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Brasil terá 10 ônibus elétrico movido a energia solar

Zero emissão de poluentes

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

O primeiro ônibus elé-
trico movido a energia so-
lar do Brasil vai entrar em 
operação daqui a três meses 
no campus da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Com apoio do Mi-
nistério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunica-
ções (MCTIC), o veículo, que 
custou R$ 1 milhão, fará o 
percurso de 50 quilômetros 
entre o campus e o Centro 
de Pesquisa e Capacitação 
em Energia Solar Fotovol-
taica, no Sapiens Parque, 
reduzindo em um terço o 
tempo gasto para o desloca-
mento. O ônibus fará o traje-
to quatro vezes ao dia, com 
zero emissão de poluentes. 
Considerado puro, o veículo 
possui apenas tração elé-
trica. A eletricidade para o 
seu deslocamento é gerada 
por fonte limpa, renovável 
e silenciosa, conhecida por 
fotovoltaica.

O professor do Grupo 
de Pesquisa Estratégica em 
Energia Solar da UFSC, Ri-
cardo Ruther, destaca que, 
quando o ônibus estiver pa-
rado no trânsito, não haverá 
consumo de energia como 
acontece com os veículos 
com motores à combustão. 
Já a tecnologia de frenagem 
regenerativa gera energia 
através das rodas, que é inje-
tada nas baterias, aumentan-
do a autonomia do veículo.

“Contar com o apoio do 
MCTIC foi fundamental, pois 

        Sempre vivo a 
fugir das teorias de 
conspiração, para 
não ficar paranóico 
nem vendo um fan-
tasma norueguês nas 
madrugadas em Cruz 
das Armas.
        Para proteger 
minha saúde, usan-
do dois stents me-
������������ǡ�ϐ����
tendente a observar 
os que “rondam ao 
redor”, como naquela 
versão que Gilberto Gil fez de Bob Marley. 
Lembram de “ob-observando hipócritas 
rondando ao redor?”. 
          Hipócritas? Amigos? Interesseiros? 
Benfeitores? Falsos? Gostam de meu livro, 
“Nós - An insight”? Alguns compraram ou 
estão à espera de uma dessas feiras em 
que poderá ser adquirido por Cr$ 10,00? 
���������������±���ϐÀ����� ��������������������
��������ϐ��������������ǤǤǤ������±����������
cada esquina ver um zumbi... Procuro não 
ser uma versão bem menor de La Roche-
foucauld no século 21 nem transformar 
minha vida em meses despedaçados, ape-
sar de em noites perturbadas, chegar a 

dez doses de uísque, 
ingeridas como se fossem 
“inocentes” copos com Co-
ca-Cola. Numa noite quase 
cheguei a Amy Winehouse. 
Só faltaram a voz e o bairro 
boêmio de Camden. Procu-
ro evitar ao máximo chegar, 
numa noite qualquer, a 
13 doses. Lembro que 18 
doses de uísque mataram o 
poeta galês Dylan Thomas 
(ilustração), radicado em 
New York. 
          Citei La Rochefoucauld 
porque é dele uma frase que 

vive a me perseguir desde o início do ano: 
ǲ2�����������������������ϐ���Ǧ����������-
gos do que ser por eles enganado”. 
          Saltando para outro ângulo, não posso 
ser um cidadão ingênuo a achar que a 
selva urbana é um moderno conto de fadas 
recheado por “redes sociais” (essas na 
Internet em que todos são grande amigos 
de todos...). 
           Meu intenso fio de esperança está 
no final do “Último credo”, de Augusto 
dos Anjos: “Creio, perante a evolução 
imensa, que o homem universal de 
amanhã vença o homem particular que 
ontem fui”. 

/%��XP�SRHWD�GH�ʏQV�VHP�ʏP2V�TXH�URQGDP�DR�UHGRU
No paraibano Leo Barbosa (foto) a 
perfeita (des)ordem de seus poemas 
����������������������ϐ���Ù������������
pela cronologia. Desde 2008, lançou três 
livros: “Lembrança perseverante”, “Versos 
versáteis” (que prefaciei) e “Lutos diários”. 

         Alguns de 
seus poemas 
podem ter sido 
escritos nos 
últimos 20 anos; 
outros, quando a 
crítica descobrir 
que já está no ano 
2020. Não tenho 
dúvida que seus 
três livros entre-
garam à literatura 
brasileira mais 
um porto seguro 
para a poesia. 
           Uma obra 
de arte não deve 
ser avaliada pelos 
ϐ�����������������
meios. Nunca 
gostei do suposto 
pragmatismo de 
������ϐ��������ϐ����
os meios, até 

porque a arte da literatura é superior à da 
���À����Ǥ�2���������ϐ��������ǡ����ǡ���������-
������������������������ϐ�������������À�����
primeira década do século 19 por Samuel 
���������ǡ��������ǲ������ϐ������������ǳǤ�����
foi o primeiro a fazer crítica literária ba-
���������ϐ�����ϐ��ǡ�������������������������
ambiguidade resultante de uma tensão 
intensa entre impulsos opostos. 
�������������ϐ����������²���������������������-
���� ������������Ǥ������������ ��ϐ��������
ϐ��Ǥ�����������������������������������ϐ�����
do poema que encerra a primeira série de 
“Versos versáteis”: “Uma vez quis ser / Um 
ser versátil e belo / Espero voltar a querer”. 
          O homem que estuda, pesquisa, lê, 
observa o mundo e as pessoas que nele 
habitam, quando cria não é somente 
artista, poeta, professor ou pensador. Ele é 
������������������������ǣ��������ϐ��������
si mesmo, pois o Cosmos é íntegro. 
          

������������

           Leo Barbosa tem uma incrível 
capacidade de aprofundar o que recebe 
����������ϐ��������������������������
poesia. Um exemplo está em “Com passo”: 
“Diariamente a gente se abraça / Com a 
vida, dançamos / Até ela errar o passo / E 
passar para a morte”.

os recursos do projeto foram 
�������������� ϐ�����������
pelo ministério. Tivemos a 
doação das baterias e da es-
tação de recarga da empresa 
japonesa Mitsubishi Heavy 
Industries, que também foi 
fundamental para viabilizar 
o projeto”, disse Ruther.

Segundo ele, o MCTIC 
����±�� ϐ��������� �� ��-
plantação do laboratório 
do centro de pesquisa onde 
foi desenvolvida a nova tec-
nologia. Somente no labo-
ratório, o MCTIC investiu 
R$ 3,6 milhões por meio da 
Secretaria de Ciência e Tec-
nologia para Inclusão Social 
e do Conselho Nacional de 

���������������� �����Àϐ����
e Tecnológico (CNPq).

“Em nosso laboratório, 
temos cerca de 100 quilo-
watts (Kw) de geração solar, 
dos quais somente 60 Kw 
são necessários para aten-
der a todo o consumo de 
eletricidade do laboratório, 
que são cerca de 700 metros 
quadrados. Os outros 40 Kw, 
injetamos hoje na rede elé-
trica para ser utilizado em 
nosso campus central da 
UFSC”, explicou o professor.

O projeto do ônibus elé-
trico movido a energia solar 
se insere em um conjunto de 
ações do Programa Tecnolo-
gias para Cidades Sustentá-

veis da Secis, que tem o obje-
tivo de fortalecer o domínio 
das tecnologias relaciona-
das à energia fotovoltaica no 
País e, com isso, ampliar sua 
utilização como alternativa 
aos combustíveis fósseis.

“Essas ações contem-
plam, além do ônibus elé-
trico, a implantação de um 
centro de capacitação mul-
tiusuário em energia fotovol-
taica, um barco solar e o de-
senvolvimento de soluções 
tecnológicas para apoiar 
atividades produtivas de co-
munidades isoladas na Ama-
zônia”, reforçou o analista em 
ciência e tecnologia do MC-
TIC, Guilherme Wiedman.

A 11ª edição da pes-
quisa TIC Domicílios 2015, 
que mede a posse, o uso, 
o acesso e os hábitos da 
população brasileira em 
relação às tecnologias de 
informação e de comuni-
cação, mostra que 58% 
da população brasileira 
usam a internet – o que 
representa 102 milhões 
de internautas. A propor-
ção é 5% superior à regis-
trada no levantamento 
de 2014. De acordo com 
a pesquisa, o telefone ce-
lular é o dispositivo mais 
utilizado para o acesso in-
dividual da internet pela 
maioria dos usuários: 
89%, seguido pelo com-
putador de mesa (40%), 
computador portátil ou 
notebook (39%), tablet 
(19%), televisão (13%), e 
videogame (8%).

O resultado do es-
tudo, divulgado ontem, 
é fruto de entrevis-
tas pessoais realizadas 
em 23.465 domicílios em 
todo o território nacio-
nal, entre novembro de 
2015 e junho de 2016. 
A pesquisa foi realizada 
pelo Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.
br), pelo Centro Regional 
de Estudos para o Desen-
volvimento da Sociedade 
da Informação (Cetic.br), 
e pelo Núcleo de Infor-
mação e Coordenação 
do Ponto BR (NIC.br). De 
acordo com a pesquisa, 
pessoas das classes sociais 
mais altas usam mais a in-
ternet: 95% dos entrevis-
tados da classe A haviam 
utilizado a rede menos 
de três meses antes da 

pesquisa. A proporção cai 
para 82% para a classe B; 
57% para a C, e 28% para 
a D/E. O levantamento 
ainda aponta que 56% 
da população brasileira 
usa a internet no telefo-
ne celular. A proporção 
era de 47% em 2014, e 
de 31% em 2013. O tipo 
de conexão mais utiliza-
da nos celulares passou a 
ser o wifi, com 87% dos 
usuários, seguido pelo 3G 
ou 4G (72%). Em 2014, o 
wifi correspondia a 74% 
e o 3G ou 4G a 82%.

Domicílios
A proporção de do-

micílios brasileiros com 
acesso à internet, consi-
derando também cone-
xões por telefone celu-
lar, ficou praticamente 
estabilizada em 51%. 
Em 2014, a fração era de 
50% e em 2013, de 43%.

Em relação à região, 
o Sudeste tem o maior 
número de domicílios co-
nectados à internet: são 
17,4 milhões de domicí-
lios conectados. O Nor-
deste possui 7 milhões de 
domicílios com internet; 
a região Sul com 5,4 mi-
lhões conectados; o Cen-
tro-Oeste tem 2,5 milhões 
com internet; e o Norte 
com 1,9 milhão de domi-
cílios conectados.O levan-
tamento mostra que a 
proporção de domicílios 
brasileiros com computa-
dor estabilizou em 50% 
- mesma proporção re-
gistrada em 2014 - o que 
representa 33,2 milhões 
de domicílios com acesso 
a computador.

Mais de 100 milhões 
acessam a internet

NO BRASIL

O dia nacional da cachaça 
foi celebrado ontem. Além de 
ser uma das bebidas mais po-
pulares do Brasil, ela também 
movimenta o turismo em al-
gumas regiões do País. Obtida 
com a destilação do caldo de 
cana-de-açúcar fermentado, 
o produto é considerado pa-

trimônio histórico e cultural. 
O Nordeste e alguns estados 
do Sudeste são fortes na pro-
dução da bebida. Em Cidades 
como Paraty (RJ) e Salinas 
(MG) têm vários alambiques 
onde é feita a produção ar-
tesanal da bebida. Em Minas 
Gerais, a bebida inspirou a 

criação do Circuito Turístico 
da Cachaça, que reúne Salinas, 
Taiobeiras, Rubelita, Fruta de 
Leite e Indaiabira. Eles são 
responsáveis pela produção 
de cerca de 70 rótulos da be-
bida mineira, incluindo a Ha-
vana, considerada uma das 
melhores do mundo e que tem 

sua produção artesanal. Sali-
nas abriga museu com 2.200 
garrafas e 60 marcas produ-
zidas. Em Betim (MG), o alam-
bique e parque ecológico Vale 
Verde oferece museu da ca-
chaça com 2 mil exemplares e 
o turista pode conhecer o pro-
cesso de produção da bebida. 

Cachaça movimenta o turismo regional
DIA NACIONAL

Foto: Divulgação/MCtIC

Ônibus vai entrar em operação daqui a três meses e demandou investimento de R$ 1 milhão
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transporte reduz 
consumo de energia

O setor de transportes foi 
apontado no relatório (R)evolu-
ção Energética, divulgado hoje 
(13), no Rio de Janeiro, como o 
de maior potencial para redução 
do consumo de energia no Brasil 
até 2050, dentro de um cená-
rio em que as fontes renováveis 
terão 100% de participação na 
matriz energética. O relatório foi 
elaborado pelo Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janei-
ro (Coppe-UFRJ), e a organização 
não governamental ambientalista 
internacional Greenpeace.

Ludmilla aparece 
de peruca azul

A cada foto postada no 
Instagram, Ludmilla está dife-
rente! A última da cantora foi 
aparecer de cabelo azul claro. Ela 
participou do show de Alcione 
nessa segunda-feira, 12, e usou 
uma peruca que chamou a aten-
ção do público presente.

Alcione postou uma foto 
que mostra bem o novo estilo 
da cantora carioca. “Meus filhos 
musicais e do coração! Muito 
feliz de receber @mumuzinhoc, 
@adrianabombom e @ludmilla 
no Boteco da Marrom”, escreveu 
Alcione na legenda da foto.

PF combate a
pornografia infantil

A Polícia Federal prendeu três 
NCQQM?Q�CK�Ã?EP?LRC�NMP�NMQQC�BC�
K?RCPG?J� NMPLMEP�ÂAM� BC� KCLMPCQ�
de idade em São Paulo, durante 
MNCP?��M� BCÃ?EP?B?� LCQQ?� RCP�?�
feira, 13. Batizada de Proteção Inte-
gral 2, ação é de combate à distri-
@SG��M�GLRCPL?AGML?J�BC�NMPLMEP?Â?�
infantojuvenil na internet. 

Duas pessoas foram pre-
sas na capital e uma, em São 
Bernardo do Campo, na Grande 
São Paulo. Segundo a PF, os po-
liciais encontraram pornografia 
no computador dos suspeitos, ao 
cumprir cinco mandados de busca 
e apreensão nas cidades. A ope-
ração reuniu 25 policiais. 

