CAMARA MUNICIPAL DE IGARACY, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições 

da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar que fará 
realizar às 10:00 horas do dia 07 de junho de 2016, processo licitatório na modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS Nº 002/2016, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa e/
ou proprietários de veículos para locação de veículos para ficarem à disposição da Câmara Mu-
nicipal de IGARACY-PB, durante o exercício de 2016. O Edital e anexos para a presente Tomada 
de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 às 12:00 e 14:00 no Setor de Licitação, com 
funcionamento no prédio sede do município de Igaracy-PB, situada na Travessa Antônio Costa 
Dantas S/N,  centro, Igaracy - PB. 

Igaracy, 23 de Maio de 2016.
Presidente da C.P.L.

Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que na modalidade Concorrência nº 001/2016 
foram HABILITADAS as empresas:  PRENOR PRÉ FABRICADOS DE CIMENTO DO NORDESTE 
LTDA;  ENGEART ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELLI – EPP; SOLO MOVETERRAS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP; TGB ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELLI 
ME; LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA bem como foram INABILITADAS 
as empresas: INSTEC INSTALAÇÕES TECNICAS LTDA ME ; ENGECORP ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA – ME e CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS EIRELLI – EPP  
Por fim, decide a Comissão pela abertura de prazo de recurso de acordo com o Art.109, Inciso I, 
alínea “a” da Lei 8.666/93.

João Pessoa, 23 de maio de 2016
Arleide Maria da Silva Barbosa

Presidente CPL/TJPB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação dos Moradores e Amigos da nova Bebelandia, Pitombeira e Tororo, 

o Sr. Luiz Carlos da Silva,vem por meio deste, convocar todos os Presidentes das Associações 
Comunitarias de Santa Rita, bem como, a população em geral, para participar de uma Assembleia 
Geral, que será realizada no dia 02 de Junho de 2016, às 9:00 horas no preddio da Associação dos 
Moradores e Amigos da nova Bebelandia, Pitombeira e Tororo, localizado em Bebelandia, (proximo 
a Escola Municipal), que terá como pauta:FUNDAÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 
COMUNITARIAS DA CIDADE DE SANTA RITA;ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA 
E DO CONSELHO FISCAL;APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.

Santa Rita, 23 de Maio de 2016.
LUIZ CARLOS DA SILVA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

O Municipio de Araçagi-PB, através do Fundo Municipal de Saúde, TORNA PÚBLICO que estarão 
abertas, no período de 25/05 à 03/06/2016 das 07h00 às 16h00min, na Prefeitura Municipal de Araçagi-
-PB, localizada na Avenida Olívio Maroja, 278, Centro, Araçagi-PB, as inscrições para o Processo Seletivo, 
destinado à contratação temporária de profissionais para atendimento às necessidades de excepcional 
interesse público, em conformindade com o edital do processo seletivo simplificado nº 001/2016. Cargos: 
Enfermeiro ,Psicóloga ,Psiquiatra, Fisioterapeuta,Assistente social, Fonoaudióloga, Psicólogo, Enfermeira 
plantonista ,Médico plantonista, Médico, Enfermeira, Odontólogo, Atendente de consultório dentário, Técnico 
de enfermagem, Técnico de laboratório, Motorista, Técnico em radiologia, Técnico de enfermagem, Fiscal 
de vigilância sanitária, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate as Endemias e Educador Físico. 
O Edital com as exigências, atribuições dos cargos, remuneração, carga horária, critérios de classificação 
e demais informações encontram-se afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e disponível no 
site www.aracagi.pb.gov.br.

Araçagi, 16 de Maio de 2016.
ALESSANDRO NUNES PESSOA

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016
OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de fardamento, para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 07 de junho de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
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 23 de maio de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016
OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de lentes e armações, para atender 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 07 de junho de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
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 23 de maio de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016
OBJETO: Contratação visando fornecimento de fraldas e leites, para atender as necessidades da Pre-

feitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 07 de junho de 2016, às 15h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
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 23 de maio de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016
OBJETO: Contratação de empresa para realizar Serviços de desenvolvimento de oficinas e Qualificação 

Social, no município de Curral Velho-PB, durante o exercício de 2016.
TIPO: Menor Preço 
DATA DA ABERTURA: 07/06/2016 – Horário: 15:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede desta Prefeitura, situada na Rua Manoel 

Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 
CURRAL VELHO, 23 de maio de 2016.

CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições 

da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar que fará realizar às 
14:00 horas do dia 07 de junho de 2016, processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, para a Contratação de empresa para execução de serviços para realização de 
Roço de estradas vicinais do município de Curral Velho - PB, conforme anexo ao edital. O Edital e anexos 
para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 às 12:00 no Setor de Licitação, 
com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura, situada na Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro 
de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 23 de maio de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da C.P.L

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
COMUNICADO - RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 
O Pregoeiro Oficial informa, que no aviso de adiamento de licitação 00030/2016 – onde se lê “26.05.16 

para o dia 31.06.16”, leia-se “26.05.16 para o dia 31.05.16”, Publicada no Diário Oficial do Estado e Jornal 
a União do dia 21 de Maio de 2016. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 23 de Maio de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016
OBJETIVO: Contratação de facilitadores de oficinas-técnicos de nível médio-para atender as demandas 

especificas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças adolescentes e idosos, 
conforme especificações no edital e seus anexos.

ABERTURA: 08 de Junho  de 2016 ás 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo nº48 centro 

– prédio da prefeitura municipal De Mãe D’água-Estado da Paraíba, na Sala da comissão permanente de 
Licitação, em todos os dias uteis nos horários de 8:00 as 12:00h,informações pelo telefone:0(xx)83-3428-1000.

Mãe D’água - PB, 23 de maio   de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, destinados 
a manutenção de diversas Secretarias do Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 07/06/2016, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 23 de Maio de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviço de locação de impressoras/copiadoras, 

destinados ao Município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 07/06/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 23 de Maio de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 26/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de provimento de acesso à internet 

com configuração, instalação e montagem destinado as atividades administrativas do município de São 
Domingos. Data e Local, às 11:00 horas do dia 07/06/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, 
S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 23 de Maio de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 27/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a execução de serviços de planejamento e gerenciamento 

de prestação de contas de programas vinculados ao Governo Federal, junto a Secretaria de Educação do 
município de São Domingos.. Data e Local, às 11:30 horas do dia 07/06/2016, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 23 de Maio de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos especializados na área de 

engenharia para fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras do município de São Domingos. Data e 
Local, às 08:30 horas do dia 10/06/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São 
Domingos - PB.

São Domingos - PB, 23 de Maio de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 29/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição de 

peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São Domingos. Data e Local, às 09:30 
horas do dia 10/06/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 23 de Maio de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 30/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição 

de peças junto ao mercado paralelo dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São 
Domingos. Data e Local, às 10:30 horas do dia 10/06/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, 
S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 23 de Maio de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2016

Processo Administrativo Nº 028/2016. Inexigibilidade Nº 007/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. 
Contratada: Rogerio Terto Fereira-ME, CNPJ Nº 22.216.067/0001-09. Objeto: Prestar serviço na realização 
de 01 (um) Show da Banda Forrozão Feitiço de Menina, no dia 15 de julho de 2016, com duração mínima de 
01h:40mn, em via publica, dentro da programação do João Pedro Fora de época do município de Desterro/
PB. Valor contratado: R$ 18.000,00, pela apresentação. Fonte de recurso: Próprios. Vigência: Será até 31 
de dezembro de 2016. Dotação orçamentária: QDD/2016. Data do contrato: 19/05/2016. Partes assinantes: 
Rosângela de Fátima Leite (Prefeita) e o Sr. Rogerio Terto Fereira (Pela Contratada).

Desterro/PB, 19 de maio de 2016
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

CARLOS ALBERTO FRAGOSO MACHADO COSTA – CNPJ/CPF Nº 11.867.932/0001-52, torna público 
que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura a Licença de Instalação Nº 
0157/2016, para Construção de um imóvel Residencial Unifamiliar, com sistema de tratamento de esgoto: 
tanque séptico e vala de infiltração, situado a Rua Projetada Quadra F Lote 153 Cond. Bosque de Interma-
res – Cabedelo – Paraíba.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 24 de maio de 2016Publicidade
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