Agropecuária deve 
manter a alta

O setor agropecuário bra-
sileiro deve seguir em alta na 
próxima safra. Essa é a projeção 
do estudo Perspectivas para a 
Agropecuária, safra 2016/2017, 
elaborado por técnicos da Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) e divulgado nes-
sa terça-feira (13), em Brasília. 
A pesquisa aponta que, apesar 
do arrefecimento da economia, 
a atividade seguiu em trajetória 
distinta à queda do PIB e subiu 
1,8% em 2015.

Força Nacional 
chega ao RN

A Força Nacional já está 
em Natal (RN) para reforçar o 
policiamento na cidade. As equi-
pes foram encaminhadas pelo 
ministro da Justiça e Cidadania, 
Alexandre de Moraes, atendendo 
a solicitação do Governo do Esta-
do. A autorização para emprego 
da tropa foi publicada no Diário 
Oficial da União dessa terça-fei-
ra (13). Desde julho, a cidade 
passa por uma onda de ataques 
de depredação a ônibus e pré-
dios depois que foram instala-
dos bloqueadores de celulares 
em presídios da capital. Para o 
governo, a instalação do equipa-
mento motiva os episódios. 

FOtO: Reprodução Internet

Ex-militante de esquerda 
atuou como infiltrado para 
a repressão em 1964-1985

O Ministério Público Fe-
deral em São Paulo (MPF) 
denunciou pela primeira vez, 
por homicídio, um ex-mili-
tante de esquerda que atuou 
�������ϐ���������������������-
são durante a ditadura militar 
(1964-1985). 

Segundo a procuradoria, 
a atuação do médico aposen-
tado João Henrique Ferrei-
ra de Carvalho - que aceitou 
�������������ϐ������������ ��
������������ ��������� ȋ���Ȍǡ�
organização de resistência 
armada à ditadura - foi deter-
��������������������������-
naldo Cardoso Rocha, Fran-
cisco Emmanuel Penteado e 
Francisco Seiko Okama, mili-
tantes da organização. Tam-
bém são alvos da denúncia 
os então policiais militares 
��À��������������������������
Beatriz Martins. Os militantes 
���� �����������������������
ȋ���Ȍ� ��������������������
março de 1973 por agentes do 
Destacamento de Operações 
de Informação – Centro de 
Operações de Defesa Interna 
(Doi-Codi). O trio foi atacado 
pelos agentes num ponto de 
encontro na Penha, Zona Les-
te paulistana. Na ação, Pen-
teado foi alvejado na cabeça 
e morreu no local, enquanto 

Daniel Mello 
Repórter da Agência Brasil

Os principais noticiários 
internacionais dedicaram 
suas manchetes ao suces-
so alcançado nos primeiros 
dias dos Jogos Paralímpicos 
����ʹͲͳǤ��������Ǧ����������
CNN, por exemplo, estampou 
o questionamento “O que 
inspirou a reviravolta nos in-
gresso do Rio Paralímpico?” 
em reportagem que analisa 
os motivos que levaram ao 
movimento recente de alta 
procura por convites para o 
mundial.

 O rápido aumento das 
vendas de ingressos resultou 
numa movimentação recor-
de do Parque Olímpico no úl-
�����ϐ������������Ǥ���������
170 mil brasileiros e estran-
geiros circularam no local.

“No começo, parecia que 
os Jogos Paralímpicos Rio 
2016 iriam ser um desastre”, 
inicia matéria da CNN. No en-

tanto, conforme aprofunda o 
texto, uma mudança brusca 
e inesperada nas vendas fez 
com que o evento brasileiro 
se tornasse a segunda maior 
Paralimpíada em termos de 
����� �� ��� ��������Ǥ� �� ��-
timativa é de 1,9 milhão de 
unidades vendidas. O jor-
nal lembra que, no início de 
agosto, apenas 12% dos in-
gressos disponíveis haviam 
sido comercializados. 

ǲ�� ���� ʹͲͳ� ����� ����-
damente fazendo jus ao seu 
faturamento e beleza como 
os jogos do povo”, ressaltou 
ao jornal o porta-voz do Co-
mitê Paralímpico Interna-
������ǡ� ������ ������Ǥ� ������
de acordo com o executivo, 
“estes jogos ganharam força 
de uma forma inesperada e 
é fantástico ouvir a torcida 
dos cariocas e brasileiros em 
cada arena”.

�� ���À���� 	������� ��-
sencadeou nessa terça-fei-
��ǡ�ͳ͵ǡ�������� �����������
para combater a veicula-
ção de propaganda nazista 
nas redes sociais. Os poli-
ciais federais cumpriram 
um mandado de busca e 
apreensão em Taguatinga, 
no Distrito Federal. Foram 
apreendidos HDs, um celular 
e um computador.

Segundo a PF, as inves-
tigações tiveram início em 
2014 em decorrência de pu-
blicações de cunho neonazis-
ta e discriminatório realiza-
das pelo suspeito por meio 
de redes sociais na internet.

O homem deverá res-
ponder pela veiculação de 
conteúdo nazista previsto na 
Lei de Crimes Raciais, com 
pena de 2 a 5 anos de prisão.

Imprensa internacional 
destaca público recorde

Polícia desencadeia 
ação em redes sociais

JOGOS PARALÍmPiCOS

PROPAGANDA NAZiStA

Rocha e Okama foram feridos 
e capturados. Laudos necros-
cópicos encomendados pela 
Comissão Nacional da Verda-

de e pela Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência 
da República, em 2013, indi-
caram que os presos foram 

torturados antes de serem 
executados. Os exames des-
mentiram os peritos legistas 
������ ����������� �� ��������

Brandão que, à época, atesta-
ram que os militantes haviam 
morrido em confronto. Segun-
do depoimento prestado pelo 
ex-agente de análise do Doi 
Marival Chaves Dias do Can-
to, a ordem para a eliminação 
dos dois militantes partiu do 
falecido coronel do Exército 
������� �������� ���������� ��-
tra, ex-comandante daquela 
unidade militar.

Os agentes da repressão 
conseguiram descobrir o pon-
to de encontro dos militantes 
��� ���� �� ������� ��� �������-
ções repassadas pelo, hoje, 
médico aposentado Ferreira 
de Carvalho. Okama estava 
sendo seguido por Beatriz 
após ter sido denunciado pelo 
��Ǧ����������������ǡ��������-
sou a cooperar com a repres-
� �Ǥ� �� ������ ��� ��ϐ�������� ���
operação que resultou na 
��������� ����� ���� ���ϐ�������
em depoimento prestado por 
Marival. Os policiais Ovídio 
�������� �� �������� ��������
participaram da ação em que 
Okama e Rocha foram presos, 
de acordo com o MPF.

�� �������� �� �� ��������
de Rocha e Okama no Doi-
-Codi foram testemunhadas 
����� ������ ���À����� ��À�����
Baiardi, que prestava decla-
rações no local, na ocasião. 
Para o MPF, o infiltrado Fer-
reira de Carvalho se tornou 
corresponsável pelas mor-
tes, uma vez que sabia que, 
ao denunciar os ex-compa-
nheiros, eles provavelmente 
seriam assassinados.

O ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonse-
ca deu prazo de dez dias para que a Se-
cretaria de Segurança Pública da Bahia, 
o Tribunal de Justiça do Estado e a 2ª 
Vara do Tribunal do Júri da Comarca de 
Salvador apresentem informações so-
bre o inquérito aberto para investigar a 
operação policial que resultou na mor-
te de 12 pessoas e seis feridos, conheci-
da como a Chacina do Cabula, ocorrida 
em fevereiro de 2015.

A decisão é motivada pelo pedido 
do procurador-geral da República, Ro-
drigo Janot, para que a investigação do 
caso seja transferida da Justiça baiana 
para a Federal. Para Janot, o caso traz 
“indícios fortes”, que merecem apura-
ção adequada, de que agentes públicos 
promoveram “verdadeira execução, 
sem chance de defesa das vítimas, o 
que configura grave violação de direi-
tos humanos, a exigir pronta atuação 
dos poderes constituídos do Estado bra-
sileiro”. 

No pedido para mudança de com-
petência, Janot sustenta que a manu-
tenção das investigações e da ação pe-
nal na esfera estadual “implica sério e 
fundado risco de condenação da Repú-
blica Federativa do Brasil nos sistemas 
internacionais”.

Em seu despacho, o ministro Rey-
naldo Soares da Fonseca afirma ser “im-
pressionante” a estatística apresentada 
pela Secretaria de Segurança Pública da 
Bahia de que em dois anos e meio, entre 
janeiro de 2013 e 30 de junho de 2015, 
ocorreram 616 mortes em confronto 
com a Polícia Militar baiana e que, mui-
tos desses casos, sequer contam com in-
quérito policial instaurado. De acordo 

com o ministro-relator do caso, o pedi-
do de informações é necessário porque 
há ausência no rito processual específi-
co para o processamento do pedido de 
mudança de competência. No entanto, 
no despacho, o ministro reconhece que, 
segundo as alegações apresentadas 
pelo procurador-geral da República, há, 
“no mínimo, a existência de uma série 
de dúvidas sobre um possível excesso na 
conduta policial que levou à lamentável 
morte de 12 pessoas e à lesão de outras 
6”. No pedido apresentado ao STJ, Ja-
not ressaltou que o Ministério Público 
da Bahia (MPBA) ofereceu denúncia 
contra nove policiais. Em julho de 2015, 
todos foram absolvidos por sentença 
fundada na reprodução simulada dos 
fatos, que teria ocorrido sem a partici-
pação do MPBA.

Além das autoridades baianas, o 
Fonseca determinou que a Procura-
doria-Geral da República, no prazo de 
dez dias, indique o número das investi-
gações, inquéritos policiais e ações pe-
nais em trâmite associados aos fatos de 
violação de direitos humanos na Bahia 
e junte aos autos cópia do relatório do 
inquérito policial sobre a Chacina do 
Cabula.

STJ ordena que governo e 
tribunal apresentem dados 

CHACiNA DO CABuLA

Ivan Richard
Agência Brasil

Operação policial que 
ocorreu em fevereiro 
de 2015 resultou 
na morte de 12 
pessoas e seis 
feridos em 
Salvador (BA)



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de setembro de 2016

Economia

19

Paraíba Agronegócios 
Edição 2016 da Expofeira começa no domingo na capital

Investimento 
automotivo cresce 

O investimento direto de 
estrangeiros feito na indústria 
automotiva brasileira – fabrica-
ção de carros e carrocerias – nes-
te ano foi 76,8% superior ao 
mesmo período de janeiro a julho 
do ano passado. Os dados são de 
levantamento recente do Banco 
Central (BC), divulgado em 23 de 
agosto, e que mostra US$ 2,3 bi-
lhões de investimentos na indús-
tria de carros e carrocerias, pouco 
mais de um quarto dos quase US$ 
8,6 bilhões injetados na indústria 
de transformação.

Energia renovável 
mantém expansão

Mesmo com a crise econômi-
ca dos últimos anos, alguns setores 
da economia conseguiram superar o 
cenário desfavorável e apresentaram 
até mesmo expansão da produção. 
Foi o caso do setor de energia reno-
vável. Um levantamento da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), mostra 
que a participação de renováveis na 
matriz energética brasileira passou de 
39,4% em 2014 para 41,2% no ano 
passado. No caso da oferta de energia 
eólica, a variação foi de 2% para 3,5% 
na comparação entre 2014 e 2015; já a 
de energia solar passou a representar 
0,01% da matriz renovável em 2015.

Comércio: pedido de 
recuperação dobra

Entre janeiro e julho deste ano, 
os pedidos de recuperação judicial 
no setor de comércio em todo o País 
mais que dobraram na comparação 
com o mesmo período do ano anterior. 
Segundo levantamento da Serasa 
Experian divulgado hoje (13), os 
pedidos de recuperação judicial cres-
ceram 106,9% no período. Nos sete 
primeiros meses deste ano, foram 
387 requerimentos de recuperações 
judiciais, ante 187 pedidos registra-
dos no mesmo período de 2015.

Município informa
o Bolsa Família

Até o dia 31 de agosto, 
5.245 municípios de 24 esta-
dos brasileiros passaram as 
informações sobre gastos com 
a execução do Bolsa Família. De 
acordo com o Ministério do De-
senvolvimento Social e Agrário 
(MDSA), esse volume representa 
94% do total. As informações se 
referem à prestação de contas 
do programa em 2015.  Entre os 
estados, apenas dois ainda não 
repassaram os dados dentro do 
prazo, que terminou no último 
dia do mês de agosto. Outros 
325 municípios também não 
lançaram as informações no Sis-
tema SuasWeb. Ambos terão os 
recursos de gestão de setembro 
bloqueados.

Harley-Davidson 
convoca recall

A Harley-Davidson do Bra-
sil Ltda convoca recall das moto-
cicletas Electra Glide Ultra Limi-
ted e Street Glide Special, ano/
modelo 2016, em razão da pos-
sibilidade de falha no sistema de 
embreagem. O defeito pode im-
pedir desengate do veículo após 
período de inatividade e, assim, 
provocar queda do motociclista. 
Segundo o Ministério da Justiça 
e Cidadania (Senacon/MJC), o 
Código de Defesa do Consumidor 
determina que o fornecedor re-
pare ou troque o produto defei-
tuoso de forma gratuita.

José Alves
zavieira2@gmail.com

A edição 2016 da Expofei-
ra Paraíba Agronegócios será 
aberta no próximo domingo no 
Parque de Exposição Henrique 
Vieira de Melo, situado no bair-
ro do Cristo, na capital, com a 
oferta de cerca de dois mil ani-
mais de várias raças e oriundos 
de diversos estados brasileiros, 
entre os quais caprinos, ovinos, 
bovinos e cães. 

Nesta edição da Expofei-
ra, que terá duração de oito 
dias, o Governo do Estado 
está apostando no estímu-
lo ao empreendedorismo e 
na inovação dos negócios no 
�����Ǥ����������ϐ����������-
cretário do Desenvolvimento 
da Agropecuária e Pesca do 
Estado, Rômulo Montenegro, 
800 criadores vão expor seus 
animais e a estimativa de um 
público de 15 mil pessoas de-
verá visitar o parque. 

“A expectativa é superar 
os R$ 10 milhões de negócios 
do ano anterior, que ocorreu 
entre os dias 18 e 25 deste 
mês”, disse o secretário. Para 
alcançar essa meta, o evento 

Foto: Reprodução/Internet

conta ainda com três leilões 
que acontecerão entre os dias 
22 e 24. O primeiro será de 
caprinos e ovinos, promovido 
pela Associação Paraibana dos 
Criadores de Caprinos e Ovi-
nos (Apacco). No dia 23 será a 
vez do Leilão de Gado Sindi – 
������������Ǥ�����ϐ��ǡ�����-
presa Paraibana de Pesquisa 

Agropecuária (Emepa) encer-
ra a programação com leilão 
de gados das raças Gir, Guzerá 
e Sindi. No ano passado houve 
apenas um leilão.

A Expofeira Paraíba Agro-
negócios é uma realização do 
Governo do Estado, através da 
Secretaria de Desenvolvimento 
da Agropecuária e Pesca do Es-

tado, em parceria com Faepa-
-Senar/PB, Sebrae e  Banco do 
Nordeste. Durante os oito dias 
do evento a exposição contará 
com palestras, cursos, praça 
gastronômica e atividades cul-
turais na programação. O Senar 
Paraíba e Sebrae Paraíba pres-
tarão atendimento ao público 
com treinamentos e palestras. 

Bovino Nelore é um dos animais que integram o evento cujos negócios devem superar R$ 10 milhões

Empresas de consultoria e pro-
dutos agropecuários, além de 
revendas e concessionárias, 
participarão do evento. 

PIB
De acordo com Rômulo 

Montenegro, o Governo do Es-
tado tem compromisso com a 
feira agropecuária porque esse 
é um setor responsável por cer-
ca de 30% do PIB da Paraíba 
ao longo de toda cadeia. Nes-
se número a gente soma não 
só a produção no campo, mas 
também a comercialização de 
insumos, de veículos, tratores e 
todos os serviços diretamente 
ligados ao ambiente rural. 

Para o presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária 
da Paraíba (Faepa-PB), Mário 
Borba, essa é uma oportuni-
dade mostrar à sociedade a 
importância do setor. “O Brasil 
já foi dependente da importa-
ção de carne, café entre outros 
itens e hoje é um dos principais 
exportadores do mundo, um 
celeiro. Nós também fazemos 
parte disso. A Paraíba tem um 
excelente potencial genético de 
raças caprinas, bovinas, ovinas 
e esses leilões darão uma mos-
tra disso”, previu.

“O Sebrae acredita no poten-
cial do agronegócios no nosso Esta-
do. Temos como missão estimular o 
desenvolvimento dos pequenos ne-
gócios, capacitando os empreende-
dores e estimulando a geração de 
um ambiente adequado para o em-
preendedorismo também no espa-
ço rural”, disse o superintendente 
do Sebrae Paraíba, Walter Aguiar.

As oficinas e palestras serão 
oferecidas gratuitamente pelo Se-
brae Paraíba no Salão do Empre-
endedor Rural. A programação do 
espaço foi construída para atender, 
diariamente, diversos setores do 
agronegócios. Produtores rurais da 
avicultura alternativa, aquicultura, 
ovinocaprinocultura, bovinocultura 
e horticultura terão a oportunidade 
de participar de uma série de ativi-
dades a serem promovidas no Salão 
do Empreendedor Rural.

Ainda segundo o superinten-
dente do Sebrae, o agronegócio é 
um segmento muito importante e 
que precisa da parceria dessas ins-
tituições para se desenvolver cada 
vez mais. Precisamos avaliar a che-
gada das águas do Rio São Francisco 
não apenas para abastecer as cida-
des, mas também para desenvolver 
economicamente as regiões mais 

secas. Acredito na parceria das insti-
tuições que estão participando des-
te evento, destacou.

Entrada gratuita
O evento terá entrada gratuita 

e pretende atingir a população em 
geral, além dos produtores e traba-
lhadores rurais, para fortalecer e di-
vulgar a importância do setor agro-
pecuário na Paraíba. Na praça de 
alimentação, gastronomia, música, 
artesanato e artes serão as atrações. 
A programação do espaço é gratui-
ta e terá início às 16h e seguirá até 
às 22h. A área contará com a par-
ticipação de 12 foodstrucks, exposi-
ção de artesanato e de produtos de 
fabricação artesanal, apresentações 
culturais e oficina com o artista plás-
tico Tito Lobo.

No espaço, estão programadas 
as apresentações do grupo Luar da 
Minha Terra (24 de setembro, às 
16h), da cidade de Remígio, e do 
projeto Quadrilhando Itinerante 
(24 de setembro, a partir das 20h), 
de Campina Grande.

Programação
Durante a Paraíba Agronegó-

cios 2016 haverá a IV Exposição 
Nacional de Cabras Leiteiras, que 

ocorrerá ao longo dos oito dias 
do evento, além do IV Campeo-
nato Nordestino do Cavalo Man-
galarga Marchador, entre os dias 
22 e 24 de setembro. A Paraíba 
Agronegócios 2016 também vai 
sediar III Copa Paraíba – Compe-
tição de Cães Agility, cujas apre-
sentações já começam no dia 18 
de setembro.

O Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural da Paraíba vai oferecer 
palestras sobre apicultura, insemi-
nação artificial de bovinos e manejo 
de solo. Além de orientação sobre 
o programa Negócio Certo Rural. 
Entre as atividades propostas pelo 
Sebrae estão palestras sobre Crédi-
to Rural, cooperativismo e o uso e 
softwares na gestão de proprieda-
des leiteiras. 

Os criadores que desejarem ob-
ter matrizes e reprodutores da raça 
zebuína Gir, Sindi e Guzerá com a 
excelência de pesquisa da Empresa 
Estadual de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba (Emepa PB) terão uma 
boa oportunidade de compra no 
dia 24 deste mês durante a realiza-
ção do leilão de 62 animais, a par-
tir das 11h, no Centro de Evento e 
Serviços Rurais Henrique Vieira Al-
buquerque de Melo (Parque de Ex-
posições), em João Pessoa.

São 62 lotes e mais oito crias ao 
pé, assim distribuídas: Gir, 12 ma-
chos e três fêmeas com duas crias 
ao pé das fêmeas, Sindi, com 14 ma-
chos e 11 fêmeas com quatro crias 
ao pé, sendo destes dois machos e 
duas fêmeas. Guzerá com 13 ma-
chos e nove fêmeas com duas crias 

ao pé das fêmeas. A avaliação de 
todos estes animais totaliza uma es-
timativa em R$ 212.800,00. O lance 
inicial deverá ser igual ou superior 
ao preço de avaliação para cada 
animal, sendo arrematado o que 
obtiver o maior lance.

Todos os animais colocados 
para leilão, portadores da gené-
tica reconhecida em todo o País 
são de responsabilidade da Eme-
pa, com toda a documentação 
sanitária atualizada com relação 
à Artrite Encefalite Caprina Viral 
(CAEV) e Atestados de Vacinação 
e Vermifugação. Todos os produ-
tos em oferta foram aprovados 
em exames andrológicos (machos) 
e ginecológicos (fêmeas), os quais 
poderão ser realizados novamente 
pelos compradores com os animais 

ainda nas dependências da Emepa. 
A Emepa, empresa integrante da 
Gestão Unificada Emepa/Interpa/
Emater vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento da Agropecuária 
e da Pesca (Sedap), trabalha com 
pesquisa de melhoramento gené-
tico da raça zebuína há várias dé-
cadas. As pesquisas colocaram o re-
banho num patamar de excelência 
genética, cada vez mais procurada 
por criadores de todo o País.

O rebanho que é produto de 
pesquisa pela Emepa, desde o ano 
de 1985, por iniciativa do Governo 
do Estado, integra o Programa Na-
cional de Melhoramento do Gir de 
Leiteiro (PNMGL), realizado pela As-
sociação Brasileira de Criadores Gir 
Leiteiro e pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Sebrae estimula o empreendedorismo no setor rural

Emepa promove leilão de Gir, Sindi e Guzerá no dia 24

Q�O que: Expofeira Paraíba Agronegócios 2016
Q�Quando: 18 a 25 de setembro
Q�Onde: Parque de Exposições Henrique Vieira de 
Melo – Cristo (João Pessoa/PB)
Q�Quem: Secretaria de Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca da Paraíba (Sedap-PB), em 
parceria com Faepa/Senar-PB, Sebrae, Banco do 
Nordeste do Brasil.

Serviço

Pelo segundo ano 
consecutivo, o Brasil fi-
cou em terceiro lugar 
no ranking de inclusão 
financeira e digital, 
que avalia os avan-
ços em 26 países em 
desenvolvimento. De 
acordo com o levanta-
mento, realizado pelo 
Instituto Brookings, o 
País “tem demonstra-
do um forte compro-
metimento nacional 
com o avanço da inclu-
são financeira”.

O Brasil recebeu 
78% dos pontos pos-
síveis. O levantamento 
destaca que o acesso 
a serviços financeiros 
formais tem crescido 
no País nos últimos 
anos, o que se traduz 
no fato de que 73% 
dos municípios brasi-
leiros possuem mais 
de 15 postos de aten-
dimento financeiro 
por 10 mil habitantes 
– entre agências ban-
cárias, corresponden-
tes bancários e caixas 
eletrônicos. 

Em 2005, esse per-
centual era de 14%. A 
pesquisa considerou 
quatro fatores básicos: 
o comprometimento 
do País com o assunto, 
a capacidade móvel, o 
ambiente regulatório 
e a adoção de serviços 
financeiros tradicio-
nais e digitais. 

A pesquisa cita a 
realização do Fórum 
de Cidadania Financei-
ra como um exemplo 
de comprometimento 
com a inclusão finan-
ceira no País. 

Inclusão digital 
e financeira 
avança no País

RANKING



Artista plástico Chico 
Ferreira, engenhei-
ros Glauco Gouveia e 
Genival Ferreira Júnior, 
advogados Cleanto 
Gomes Pereira e Odi-
lon de Lima Fernandes, 
Sras. Nilce de França 
Costa, Maristela Viana 
de Oliveira e Carmen de 
Sá Leitão, médica Isabel 
Fernandes, deputado 
estadual Nabor Wan-
derley Filho, arquiteto 
Tarcísio Navarro Buri-
ty, Otílio Ciraulo Neto, 
nutricionista Sebastião 
Filho.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

O� O� Não achei graça o filme 
“Pequeno Segredo” sobre a família 
Schurmann, conhecida por navegar 
o mundo, o escolhido pela comissão 
indicada pelo Ministério da Cultura 
para representar o Brasil no Oscar.
O� O� O  m e u  p re fe r i d o  e r a 
“Aquarius”, de Kléber Mendonça 
%GJFM�OSC���SK�ÂJKC�QM@PC�M�!P?QGJ�C�
que mostra muito nossa realidade 
com situações de um passado re-
cente e dos dias de hoje.

FOTOS: Goretti Zenaide

Nutrição
O ENCONTRO 

Integral Woman pro-
move amanhã uma 
palestra dirigida às 
mulheres no Hard-
man Praia Hotel com 
a nutricionista parai-
bana Erika Nóbrega 
sobre métodos 
alimentares.

O evento será 
às 19h, com apoio 
do próprio hotel, 
Sebrae, portal Paraí-
ba Total, Fórum das 
Mulheres de Negócios 
e Blenk Brasil. Mais 
informações pelo 
fone 9141-1685.

Arquiteta Annelise Lacerda na bonita sala de jantar projetada por ela e suas irmãs Julianne e Zizi 
Lacerda para o Casa Cor Paraíba

O�O�O�A vencedora do concurso  Miss  Paraíba 2016, Mayrla Vasconcelos, de Nova Palmeira, 
ganhou uma bolsa integral para estudar na Minds English School de João Pessoa, empresa 
que deu apoio ao evento.

FOTO: Dalva Rocha

Luciana, Maria Emília e Lourdinha Torres Freitas amigas para sempre de Kubitschek Pinheiro que hoje 
comemora seu aniversário reunindo a sociedade para almoço no restaurante Gulliver Mar

Arquitetos Jonas Lourenço e Giovanni Lyra autores da fachada e do 
passeio do Casa Cor Paraíba

O�O�O� �CQAPGRMP?�N?P?G@?L?�1CEGL?�+WP?�HSQRGÂA?LBM�OSC�L�M�T?G�CQR?P�LM�J?L�?KCLRM�
do livro do poeta Políbio Alves próximo dia 20 na UFPE porque se encontra no Rio de 
Janeiro participando do Fórum de Literatura da UFRJ. No dia 16 ela lança seu livro “Entre 
as linhas do Deserto” em Brasília e depois em Vitória do Espírito Santo.

FOTO: Arquivo

Hélia Botelho brinda o aniversariante de hoje, nutricionista Sebastião 
Filho com Vinicius Fontes

Verbo e Imagem na APL
A ACADEMIA Paraibana de Letras está em festa 

hoje comemorando seus 75 anos de fundação com a 
inauguração do seu Cineclube “Verbo e Imagem”, que é 
dirigido pelo acadêmico Wills Leal.

O evento será às 18h, conduzido pelo presidente 
da Casa, professor Damião Ramos, onde será exibido 
o filme “Vidas Secas”, de Nelson Pereira dos Santos, 
seguido de comentários dos acadêmicos Jomard Muniz 
de Brito, Carlos Aranha e Hildeberto Barbosa. Haverá, 
ainda, exposição “Vida e obra de Virgínius da Gama e 
Melo”, relançamento do livro “Verbo e Imagem”, de Wills 
Leal, Virginius da Gama e Melo e Jomard Muniz de Brito.

Zum Zum Zum
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“A grandeza de uma nação 
pode ser julgada pelo modo 
que seus animais são 
tratados”

“Não há crueldade pior que 
pensar e acreditar que os 
animais existem para servir 
ao homem”

MAHATMA GANDHI GABRIELA TOLEDO

Música de qualidade
A ORQUESTRA Sinfônica da Paraíba apresenta amanhã, 

a partir das 20h30 na Sala de Concertos “Maestro José 
Siqueira”, do Espaço Cultural José LIns do Rego, o tradicional 
concerto das quintas-feiras.

A regência será do maestro Osvaldo Ferreira, regente 
convidado que é diretor artístico da Sociedade de Concer-
tos de Brasília e que na sua trajetória tem mais de 600 
concertos, com cerca de 70 apresentações de óperas e 
bailados. O espetáculo terá como solista o saxofonista 
Dilson Florêncio. 

Clic especial para esta coluna das estimadas Lícia Beltrão e Socorro Mayer

Turismo

 DURANTE O 6o Fes-
tival de Turismo de João 
Pessoa que acontede dias 
21 e 22 de outubro, será 
realizado o Panrotas Nex 
com palestras e painel.

Na manhã do dia 22 
o primeiro palestrante 
será Bruno Fisbhen, que 
falará sobre “Mobile e 
redes sociais: as ferra-
mentas de negócios em 
ascensão. Em seguida, 
será a vez do diretor de 
Marketing da Air France 
KLM no Brasil, German 
Carmona que falará sobre 
“Estratégias de Atendi-
mento e Mídias Sociais”. 

Para finalizar, o 
consultor em criatividade 
Lucas Foster falará sobre 
o “Renascimento Criativo: 
valorização da criativi-
dade em escala global.

Trânsito
EM ENCONTRO 

no auditório da Escola 
Superior da Magis-
tratura - Esma, o 
comitê estadual do 
Fórum da Judicialização 
da Saúde, coordenado 
pelo juiz Marcos Coelho 
Salles, apresentou 
relatório das ações 
integradas do progra-
ma “Vida no Trânsito”. 
Segundo os números 
do relatório, 80% dos 
óbitos ocorridos no 
primeiro semestre 
deste ano em João 
Pessoa, são do sexo 
masculino.

O�O�O�O Projeto Cine Recreio, iniciativa do Cearte/Funesc, do Projeto Cinestésico/UFPB e 
3GLRGL�"GLCAJS@C�CVG@C�FMHC�LM�"GLC�!?LES��LM�$QN?�M�"SJRSP?J�)MQ��+GLQ�BM�1CEM�MQ�ÂJKCQ�
“Fogo-Pagou”, de Ramon Batista, “Sophia”, de Kennel Rógis e “Manacial”, de Bruno Soares. 
Todos com entrada gratuita das 13h às 17h.

Tambaba Open
A PRAIA de Tambaba, no Litoral Sul paraibano, será 

palco neste sábado e domingo do Surf Naturista, com-
petição que tem o apoio da Federação Paraibana de Surf 
e que vale pontos para o circuito estadual da modalidade.

Os organizadores do Tambaba Open estão buscando 
um apelo ambiental no campeonato, para chamar a atenção 
da sociedade para a problemática do lixo marinho, encon-
trado com frequência nas praias da região.
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cegos mais rápidos do mundo

Quarteto fantástico
Revezamento brasileiro
ganha ouro com mais um 
recorde paralímpico

Página 23

Palmeiras e Flamengo 
fazem o jogo do ano 
hoje no Alianz Parque

Os cegos mais rápi-
dos do mundo são 
do Brasil! Perfeito, 
o quarteto brasi-
leiro deixou os ad-
versários comendo 
poeira e venceu 

com sobras o revezamento 
4x100m rasos T11-T13 dos 
Jogos Paralímpicos do Rio, 
na manhã de ontem, no Es-
tádio Olímpico. De quebra, 
Diogo Ualisson, Gustavo 
Araújo, Daniel Silva e Felipe 
Gomes estabeleceram ainda 
o novo recorde paralímpi-
co, com 42s37. A China e o 
Uzbequistão completaram o 
pódio.

Sem necessidade de 
guia, Diogo, da classe T12, 
para atletas com baixa visão, 
abriu a prova contra rivais 
T11 (cegos) e já passou para 
Gustavo Araújo em boa van-
tagem. Competidor T13 (me-
nor grau de lesão), o velocis-
ta, que foi somente oitavo na 
disputa individual dos 100m, 
manteve o ritmo até a passa-
gem de bastão para Daniel 
Silva, que é T11. A esta altu-
ra, a torcida já não conseguiu 
mais conter a empolgação e 
��������������ϐ��������������
manter o silêncio exigido 
para a prova.   

Medalhista de prata nos 
100m T11 e mais experiente 
da equipe, com outros dois 
pódios em Londres 2012, Fe-
lipe Gomes foi o responsável 
por encerrar o revezamento 
com a vitória praticamente 
garantida. Empurrado pelos 

����������ǡ� �� ����ϐ��� ������
altura era quebrar o recorde 
mundial, que acabou conti-
nuando com os russos, que 
ϐ�������Ͷʹ�ͳͳ���������������
Doha 2015. A nova marca pa-
ralímpica, porém, é do Brasil. 
E o mais importante: o ouro, 
o décimo do País nos Jogos.
�� ������ ϐ����� ���� ��� �����-
ses, que fecharam o reve-
zamento com a marca de 
43s05, e o bronze terminou 
com o Uzbequistão, com o 
tempo de 43s47. Os uzbe-
ques comemoraram o lugar 
no pódio com uma oração 
ainda na pista. 

Bronze
Foi preciso esperar pela 

��ϐ��� �� ��� ������ ϐ�����ǡ�
mas o bronze dos 100m ra-
sos da classe T38 do atle-
tismo é do Brasil. Em prova 
muito disputada, o acreano 
chegou na terceira posição e 
garantiu a primeira medalha 
do país na sessão da manhã 
de ontem do atletismo no 
Estádio Olímpico. Recor-
dista das Américas na dis-
tância, Edson Pinheiro fez 
um duelo passada a passa-
da com o sul-africano Dyan 
Buis, que terminou com o 
mesmo tempo do brasileiro: 
11s26. Após alguns segun-
�������������ǡ���������ϐ������
apontou a vitória de Edson. 
“Ganhei dele no Mundial do 
ano passado e sabia que ele 
ia treinar muito para tentar 
dar o troco aqui. Mas, com 
a torcida me apoiando, não 
teve jeito. O público está de 
parabéns pela força que tem 
dado aos brasileiros”, disse o 
acreano. 

A invencibilidade se-
gue, mas o Brasil perdeu o 
100% de aproveitamento na 
��������À���Ǥ� �� ������ϐ������
������������ϐ�����ǡ������� ��
Brasileira poupou o craque 
Ricardinho em grande parte 
�������������������� ���ϐ�����
no 0 a 0 diante do rival na 
manhã de ontem. Na defesa, 
Cássio também não atuou, 
mas apesar das mudanças, o 
time pressionou os iranianos 
�� ���� ��ϐ����������� ��������ǡ�
parando apenas no goleiro 
Meysam. Com o resultado, 
os brasileiros chegaram aos 
sete pontos e garantiram o 
primeiro lugar do seu grupo. 
O Irã, com cinco, avançou em 
segundo para o mata-mata. 

“O importante neste 
jogo era conseguir o primei-
ro lugar do grupo pensando 
��������ϐ�����Ǥ�������������-
guiu isso, está de parabéns, e 
agora é descansar, porque o 
sol estava muito quente e te-

mos um jogo duro amanhã” 
�������������ϐ����Ǥ

A modalidade
O futebol de 5 entrou no 

programa paralímpico em 
Atenas 2004. O jogo tem dois 
tempos de 25 minutos, sendo 
que os dois últimos de cada 
tempo são cronometrados, 
ou seja, o tempo para quando 
a bola sai pela linha de fundo. 
O intervalo entre os dois tem-
pos é de dez minutos. Existe 
também uma pequena área 
de onde o goleiro não pode 
sair para realizar defesa nem 
pegar na bola; o arqueiro, por 
sinal, é o único vidente, ou 
����ǡ�� ��������ϐ���²����Ǥ���×��
a terceira falta de uma equipe, 
é cobrado um tiro livre da li-
nha de oito metros ou do local 
onde foi sofrida a falta. Ao se 
deslocarem em busca da bola, 
os jogadores precisam gritar 
“voy”, vou em português, na 
tentativa de evitar choques.

Brasil poupa atletas e 
empata com o Irã: 0x0

FUTEBOL DE 5
Petrúcio é destaque no revezamento 4x100m

O paraibano Petrúcio Fer-
reira conquistou no início da 
noite da última segunda-fei-
ra, sua segunda medalha nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016. 
Ela foi de prata e veio na prova 
de Revezamento 4x100 junta-
mente com os também velo-
cistas Renato Cruz, Yohansson 
Nascimento e Alan Fonteles. 
No domingo (11), ele havia ga-
nhado o ouro nos 100m livres, 
categoria T47, quebrando, in-
clusive, o recorde mundial.

A equipe brasileira de re-
vezamento terminou a prova 
em terceiro lugar e já estava 
comemorando a medalha de 
bronze quando recebeu a notí-
����������������ϐ��� ���������-
������������ǡ�����������ϐ������
em segundo lugar, atrás apenas 
da Alemanha (40s82). “Entrei 
��������ϐ��������������ǡ��������
olhei para a largada e vi o Re-
nato, na reta eu vi o Yohansson 
e na minha frente tinha o Alan. 

SEGUNDA MEDALHA

Brasileiros ganham ouro inédito na bocha
A inédita medalha de ouro 

para a bocha do Brasil nas du-
plas mistas BC3 foi conquis-
tada à base de muito remédio 
por um de seus integrantes. 
Fernando Leme, calheiro e ir-
mão de Antônio Leme, o Tó, 
tem um grave problema nas 
costas e precisa operar o mais 
rápido possível. Para estar no 
Rio de Janeiro pelo sonho da 
medalha, contrariou recomen-

dações médicas e lidou com a 
dor diária. A recompensa veio 
na decisão com a vitória por 5 a 
2 sobre o time da Coreia do Sul, 
nessa segunda-feira, na Arena 
Carioca 2.

Medalha no peito, sonho 
conquistado. O irmão mais 
novo da família Leme está 
pronto para dar adeus ao es-
porte e passar a cuidar do pró-
prio corpo.

- Provavelmente, eu não 
vou seguir, não posso mais, 
não aguento mais tomar tanto 
remédio. Tenho um problema 
chamado osteoartrose bila-
teral de quadril, que é muito 
sério. Vivo à base de remédio. 
��������������ϐ�������ï�������
quatro anos foi contra indica-
ção médica. Fiz por ele (Antô-
nio), por nós e pelo meu sonho 
de poder viver um momento 

como esse. Desobedeci muito 
os médicos. A decisão de pa-
rar é uma coisa que a gente 
vai sentar com a família, con-
versar em dezembro e decidir. 
Clinicamente, não tenho mais 
condições.

Uma cirurgia imediata é 
aconselhada para o enxerto de 
uma prótese no local, que vai 
permiti-lo andar por mais 10, 
15 anos. 

DUPLAS MISTAS

Jogadores agradecem a torcida no empate sem gols ontem

FotoS: Reuters

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

������������������������ϐ���-
ça. Fico muito feliz em sair da-
qui com um ouro e uma prata”, 
declarou  Petrúcio Ferreira.

A exemplo dos seus co-
legas de equipe, o paraibano 
disse que ao receber a notícia 
��� ���� ������� ϐ������ ���� ��
medalha de prata, comemo-
rações não faltaram. “A gente 

começou a comemorar tudo 
��� ����ǳǡ� �ϐ������ ���ǡ� ���� ���
programa viagem de retor-
no à Paraíba. “As medalhas 
de ouro e prata são de todos 
os brasileiros, especialmente 
dos paraibanos. Devo muito 
à Paraíba por tudo que vem 
acontecendo em minha vida”, 
�ϐ�����Ǥ

O outro paraibano do 
atletismo brasileiro que es-
teve nas Paralimpíadas 2016 
não subiu ao pódio, porém, 
deu uma demonstração de 
que este esporte está em alta 
na Paraíba e no Brasil. Cícero 
Valdiran saiu da competição 
com o quarto lugar na prova 
do lançamento de dardo.

Alan Fonteles, Renato Cruz, Yohansson e Petrúcio Ferreira ganharam a prata na última segunda-feira

Os brasileiros Diogo Jerônimo da Silva, Gustavo Araújo, Daniel Silva e Felipe Gomes conquistaram o ouro no revezamento 4x100m 
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Competição envolverá 
3.850 atletas na faixa
etária de 12 a 14 anos

Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar hoje à 
noite pela Série A do Campeonato Brasileiro. Uma 
partida de seis pontos, onde, a diferença entre ambos 
é de apenas 1 ponto. O líder Palmeiras tem 47 contra 
46 da equipe rubro-negra. Um duelo entre líder e vi-
ce-líder do Brasileirão. Muitos, Brasil afora, comentam 
que esta será uma “decisão antecipada” da compe-
tição, mesmo restando várias rodadas ainda para o 
término do campeonato. Na Paraíba, por exemplo, 
como a maior é rubro-negra, os telespecatadores, 
com certeza, não desgrudarão o olho da telinha. 

Decisão antecipada

Tite: A esperança de 
resgatar a seleção!
Tite, técnico da Seleção Brasileira de Futebol, co-

meça a fazer história na seleção. Além das duas vitórias 
nas eliminatórias, começa a resgatar a autoestima do 
torcedor brasileiro e também dos próprios jogadores. 
Vem em tempo hábil. Chega, depois de longo tempo 
de espera, já que o presidente da CBF, Marco Polo Del 
Nero, o convidou para comandar a comissão técnica da 
seleção. Unanimidade não existe, mas, no caso do téc-
nico Tite, podemos afirmar que a maioria das pessoas 
envolvidas com futebol estão aprovando a contratação 
do ex-técnico do Corinthians.

Nos últimos anos Tite se preparou para assumir o 
cargo máximo da Seleção Brasileira. Comandando o Co-
rinthians, o técnico mostrou competência, honestidade e 
franqueza com o grupo de jogadores e dirigentes, soube 
dialogar com jornalistas e torcedores, teve autoridade e 
capacidade para desempenhar a sua filosofia de trabalho 
e conquistou títulos importantes. Tite fala a linguagem 
dos jogadores. Antes de aceitar o convite para ser o 
técnico da Seleção Brasileira Tite exigiu autonomia, 
transparência e democratização. Um dos críticos da 
atual gestão da CBF, Tite sabe que só existirá avanços 
se houver uma mudança radical na forma de pensar 
entre os dirigentes da CBF.

Sabemos que a CBF, entidade responsável pelo 
futebol brasileiro, está vivendo dias de incertezas e o 
próprio presidente, Marco Polo Del Nero, é investigado 
por autoridades nacionais e internacionais. Uma crise 
instalada desde o final da gestão de Ricardo Teixeira, 
que passou por José Maria Marin e agora está com Mar-
co Polo Del Nero. A má gestão e a falta de planejamento 
da CBF refletem diretamente no futebol. 

Mas, todos veem em Tite a esperança da mudança. 
A volta da credibilidade com nossa seleção. Pelo menos, 
isto parece que voltou a acontecer. Espero que o Brasil 
consiga a classificação para a Copa do Mundo!

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel-PB), 
apresentou oficialmente na 
noite de ontem as delegações 
da Paraíba e de João Pessoa, 
que estarão nos Jogos Escola-
res da Juventude 2016. 

Juventude

Ele tem apenas 19 anos. É sertanejo e foi descoberto no 
futsal. Hoje é o maior fenômeno do planeta como paratle-
ta. Petrúcio Ferreira, natural de Brejo do Cruz, interior da 
Paraíba, faz história no atletismo paralímpico. em duas 
competições em menos de 24 horas, conquistou a meda-
lha de ouro (100m livres, categoria T47) e a prata (Reveza-
mento 4x100m), nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 
2016. Ano passado foi ouro no Parapan do Canadá.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Fiquei sem entender a 
fórmula de classificação 
da 2a Divisão do Paraibano 
2016. Dez clubes disputam 
a competição e, nesta 
primeira fase, ficam oito. 
Coisas de Brasil. E haja 
despesas para os times!

De 10 ficam 8

O Bolt da Paraíba

O diretor geral dos Jo-
gos Escolares da Juventude 
e gerente geral de Juventude 
e Infraestrutura do Comitê 
Olímpico Brasileiro, Edgar 
Hubner, está desde a última 
segunda-feira, em João Pes-
soa,  preparando os últimos 
detalhes para a etapa nacio-
nal do evento, que ocorrerá 
de 20 a 29 deste mês, na ca-
pital paraibana, envolvendo 
mais de 3.850 jovens atletas 
de 12 a 14 anos.

Na manhã de ontem, por 
telefone, ele disse que a re-
velação de talentos é impor-
tante, mas não é o principal 
objetivo nos Jogos. “Quere-
mos contribuir para a inclu-
são social e transformação 
do Brasil através do esporte. 
Tenho a convicção de que 
estamos alcançando nossos 
objetivos esportivos e sociais 
com a realização dos Jogos 
Escolares".

Para o representante do 
COB, "a delegação composta 
por 465 atletas do Time Bra-
sil que se fez presente nos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016, nada 
menos que 52 já participa-

ram dos Jogos Escolares da 
Juventude, entre eles Mayra 
Aguiar, Sarah Menezes, do 
judô, e Hugo Calderano, do 
tênis de mesa. Levando-se 
em consideração apenas as 
modalidades disputadas nos 
JEJ's, esse número represen-
ta aproximadamente 23% 
da delegação verde e amare-
la que brilhou nos Jogos do 
���̶ǡ��ϐ���������Ǥ

Organizado pelo Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB), 
o maior evento esportivo 
estudantil do Brasil terá a 
disputa de 13 modalidades: 
atletismo, badminton, ciclis-
mo, ginástica rítmica, judô, 
lutas, natação, tênis de mesa, 
xadrez, basquete, futsal, han-
debol e vôlei. O objetivo prin-
cipal do evento é contribuir 
para a inclusão social dos 
jovens através do esporte, 
além de servir de plataforma 
����� �� ������ϐ��� �� ��� ����-
tas para o alto rendimento. 
A capital paraibana também 
receberá a etapa de 15 a 17 
anos, entre 10 e 19 de no-
vembro.

A etapa nacional dos Jo-
gos contará com a participa-
ção de estudantes de 25 es-
tados, mais o Distrito Federal 
e uma delegação da cidade 
��ϐ���� Ǥ� ���� ������ �� ���
Argentina também disputa-
rá os Jogos com uma equipe 

de atletismo composta por 
12 atletas. Ao todo, mais de 
5.300 pessoas estarão en-
volvidas no evento, entre 
�������ǡ� �����������ǡ� �ϐ������ǡ�
médicos, voluntários e orga-
nizadores. 

Os Jogos Escolares da Ju-
ventude são o maior celeiro 
de atletas olímpicos do País, 
revelando, a cada ano, novos 
talentos para o esporte bra-
sileiro. Os números dos Jogos 
Escolares são grandiosos. 
Anualmente, o evento con-
templa mais de 2 milhões de 
jovens nas seletivas munici-
pais e estaduais, organizadas 
pelos estados e municípios, 
representando 40 mil esco-
las de quase 4 mil cidades do 
Brasil. 

Além das competições, 
na fase nacional, organiza-
da pelo COB, os jovens atle-
tas terão à disposição uma 
série de eventos paralelos. 
O programa socioeducativo 
e cultural abrange diversas 
atividades extras com o in-
tuito de aproximar os jovens 
de todo o País aos valores 
olímpicos. Esse ano, o tema 
geral do evento será "Espor-
te e Cinema". "A revelação de 
talentos é importante, mas 
não é nosso principal objeti-
vo nos Jogos. Queremos con-
tribuir para a inclusão social 
e transformação do Brasil 

através do esporte. Tenho a 
convicção de que estamos 
alcançando nossos objetivos 
esportivos e sociais com a 
realização dos Jogos Escola-
res", disse Edgar Hubner.

Para inspirar os jovens 
talentos do esporte nacio-
nal, COB selecionou 10 atle-
tas olímpicos ou pan-ame-
ricanos para atuarem como 
Embaixadores dos Jogos 
em João Pessoa. A função 
dos embaixadores é levar o 
exemplo positivo da prática 
esportiva para os jovens par-
ticipantes, através do contato 
direto, palestras e atividades 
educativas. 

Os atletas escalados 
como embaixadores para 
João Pessoa são: Vanderlei 
Cordeiro (atletismo), que 
acendeu a pira olímpica 
nos Jogos Rio 2016, Daniel 
Paiola (badminton), Helen 
Luz (basquete), Angélica 
Kvieczynski (ginástica rít-
mica), Fabiana Diniz, a Dara 
(handebol), Sarah Menezes 
(judô), Lais Nunes (luta), 
Matheus Santana (natação), 
Ligia Silva (tênis de mesa) e 
Helia Fofão (vôlei).

Após a realização das 
duas etapas deste ano, João 
Pessoa passa a ser a cidade 
que mais vezes terá recebido 
os Jogos Escolares da Juven-
tude. 

Foto: Reprodução/Internet

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Tambaba vai sediar mais uma competição
A paradisíaca Praia de 

Tambaba, na Costa de Con-
de, Litoral Sul da Paraíba, 
����� ������ ��� ��×����� ϐ���
de semana da 9ª edição do 
Surf Naturista, onde atletas 
de todo o País estarão dispu-
tando o título da competição, 
que é promovida pela Fede-
ração Paraibana de Surf.

Denominado de “Tam-
baba Open”, o evento vale 
pontos para o circuito esta-
dual de surf e, nesta edição, 
seus organizadores estarão 
buscando um apelo ambien-
tal do campeonato, que está 
relacionado ao lixo marinho. 
O evento também procura 
chamar a atenção da socie-
dade para a problemática 
do lixo, encontrado com fre-
quência nas praias e que tem 

causado sérios danos à vida 
marinha e ao próprio ser hu-
mano.  

O campeonato, além do 
reconhecimento como prin-
cipal evento esportivo natu-
rista do País, também tem 
um viés turístico atraindo 
um público cada vez maior. A 
previsão dos organizadores 
±� ���� ����� ��� ͶͲ� ���ϐ������
participem da competição.

No Tambaba Open serão 
disputadas três categorias: a 
Expression Session (catego-
ria aberta, sem limite de ida-
de, cujo vencedor será o que 
executar a manobra de maior 
����� ��� ��ϐ��������ȌǢ� ������
(categoria sem limite de ida-
de, destinada aos residentes 
ou frequentadores da praia 
e que estejam devidamente 

habilitados pela Comissão de 
��������������ȌǢ� �� �� �����
(Categoria aberta e sem li-
mite de idade, sendo a mais 
importante da competição, 
valendo 500 pontos para o 
Circuito Paraibano de Surf).

O campeonato premiará 
����������������������ϐ������
da categoria Local e Open. O 
primeiro colocado receberá 
uma prancha, troféu e brin-
de, enquanto que as demais 
colocações serão premiadas 
com troféus e brindes. Já na 
Categoria Expression Ses-
sion, apenas a manobra de 
������ ����� ��� ��ϐ���������
será premiada com troféu e 
brinde.

Inscrições
A inscrição acontece 

nos dias das competições no 
período da manhã, das 9h às 
12h, conforme a programa-
ção, e deverá ser feita na se-
cretaria do campeonato ins-
talada na Praia de Tambaba. 
Será cobrada uma taxa de R$ 
40 por cada categoria, exce-
to a Expression Session, cuja 
gratuidade está associada à 
inscrição em uma das cate-
gorias Local ou Open. 

O Tambaba Open é rea-
������� ����� ���������� ���
e tem como co-realizadores 
a PBTur (Empresa Parai-
bana de Turismo), Secre-
taria de Turismo de Conde 
e a Sonata, além de contar 
com o apoio do Sebrae-PB, 
Federação Internacional de 
Naturismo  e outros apoia-
dores. 

SURF NATURISTA

O voleibol é um dos esportes dos Jogos Escolares da Juventude nas categorias de 12 a 14 e 15 a 17 que serão realizados em João Pessoa

Foto: Reprodução/Internet
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Líder e vice-líder do 
Brasileirão se enfrentam 
hoje à noite em São Paulo

Santa Cruz-PE x Atlético-PR - 21h

Passada a derrota para o Sport no Clássico das Multidões, 

na Ilha do Retiro, o Santa Cruz recebe o Atlético-PR, no 

Arruda, nesta quarta-feira, às 21h. O Furacão vem de 

uma vitória em cima do Internacional-RS, por 2 a 1 (de 

virada) e ocupa a 7a colocação, com 36 pontos, enquanto 

o Santa Cruz é o 190 com 20 pontos. A Cobra Coral terá 

todos os seus titulares para a partida de hoje, o mesmo 

não acontecendo com o Atlético, que vai a campo com 

quatro desfalques, uma dor de cabeça para  o treinador 

Paulo Autuori.

Coritiba x Corinthians - 21h45

Na 25a rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba 

enfrentará o Corinthians, às 21h45 no Couto Pereira, 

hoje. A arrancada no Brasileirão depois da chegada do 

técnico Paulo César Carpegiani, apesar de ter tirado 

o Coritiba da zona de rebaixamento, ainda não deu a 

tranquilidade necessária para conseguir respirar aliviado 

no certame. O Coxa está fora do Z4, mas tem apenas 

dois pontos de vantagem e, se não quiser voltar para a 

zona perigosa do torneio, terá que vencer o Corinthians, 

jogo que promete recorde de público.

Botafogo x Santos - 19h30

Embalado por duas vitórias sobre o Fluminense e Cruzeiro, 

o Botafogo entra em campo hoje disposto a subir ainda 

mais na tabela. O adversário é o Santos que vem de 

uma vitória também sobre o Corinthians, o que torna o 

confronto dos mais equilibrados. Na nona posição com 35 

pontos, o Alvinegro carioca dirigido por Jair Ventura ainda 

sonha com o G4 e a vaga na Libertadores. O destaque é 

Camilo, autor de belos gols O time santista está melhor 

colocado em quinto lugar com 39 pontos e a um ponto da 

zona da competição sul-americana. 

Figueirense x América-MG - 19h30

O América terá uma grande novidade para a partida 

contra o Figueirense, hoje, às 19h30, no Estádio Orlando 

Scarpelli, em Florianópolis. O meia Matheusinho treinou 

normalmente  e já está integrado ao elenco. Reforço 

considerado de luxo para o time mineiro que ocupa a 

lanterna do campeonato. O time vem de empate com 

a Ponte Preta e sabe da responsabilidade de vencer 

o adversário, mesmo fora de casa. Por outro lado, o 

Figueirense acredita na força de sua torcida para fazer 

valer o mando de campo. O Jogo será às 19h30.

Ponte Preta-SP x Grêmio-RS - 21h

O empate da Ponte Preta contra o lanterna América 

por 1 a 1, no último domingo, não foi bem aceito 

pelos jogadores e também pela comissão técnica. O 

próprio técnico Eduardo Baptista reconheceu que “faltou 

inspiração”. A bronca pode sobrar para o Grêmio, hoje, 

pela 25a rodada. A má atuação do time também deixou a 

torcida irritada, mesmo com a boa campanha até agora. E 

custou a perda de duas posições porque a Ponte Preta caiu 

da sétima para a nona posição com 35 pontos. Contra o 

Grêmio, vitória significa a retomada da ascenção.

O Campeonato Brasileiro 
ainda  está no início do returno e 
������� ͳͶ� ������ ����� �� ���� ϐ����ǡ�
mas o confronto de hoje entre Pal-
������� �� 	�������ǡ� ��� ʹͳ�Ͷͷǡ� ���

�������������ǡ�����������������-
������ǲϐ���������������ǳ������������
atenções desta quarta-feira estão 
voltadas para São Paulo. O Palmei-
���ǡ� �À���� ��� ������� �� ���� Ͷ�
������ǡ�� ������������������������
�������������ǡ� �������������� �����
������������������
�²���ǡ�����-
ra a comissão técnica venha man-

tendo suspense.  A cada resposta 
�������� ����ǡ������ �� ����� �����-
dados tentam diminuir a cara de 
"decisão" que o confronto contra o 
	��������������Ǥ�2� ��������ǡ���-
�±�ǡ������������������������������
������������ϐ����Ǥ�

Será o encontro entre o líder 
��������Ǧ�À���ǡ������������������-

��������������������������������-
ϐ��� �Ǥ��������×��������� ��������
���������� ������ ���������� �����-
gem para aquele que se apresenta 
como seu principal rival no mo-
�����ǡ� ��� ���� ������������� �����
������ �����Ǧ������ �� ϐ����� �����
pontos atrás.

��� 	�������ǡ� �� �±������ �±�

Ricardo segue com o discurso 
��� ǲ�±�� ��� �� �ǳ� �� ����� ������-
��� �� ������ ���� ���������Ǥ� � ��
�������� �� ������ �ǡ����� ������-
ta-se que apenas Guerrero será a 
novidade no lugar de Leandro Da-
�� �Ǥ��������������������ǡ������-
�������ϐ��� �Ǥ�������������±��
pode reaparecer.

O meia Camilo (D) marcou um belo gol contra o Cruzeiro Após empate com o América, a Ponte quer vencer o Grêmio Vice-lanterna, o Santa Cruz recebe o Atlético do Paraná

O jogo mais esperado do ano
Palmeiras x FlamengO

No primeiro turno, 
o Palmeiras levou a 

melhor e venceu o 
Flamengo por 2 a 1,  
em jogo disputado

em Brasília
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Diretoria faz promoção  
para jogo que vai definir a 
posição no Grupo A

Bota vende ingresso a R$ 5

CONTRA O FORTALEZA

A diretoria do Botafogo 
anunciou ontem um presen-
te para o torcedor no aniver-
sário de 85 anos de fundação 
do clube. Diante da impor-
tância do jogo do próximo 
domingo, contra o Fortale-
��ǡ��������������������ϐ��� ��
����� ��� �������� ��� ϐ����� ���
Série C, o Belo resolveu fazer 
uma promoção nos preços 
dos ingressos. O torcedor da 
geral pagará apenas R$ 5,00. 
O ingressos para a arquiban-
cada principal está sendo 
vendido por R$ 20,00 e para 
a cadeira, R$ 50,00.

"Este é um presente 
que o Botafogo está dando 
ao seu torcedor. Todo mun-
do sabe que com um elenco 
caro como tem o Botafogo, 
estes preços que colocamos 
� �� ±� ��ϐ�������� ����� ������
as despesas. Daí, a importân-
cia do torcedor se associar, e 
assim, ajudar o clube e eco-
nomizar ao mesmo tempo. O 
ingresso para o sócio sempre 
será a preços irrisórios. Nós 
queremos ver o Almeidão 
domingo lotado, e o tor-

cedor empurrando o time 
para cima do Fortaleza. Será 
um grande jogo, contra uma 
grande equipe, e precisamos 
da ajuda do nosso torcedor", 
disse o presidente Guilherme 
Novinho.

Volta aos treinos
Ontem, os jogadores se 

reapresentaram, no CT da 
Maravilha do Contorno, ini-
ciando a preparação para 
�� ����� ��� ������ϐ��� �ǡ� ��-
mingo, às 19 horas, contra o 
Fortaleza, no Almeidão. Para 
esta partida, o técnico Itamar 
Schulle terá dois desfalques 
certos, o meia Pedro Castro e 
o volante Sapé. Ambos toma-
ram o terceiro cartão amare-
lo, e vão cumprir suspensão. 
Por outro lado, o meia Marci-
nho, que foi poupado no jogo 
contra o ASA, estará de volta 
ao meio campo.

"O Marcinho é um jo-
gador de 34 anos, e vinha 
participando de todos os 
jogos de forma intensa. Re-
solvemos dar um descanso 
ao jogador, para que ele não 
tenha um problema sério 
causado pelo desgaste. Ago-
ra descansado, ele poderá 
render bem mais, neste jogo 
decisivo contra o Fortaleza", 
�����ϐ����� �� �±������ �������
Schulle.

As Belas do Belo voltam hoje 
a campo pela Copa do Brasil de 
Futebol Feminino. O Botafo-
go enfrenta o São Francisco, às 
15 horas, no Estádio Junqueira 
Ayres, em São Francisco do Con-
de-BA. A partida será válida pelo 
jogo da volta da segunda fase da 
competição. O trio de arbitragem 
para esta partida será baiano. O 
árbitro central é Joédson de Jesus 
Oliveira, auxiliado por Ivânia do 
Nascimento Lopes e Cláudio An-
tônio Dias Aragão.

As duas equipes se enfren-
taram recentemente no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, e as 
baianas levaram a melhor, ven-
cendo por 1 a 0. Com o resulta-
do, o São Francisco tem a van-
tagem de jogar por um empate, 
para eliminar o Botafogo e seguir 
na competição. Caso o Botafogo 
consiga uma vitória, pelo mesmo 
placar, a decisão da vaga será na 
cobrança de penalidades máxi-
mas. Para o Belo, só interessa uma 
vitória, desde que faça, pelo me-
nos, 2 gols no adversário.

O São Francisco é considerado 

Belas do Belo jogam contra São Francisco
COPA DO BRASIL

Jogadores do Botafogo já retornaram aos treinamentos visando a decisão do próximo domingo, no Almeidão, diante do Fortaleza, quando o Botafogo deve carimbar a vaga para a segunda fase da Série C

hoje um dos melhores times femi-
ninos do País. O elenco é compos-
to de atletas profissionais, e na pri-
meira fase, eliminou o Boca Junior, 
de Aracaju, com uma goleada de 
15 a 0. Apesar da categoria do ad-
versário, a técnica do Belo, Gleide 
Costa, acredita na classificação.

"Jogamos de igual para igual 
com o São Francisco aqui, e perde-

mos o jogo numa falha. Tivemos 
inclusive algumas chances de em-
patar a partida, e até vencer. Ape-
sar de enfrentarmos uma equipe 
com melhor estrutura que a nos-
sa, e fora de casa, nosso grupo é 
muito bom e tem condições de 
surpreender, trazendo da Bahia a 
classificação", disse a treinadora, 
mostrando otimismo. (IM)

No jogo disputado no Almeidão, o Botafogo perdeu de 1 a 0 para a equipe baiana

Foto: Ascom/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: FPF/Divulgação

Quatro jogos movimentam hoje a Segunda Divisão do Paraibano
O Campeonato Paraibano 

de Futebol da Segunda Divi-
são continua hoje com a rea-
lização de mais quatro jogos. 
Em João Pessoa, no CT Ivan 
Thomaz, haverá rodada dupla. 
Na preliminar, às 15h30, jo-
gam Internacional x Femar. Na 
principal, às 18h30, se enfren-
tam Miramar x Spartax. pelo 
grupo do Agreste, o Serrano 
enfrenta o Lucena, às 20h, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande. E finalmente pelo gru-
po do Sertão, jogam às 15h15, 
no Estádio Pereirão, em Pom-
bal, Nacional x Sabugy.

No grupo do Litoral, o jogo 
entre Internacional e Femar, 

que abre a rodada, vale a lide-
rança do grupo, já que o Inter é 
o líder, com 8 pontos, e o Femar 
vem surpreendendo, e  está na 
segunda posição, com 6 pontos. 
A arbitragem desta partida será 
de Thiago Galdino, auxiliado por 
Broney Machado e Irandir Jairo. 
Na principal, a luta é para não 
ϐ�������� ��������Ǥ� �������� ����-
ramar têm 4 pontos cada. O trio 
de arbitragem para esta partida 
será Gutemberg Pereira, Josiel 
Ferreira e Gilvanês Araújo.

No grupo do Agreste, o Ser-
rano quer ampliar a liderança, 
enfrentando o Lucena pela se-
���������Ǥ����ϐ��������������ǡ�
as duas equipes se enfrentaram, 

e o Serrano venceu por 3 a 1. O 
Lobo da Serra é o líder do gru-
po, com 4 pontos. A arbitragem 
desta partida estará a cargo de 
Laurismar Alves, auxiliado por 
Jacson Reis e Thiago Martins. 

No Sertão, o Nacional de 
Pombal, surpresa do grupo, 
pode assumir a liderança iso-
lada, caso some pontos contra 
o Sabugy. Depois de vencer o 
Nacional de Patos, em Patos, 
o time chegou aos 4 pontos,  o 
mesmo número de pontos do lí-
der, o Canário do Sertão. O trio 
de arbitragem para esta partida 
será Severino Lima Junior, como 
árbitro central, auxiliado por 
Dguerro Xavier e Paulo Ricardo.                                                                 

RODADA DE DEFINIÇÃO

O CT Ivan Thomas será palco hoje de mais uma rodada dupla do Paraibano da 2a Divisão

Foto: Ascom/Botafogo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado materiais para distribuição 

gratuita (Kit para bebê), para atender atividades de programa social do município de Nazarezinho-
-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho 
– PB, tel:(83) 3554-1070, Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br, às 09:30 horas do 
dia 26 de Setembro de 2016.

Nazarezinho - PB, 12 de Setembro de 2016 
 LARISSA MENDES DOS SANTOS

3UHJRHLUD�2¿FLDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 080/2016
Lenildo Dias Morais, Prefeito, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLV E : 
5(92*$5�R�3UHJmR�3UHVHQFLDO�Q�����������±�GHVWLQDGR�j�&RQWUDWDomR�GH�SUR¿VVLRQDO�HVSH-

FLDOL]DGR�HP�SUHVWDomR�GH�FRQWDV�H�FRQYrQLRV�¿UPDGRV�HQWUH�R�JRYHUQR�IHGHUDO�H�HVWDGXDO�SDUD�
o município de patos PB, revisando e efetuando análises técnicas, possibilitando a emissão de 
parecer quanto as prestações já apresentadas e que em andamento, como também, apresentar 
orientações, acompanhar, proceder e analisar as prestações de contas de convênio, de forma clara 
H�VLVWHPDWL]DGD��D�¿P�GH�SURPRYHU�D�HIHWLYD�TXDOLGDGH�GD�DSOLFDomR�GR�UHFXUVR�S~EOLFR��UHODWLYR�DR�
período de 2013 à 2016. (Trabalhar juntamente com o controle interno).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-
nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
+RUL]RQWH�±�3DWRV���3%��QRV�GLDV�~WHLV��QR�KRUiULR�GH��K���DV���K���K��,QIRUPDo}HV�SHOR�WHOHIRQH�
0(xx)83-3423-3612.

Patos (PB), 13 de setembro de 2016
LENILDO DIAS MORAIS

Prefeito Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE ADIAMENTO

Pregão Presencial n° 77/2016
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Pregão, designada pela Portaria nº 

����������WRUQD�S~EOLFR��SDUD�FRQKHFLPHQWR�GH�WRGRV�RV�LQWHUHVVDGRV��H�HP�DWHQGLPHQWR�D�/HJLVODomR�
vigente, o adiamento do Pregão Presencial de n° 077/2016, que tem como objeto a Contratação 
de empresa para fornecimento de material permanente tipo mesas em MDF, estantes, cadeiras 
de escritório, etc. destinado a atender as necessidades da UPA Otávio Pires de Lacerda, que 
realizar-se-ia às 11 hs, do dia 16 de setembro de 2016 para o dia 22 de setembro de 2016 às 9hs.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-
nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
+RUL]RQWH�±�3DWRV���3%��QRV�GLDV�~WHLV��QR�KRUiULR�GH��K���DV���K���K��,QIRUPDo}HV�SHOR�WHOHIRQH�
0(xx)83-3423-3612.

PATOS - PB, 13 de setembro de 2016.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�REVHUYDGR�SDUHFHU�GD�$VVHV-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 
13 KG; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CICERA DO SOCORRO 
DOS SANTOS BALBINO - R$ 13.000,00.

Remigio - PB, 09 de Setembro de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA

Prefeito

CHAVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ/MF nº 09.242.913/0001-99, torna 
publico que a SEMAPA – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRUCULTURA DE 
CABEDELO que requereu a Licença de Instalação e Operação para a construção de um imóvel 
comercial, situado à Quadra 23, Lotes 15; 16; e 17 do Loteamento Parque Esperança, Cabedelo 
– PB, conforme resolução CONAMA 003 de 24/01/1986.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - 

UBS PORTE 1.
LICITANTES HABILITADOS:
- ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.
- COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
- EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- MATRIX CONSTRUTORA LTDA - EPP.
- VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- ALPHA CONSTRUÇÕES LTDA. Não comprovou item 6.7.3/b-contrato não registrado; Item 

8.2.2; e item 8.2.11.
- CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP. Não comprovou item 6.7.3/b-

-contrato não registrado; Item 8.2.9- Falência inferior a 30 dias.
- DIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP. Item 6.7.3-acervo técnico não compatível; Não comprovou 

item 6.7.3/b-contrato não registrado; Item 6.7.1 não apresentou.
- MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME. Item 6.7.3-acervo técnico não compatível; Não 

comprovou item 6.7.3/b-contrato não registrado.
- MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. Item 6.7.1 não apresentou; 

Não comprovou item 6.7.3/b-contrato não registrado; Item 8.2.9- Falência inferior a 30 dias.
- TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP. Item 6.7.3-acervo técnico não compatível; Não com-

provou item 6.7.3/b-contrato não registrado.
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 
UHFXUVRV��D�VHVVmR�S~EOLFD�SDUD�DEHUWXUD�GRV�HQYHORSHV�3URSRVWD�GH�3UHoRV�VHUi�UHDOL]DGD�QR�GLD�
27/09/2016, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 
�����&HQWUR���5HPLJLR���3%��QR�KRUiULR�GDV�������DV�������KRUDV�GRV�GLDV�~WHLV�

Telefone: (083) 33641631. Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM.
Remígio - PB, 16 de Agosto de 2016

ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS 
DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.050-SECRE-

TARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.2003.2019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% 02050.12.361.2003.2020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 02050.12.365.2004.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO IN-
FANTIL 02050.12.365.2011.2080 - MANUTENCAO DE CRECHE - 40% 02.030-SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO 02030.04.122.1003.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-
CAO 02.170-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.243.2011.2037 - MANUT 
DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS 02170.08.122.2010.2051 - MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES DO IGD 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.302.2008.1010 
- IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 02110.10.301.2008.2067 - MA-
NUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2072 - MANUT. 
DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE 
RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINARIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RENCIA DE IMPOSTOS DA EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 
DE IMPOSTOS DA SAUDE 014 - TRANSFERENCIA DE RECUSROS DO SISTEMA UNICO DE 
SAUDE - SUS 015 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 019 - TRANSFERENCIAS DO 
FUNDEB 40% 029 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS

9,*Ç1&,$��DWp�R�¿QDO�GR�H[HUFtFLR�¿QDQFHLUR�GH�����
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00137/2016 - 09.09.16 - CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO - R$ 13.000,00

<5$-È�(0(5(1&,$12�'(�$558'$��&3)�Q������������������WRUQD�S~EOLFR�TXH�UHTXHUHX�j�6(-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental 
de INSTALAÇÃO para o imóvel comercial/industrialque será construído no LOTE 12, da QUADRA 
16, do LOTEAMENTO PARQUE ESPERANÇA, em Cabedelo/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de materiais de construção diversos destinados aos serviços de ampliação 

GR�FHPLWpULR�S~EOLFR�GR�PXQLFtSLR�GH�6ROkQHD�3%��)81'$0(172�/(*$/��3UHJmR�3UHVHQFLDO�Q��
00024/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
62/Æ1($��5(&85626�25',1È5,26����9,*Ç1&,$��DWp�R�¿QDO�GR�H[HUFtFLR�¿QDQFHLUR�GH�������
3$57(6�&2175$7$17(6��3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�6ROkQHD�H��&7�1��������������������������0$5,$�
DAS GRAÇAS SILVA PINTO - R$ 28.975,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�REVHUYDGR�SDUHFHU�GD�$VVHV-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2016, que objetiva: Aquisição de materiais 
GH�FRQVWUXomR�GLYHUVRV�GHVWLQDGRV�DRV�VHUYLoRV�GH�DPSOLDomR�GR�FHPLWpULR�S~EOLFR�GR�PXQLFtSLR�
GH�6ROkQHD�3%��+202/2*2�R�FRUUHVSRQGHQWH�SURFHGLPHQWR�OLFLWDWyULR�HP�IDYRU�GH��0$5,$�'$6�
GRAÇAS SILVA PINTO - R$ 28.975,00.

6ROkQHD���3%�����GH�6HWHPEUR�GH�����
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOD�&RPLVVmR�3HUPDQHQWH�GH�/LFLWDomR�H�REVHUYDGR�

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de Pavi-
PHQWDomR�HP�3DUDOHOHStSHGR�H�'UHQDJHP�3OXYLDO�GDV�5XDV��$ODtGH�6LOYD�H�3DGUH�3LQWR���6ROkQHD�
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CADECON 
ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP - R$ 656.112,92. Fica a partir da publicação deste 
aviso, convidado o licitante vencedor e/ou seu procurador para comparecer num prazo máximo de 05 
(cinco) dias ao Gabinete do Prefeito, no horário das 08:00 às 12:00 horas objetivando a assinatura 
do contrato da licitação em epígrafe.

6ROkQHD���3%�����GH�6HWHPEUR�GH�����
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de urnas funerárias, destinados 

ao município de São José da Lagoa Tapada-PB, Portal da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.br. 
Local e Data: Na sala de reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose 
da Lagoa Tapada- PB, às 10:00 horas do dia 27 de Setembro de 2016.

São Jose da Lagoa Tapada - PB, 12 de Setembro de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

3UHJRHLUR�2¿FLDO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de refeições, para atender as 

necessidades de diversas secretarias do município de São José da Lagoa Tapada-PB, Portal da 
Transparência: www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Fran-
cisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 11:00 horas do dia 27 de 
Setembro de 2016.

São Jose da Lagoa Tapada - PB, 12 de Setembro de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

3UHJRHLUR�2¿FLDO

Evento debate importância da educação contextualizada
SEMIÁRIDO

Para além de promover 
o estoque de água, alimento 
e sementes para as famílias 
e comunidades rurais da re-
gião menos chuvosa do Bra-
sil, a proposta de convivência 
com o Semiárido pressupõe 
uma educação contextuali-
zada para as crianças e ado-
lescentes da região. E o que 
quer dizer educação contex-
tualizada? De uma forma ge-
���ǡ� �����ϐ���� ��� ������� ����
reconheça e valorize os po-
tenciais da região, os saberes 
locais e o modo de vida das 
famílias agricultoras e não as 
negue.

Para falar sobre a contri-
buição da educação contex-
tualizada para a convivência 
com o Semiárido e apontar 
caminhos para superar os 
����ϐ���� ��� ������������ ��
ensino do campo, ocorre em 
Teresina (PI), até o próximo 
dia 15 deste mês, o Encontro 
Nacional de Educação Con-
textualizada. Organizado 
pela Articulação Semiárido 
Brasileiro (ASA), o evento 
vai reunir cerca de 90 pes-
soas vindas de diversos ter-
ritórios da região, que se 
estende de Minas Gerais ao 
Maranhão.

O evento foi iniciado 
com uma palestra aberta ao 
público ministrada pelo edu-
cador Miguel Arroyo, refe-
rência nacional em educação 
integral. Ele falou sobre o 
papel da educação na trans-
formação social. O professor 
emérito da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, que foi 
secretário adjunto da Edu-
cação no Estado, concebe o 
espaço escolar como um im-
portante ambiente para ze-
lar pela formação humanista 
das crianças e adolescentes.

“Não nascemos prontos: 
nós nos tornamos humanos. 
Em que pode colaborar a 
escola nesse “tornar-nos hu-
manos”, nesse tornar a crian-
ça, o adolescente, o jovem… 

humano? Pensando sobretu-
do no que Paulo Freire cha-
mava de infâncias roubadas 
em sua humanidade, o que 
pode ser feito pelas ONGs, 
pelas escolas, por todos nós, 
para recuperar a humanida-
de que lhes foi roubada, para 
torná-los mais humanos?”, 
disse ele numa entrevista 
concedida ao portal Educa-
ção & Participação.

Nos demais momentos 
do encontro, a tônica será 
a troca de experiências dos 
participantes com relação à 
prática de educação contex-
tualizada. Nos seus territó-
rios de origem, estes atores 
desenvolvem diversas ações 
que promovem o envolvi-
mento da escola na vida co-
munitária.

Na tarde do primeiro 
dia do encontro, as delega-
ções estaduais apresenta-
ram os acúmulos e as traje-
tórias da ASA no campo da 
educação contextualizada 
ao espaço rural no Semiári-
do. Após a apresentação de 
todos os estados, foi cons-
truído um panorama a par-
tir dos desafios e oportuni-
dades para a continuidade 
da incidência da ASA nesta 
temática.

Também ocorrem apre-
sentação de experiências em 
educação contextualizada 
para evidenciar as diversas 
propostas metodológicas e 
as abordagens desta forma 
de ensino de temas vitais 
para a convivência com o Se-
miárido, como agroecologia, 
reforma agrária, políticas pú-
blicas, sexualidade e gênero 
e singularidades dos povos e 
populações tradicionais.

Diversas organizações 
que formam a rede ASA inci-
dem há anos na temática da 
educação contextualizada. 
E, em 2010, a partir de uma 
provocação do Unicef e ins-
pirada na trajetória destas 
experiências, a ASA começou 

a executar o Programa Cis-
ternas nas Escolas, que pro-
vém as instituições de ensino 
na zona rural com uma cis-
terna com capacidade para 
52 mil litros e capacitações 
da comunidade escolar em 
gestão de água e educação 
contextualizada.

Segundo Rafael Neves, 
coordenador do progra-
ma, com o Cisternas nas 
Escolas, a ASA passa a se 
inserir numa dimensão im-
portantíssima para a trans-
formação da realidade do 
Semiárido. “Defender uma 
educação contextualizada 
é defender um processo 
educativo no qual os filhos 
e filhas das famílias agri-
cultoras não passem mais 
pelo desmerecimento dos 
saberes locais e pela des-
valorização do trabalho de 
seus pais e suas mães no 
roçado, na lida no campo”, 
assegura ele.

Nesta perspectiva, a es-
������������������������ϐ��-
xões sobre o acesso à água 
no Semiárido não a partir da 
escassez do recurso devido 
a uma causa ambiental, mas 
a partir de uma visão crítica 
sobre a histórica concentra-
ção da água, fruto da forte 
desigualdade social. Essa vi-
são crítica também desmis-
��ϐ���� �� ������� ��� �������-
do como um local inóspito e 
sem vida.

Q 3.405 cisternas escolares de 52 

mil litros construídas desde 2010; 

Q 381 capacitações em Gerenciamen-

to de Recursos Hídricos Escolares 

com a participação de 6.496 pessoas; 

Q 677 oficinas de Educação Con-

textualizada com a participação de 

13.039 educadores e educadoras; 

Q 219.198 crianças e 18.705 adoles-

centes atendidos na última etapa do 

programa.

Dados 

No próximo domingo (18) tem 
mais uma edição da “Feirinha de Do-
mingo”, na Fundação Espaço Cultural 
José Lins do Rego (Funesc), em João 
Pessoa. A Praça do Povo será ocupada 
por artesanato, variedades, brechó, 
venda de antiguidades, gastronomia, 
food bikes e expositores. O acesso à 
feira – em sua sexta edição neste ano 
- é gratuito, das 12h às 18h.

 Paralelo ao evento acontece a ação 
‘Criança Tem Espaço’, com atrações 
para o público infantil, das 14h às 18h. 
Haverá brincadeiras lúdicas e artísticas 
destinadas ao público infantil, permi-
tindo um espaço de encontro e integra-
ção entre os pequenos e as diferentes 
linguagens artísticas como teatro, circo 
e artes visuais.

A atividade acontece das 14h às 17h 
e a programação apresenta uma tarde 
na Gibiteca Henfil, brincadeiras com o 
Palhaço Dadá, além de aula de capoeira 
e visitação à Estação Ciência do Espaço 
Cultural, sessão de cinema (em parceria 
com o Tintin Cineclube) e do Planetá-
rio.  O acesso às atrações é gratuito, com 

exceção do Planetário. Para o cineminha 
são distribuídas senhas com limite de 
100 ingressos para a sessão. Para o Pla-
netário, os ingressos são vendidos a par-
tir das 16h.

 

Feirinha de Domingo oferece 
atrações no Espaço Cultural

aRtESanatO E ShOwS paRa cRIançaS

FOTO: Secom/PB

Arte popular, brechó, gastronomia, venda de antiguidades e food bikes integram o evento

Feirinha de Domingo
Q�Data: 18/9
Q�Horário: 12h às 18h
Q�Atrações: artesanato, gastronomia, brechó, varieda-
des, antiguidades

criança tem Espaço
Q�Horário: 14h às 17h
Q�14h - Contação de História
Q�15h - Cineminha - distribuição de senhas a partir de �14h
Q�15h – Resultado da oficina Vivência de Palhaço, com 
Dadá Venceslau
Q�17h - Aulão de capoeira
Q�17h - Planetário - Damião Carvalho - ingressos à 
venda a partir de 16h
Q�17h - Oficina de desenho, Gibiteca Henfil ( Thaïs Gual-
berto) e Estação Ciências (Marcio Londres)
Q�Local: Espaço Cultural José Lins do Rego (Rua Abdias 
Gomes de Almeida, 800, Tambauzinho – João Pessoa)

Serviço



Protocolo...: 2016 - 048724
Responsavel.: IVANILDO PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ....: 020274172/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,73
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050813
Responsavel.: JAILSON  RODRIGUES DE LIMA-ME
CPF/CNPJ....: 011760612/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.027,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049655
Responsavel.: JOSE GOMES TAVARES SOBRINHO -
CPF/CNPJ....: 011959961/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            701,15
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049944
Responsavel.: LIDIANE FONSECA MARTINS
CPF/CNPJ....: 022435286/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.766,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050302
Responsavel.: LUCIANA MARTINS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 024576532/0001-30
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            967,67
Apresentante: ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO 
LTDA
Protocolo...: 2016 - 049845
Responsavel.: MARIA DO CARMO DE MOURA
CPF/CNPJ....: 009300098/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.301,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050816
Responsavel.: MAYCON CANDIDO MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 509678512-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            990,59
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2016 - 050380
Responsavel.: TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ....: 070118112/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.963,15
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049917
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 
������������LQWLPR�DV�SHVVRDV�¿VLFDV�H�MXULGLFDV��DFLPD�
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
TXH��WHP���QHVWH���R��2¿FLR�GH�3URWHVWR�D�UXD�&DQGLGR�
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,  14/09/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADAUTO MARCOLINO F. JUNIOR
CPF/CNPJ....: 031092814-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            777,77
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049954
Responsavel.: ADRIANA PEREIRA BARROS - ME
CPF/CNPJ....: 017377018/0001-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            326,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050060
Responsavel.: ALBANIZA RAFAEL DA SILVA DIAS 05411
CPF/CNPJ....: 023117779/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            516,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050406
Responsavel.: ALBANIZA RAFAEL  SILVA DIAS 0541141
CPF/CNPJ....: 023117779/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            758,31
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050430
Responsavel.: ALEKSANDRO LEANDRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 032449584-60
Titulo......: CHEQUE           R$            360,00
Apresentante: SILVANA BENEDITO FERREIRA ABILIO
Protocolo...: 2016 - 050372
Responsavel.: CLEIDE MELO DE ALMEIRA
CPF/CNPJ....: 689848804-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            791,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 049536
Responsavel.: CONSORCIO ACAUA
CPF/CNPJ....: 012849028/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            236,54
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050481
Responsavel.: CRISTIANE MARIA NERY DA SILVA 
02767
CPF/CNPJ....: 017886571/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            482,74
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 050817
Responsavel.: DALVANICE DE PONTES BENTO
CPF/CNPJ....: 213908158-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            137,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02.2016.

EXTRATO DE CONTRATO.
2%-(72��3UHVWDo}HV�GH�6HUYLoRV�FRP�UHDOL]Do}HV�GH�H[DPHV�SRU�LPDJHP��0DPRJUD¿D�%LODWHUDO�

e Unilateral), utilizando unidade móvel (Trailer adaptado com equipamentos), para atendimentos 
D�XVXiULRV�GR�686�SRU�LQWHUPpGLR�GR�)XQGR�0XQLFLSDO�GH�6D~GH�GH�$ODJRLQKD��FRQIRUPH�HVSHFL-
¿FDo}HV�DSUHVHQWDGDV�D�VHJXLU��0$02*5$),$�%,/$7(5$/��&Ï',*2������������������(;$0(�
RADILÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DE 
MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE 
MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉ-
RIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA. CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA. CONTRATADA: JRM DIAGNÓSTICOS POR 
IMAGEM LTDA-ME – CNPJ: 10.144.577/0001-20. PRAZO DE EXECUÇÃO: Até Dezembro de 
2016 ou enquanto durar o quantitativo contratado. CT nº 051/2016 – 13.09.2016. VALOR TOTAL: 
5�������������'H]�0LO�H�2LWRFHQWRV�5HDLV���'27$d2�25d$0(17È5,$��5HFXUVRV�¿QDQFHLURV�
Próprios: 02.041 – 10.301.0012.2013 - 3.3.90.39.01– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Alagoinha, 13 de setembro de 2016.
JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.2016.

7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�'U��
João Pequeno, 38 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia29.09.2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, paracontratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo 
pertinente para acompanhamento(s) e Fiscalização(ões) de Obra(s) e Serviço(s) de Engenharia 
em execução(ões) no Município de Alagoinha-PB, como também operacionalizações dos Sistemas: 
SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL e GEO-PB, pelo período de 03 (três) meses, 
tudo em conformidade aos preceitos dos Art. 57 e 67, da lei 8.666,93, e suas alterações.Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 147/2014, 
Decreto Municipal nº 36/2010 e demais Legislações vigentes. Demais esclarecimentos e Cópia 
GR�UHIHULGR�(GLWDO�SRGHUmR�VHU�REWLGRV�QR�HQGHUHoR�UHWUR�PHQFLRQDGR��HP�GLDV�~WHLV��QR�KRUiULR�
compreendido de 08h00min às 12h00min.

Alagoinha – PB,12 de Setembro de 2016.
0$;�9,&725�'2�1$6&,0(172�)5(,7$6���3UHJRHLUR�2¿FLDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 06.520/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.084/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE 

HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.
$�6HFUHWDULD�GH�6D~GH�GR�0XQLFtSLR�GH�-RmR�3HVVRD��DWUDYpV�GD�3UHJRHLUD�2¿FLDO��6U��-XOLDQD�

3HUHLUD�GH�/LPD��QRPHDGD�SHOD�3RUWDULD�Q������������YHP�SRU�PHLR�GHVWH��WRUQDU�S~EOLFR��R�DGLD-
mento do referido Pregão, com data a ser designada posteriormente, considerando Impugnação 
LQWHUSRVWD�SRU�HPSUHVD�LQWHUHVVDGD�H�DFDWDGD�SHOR�VHWRU�VROLFLWDQWH�H�UHDOL]DomR�GH�PRGL¿FDo}HV�
necessárias no instrumento convocatório. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no 
endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00hs as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 13 de Setembro de 2016. 
-XOLDQD�3HUHLUD�GH�/LPD

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O   DE   A D I A M E N T O   DE   L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 12.394/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.089/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMÉTICOS).

$�6HFUHWDULD�GH�6D~GH�GR�0XQLFtSLR�GH�-RmR�3HVVRD��DWUDYpV�GH�VXD�3UHJRHLUD��6U���-XOLDQD�
3HUHLUD�GH�/LPD��QRPHDGD�SHOD�3RUWDULD�Q������������YHP�SRU�PHLR�GHVWH��WRUQDU�S~EOLFR�R�DGLDPHQWR�
da sessão que estava prevista para o dia 15/09/2016 às 08:30h, para o dia 28/09/2016 às 08:30h, 
considerando pedidos de esclarecimentos interpostos por empresas interessadas no certame, o qual 
IRL�DFDWDGR�SHOR�SDUHFHU�GR�6HWRU�GH�$OPR[DULIDGR��2�QRYR�(GLWDO�FRP�DV�GHYLGDV�DOWHUDo}HV�¿FDUi�
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
FRP�EU��¿FDQGR�VRE�R�PHVPR�Q~PHUR�GD�OLFLWDomR��TXDO�VHMD����������H�QR�VLWH�KWWS���WUDQVSDUHQFLD�
joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 13 de Setembro de 2016. 
-XOLDQD�3HUHLUD�GH�/LPD�

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de enxoval 
de bebê, tecidos, e artigos de cama, mesa e banho diversos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
QR�KRUiULR�GDV�������DV�������KRUDV�GRV�GLDV�~WHLV��QR�HQGHUHoR�VXSUDFLWDGR�

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 13 de Setembro de 2016
0$5&(/2�'(�628=$�3(5(,5$���3UHJRHLUR�2¿FLDO

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016

7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Setembro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de uma moto niveladora para 
regularização e nivelamento de ruas, estradas, campos, terrenos e áreas diversas na zona urbana 
e rural deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
GRV�GLDV�~WHLV��QR�HQGHUHoR�VXSUDFLWDGR�

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 13 de Setembro de 2016
0$5&(/2�'(�628=$�3(5(,5$���3UHJRHLUR�2¿FLDO

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DO 
AGRESTE, DA BORBOREMA E DA ZONA DA MATA

(GLWDO�GH�&RQYRFDomR���$VVHPEOHLD�*HUDO�([WUDRUGLQiULD
A Comissão Pro-Fundação do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio do Agreste, da Borbo-

rema e da Zona da Mata, por seu subscritor Jacinto Amaro Dantas, brasileiro, casado, comerciário, 
RG nº 21.248.732-2, CPF nº 226.234.264-49, PIS/PASEP nº 12.013.262.061, com endereço para 
correspondência na Rua Antonio Domingues, 33, Centro - Picuí - PB, CEP 58187-000, com fun-
damento na Portaria 326 do MTE, convoca todos os Trabalhadores no Comércio (empregados e 
aposentados), com base territorial Intermunicipal nos Municípios de Alagoa Grande, Alagoa Nova, 
Alagoinha, Alcantil, Algodão de Jandaíra, Alhandra, Amparo, Araçagi, Arara, Araruna, Areia, Areial, 
$URHLUDV��$VVXQomR��%DtD�GD�7UDLomR��%DQDQHLUDV��%DUD~QD��%DUUD�GH�6DQWD�5RVD��%DUUD�GH�6DQWDQD��
Barra de São Miguel, Bayeux, Belém, Boa Vista, Boqueirão, Borborema, Caaporã, Cabaceiras, Ca-
EHGHOR��&DFLPED�GH�'HQWUR��&DLoDUD��&DOGDV�%UDQGmR��&DPDOD~��&DSLP��&DUD~EDV��&DVVHUHQJXH��
Caturité, Conde, Congo, Coxixola, Cruz do Espírito Santo, Cubati, Cuité, Cuité de Mamanguape, 
Cuitegi, Curral de Cima, Damião, Dona Inês, Duas Estradas, Esperança, Fagundes, Frei Martinho, 
*DGR�%UDYR��*XULQKpP��*XUMmR�� ,QJi�� ,WDEDLDQD�� ,WDSRURURFD�� ,WDWXED�� -DFDUD~�� -XDUH]�7iYRUD��
Juazeirinho, Junco do Seridó, Juripiranga, Lagoa de Dentro, Lagoa Seca, Livramento, Logradouro, 
Lucena, Mamanguape, Marcação, Mari, Mataraca, Matinhas, Massaranduba, Mogeiro, Monteiro, 
Montadas, Mulungu, Natuba, Nova Floresta, Nova Palmeira, Olivedos, Ouro Velho, Parari, Pedras 
de Fogo, Pedra Lavrada, Pedro Regis, Picuí, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, 
Prata, Puxinanã, Queimadas, Remígio, Riachão, Riachão do Bacamarte, Riacho de Santo Antônio, 
Rio Tinto, Salgadinho, Salgado de São Félix, Santa Cecília, Santa Luzia, Santa Rita, Santo André, 
São Domingos do Cariri, São João do Cariri, São João do Tigre, São José do Sabugi, São José dos 
Cordeiros, São José dos Ramos, São Mamede, São Miguel de Taipu, São Sebastião de Lagoa de 
Roça, São Sebastião do Umbuzeiro, São Vicente do Seridó, Sapé, Serra Branca, Serra da Raiz, 
6HUUD�5HGRQGD��6HUUDULD��6HUWmR]LQKR��6REUDGR��6ROkQHD��6ROHGDGH��6RVVrJR��6XPp��7DFLPD��
Taperoá, Tenório, Umbuzeiro, Várzea, e Zabelê, no Estado da Paraíba, com exceção dos Empre-
gados em Concessionárias e Distribuidoras de Veículos, dos Empregados em Postos de Serviços 
de Combustíveis e Derivados de Petróleo e dos Empregados no Comércio de Minérios e Derivados 
de Petróleo, para comparecer à assembleia geral extraordinária, a ser realizada no próximo dia 
������������jV�������HP����FRQYRFDomR��FRP�D�SUHVHQoD�GH������FLQTXHQWD�SRU�FHQWR��PDLV�GRV�
FRQYRFDGRV�H�RX�DV�������KRUDV�HP����FRQYRFDomR��FRP�TXDOTXHU�Q~PHUR�GH�FRQYRFDGRV�SUHVHQWHV��
na Rua Antonio Domingues, n° 33 - Centro, Picuí - SP - 58.187-000, para discutir e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1)- Fundação do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio do Agreste, da 
Borborema e da Zona da Mata; 2)- Aprovação do Estatuto Social; 3)- Eleição, Apuração e Posse da 
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Membros junto ao Conselho de Representantes da 
Federação; 4)- Assuntos Gerais. O acesso e permanência no recinto da assembleia são exclusivos 
GRV�PHPEURV�GD�FDWHJRULD�SUR¿VVLRQDO�FRQYRFDGD��TXH�VHUi�DWUDYpV�GH�LGHQWL¿FDomR�GD�FRQGLomR�GH�
convocada, com apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social devidamente registrada. 
Picui - PB, 10 de Setembro de 2016. Jacinto Amaro Dantas - Subscritor
$%5$2�$1'5$'(�'$�6,/9$�±�&13-�&3)�1������������������7RUQD�S~EOLFR�TXH�D�68'(0$���6X-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2123/2016 em 
João Pessoa, 22 de agosto de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Loteamento residencial 
Na(o) -  Município:  ALAGOINHA – UF: PB. Processo: 2016-004415/TEC/LI-4954.

João Pessoa > Paraíba > Yh�Zd�ͳ&�/Z�͕ 14 de setembro de 2016Publicidade
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 696, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Leandro José 
B. do Nascimento, matrícula n° 169.253-4, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
,QTXpULWR��QR�SUD]R�GH�����GH]��GLDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GD~OWLPD�SXEOLFDomR�GHVWH�PDQGDGR��'()(6$�
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016862-5/2016,  Apenso nº 0009652-4/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
&OiXGLR�5REHUWR�7ROrGR�GH�6DQWDQD

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 715, de 07 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de14 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Márcia Maria 
Gomes da Silva, matrícula n° 171.455-4, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
,QTXpULWR��QR�SUD]R�GH�����GH]��GLDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GD~OWLPD�SXEOLFDomR�GHVWH�PDQGDGR��'()(6$�
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0017070-6/2016,  Apenso nº 0014103-0/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
&OiXGLR�5REHUWR�7ROrGR�GH�6DQWDQD

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 662, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Maria 
José Teixeira de Lima, matrícula n° 181.542-3, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
,QTXpULWR��QR�SUD]R�GH�����GH]��GLDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GD~OWLPD�SXEOLFDomR�GHVWH�PDQGDGR��'()(6$�
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016713-0/2016,  Apenso nº 0014236-7/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
&OiXGLR�5REHUWR�7ROrGR�GH�6DQWDQD

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 686, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Maria Rejane 
Pereira da Costa, matrícula n° 86.246-1, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
,QTXpULWR��QR�SUD]R�GH�����GH]��GLDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GD~OWLPD�SXEOLFDomR�GHVWH�PDQGDGR��'()(6$�
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016903-1/2016,  Apenso nº 0009680-5/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
&OiXGLR�5REHUWR�7ROrGR�GH�6DQWDQD

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 674, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Maria 
Rosalva Barbosa, matrícula n° 687923-3, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
,QTXpULWR��QR�SUD]R�GH�����GH]��GLDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GD~OWLPD�SXEOLFDomR�GHVWH�PDQGDGR��'()(6$�
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016662-3/2016,  Apenso nº 0014196-3/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
&OiXGLR�5REHUWR�7ROrGR�GH�6DQWDQD

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 710, de 07 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de14 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Regi-
nalda da Silva Vaz, matrícula n° 169.680-7, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
,QTXpULWR��QR�SUD]R�GH�����GH]��GLDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GD~OWLPD�SXEOLFDomR�GHVWH�PDQGDGR��'()(6$�
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0017201-2/2016,  Apenso nº 0009669-3/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
&OiXGLR�5REHUWR�7ROrGR�GH�6DQWDQD

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 697, de 05 de julho de 
2016, publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Rildete 
Pereira da Silva, matrícula n° 137.799-0, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
,QTXpULWR��QR�SUD]R�GH�����GH]��GLDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GD~OWLPD�SXEOLFDomR�GHVWH�PDQGDGR��'()(6$�
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016856-8/2016,  Apenso nº 0009655-7/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
&OiXGLR�5REHUWR�7ROrGR�GH�6DQWDQD

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 677, de 05 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de09 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Waldelaine 
de Sousa Marques, matrícula n° 169.343-3, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
,QTXpULWR��QR�SUD]R�GH�����GH]��GLDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GD~OWLPD�SXEOLFDomR�GHVWH�PDQGDGR��'()(6$�
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0016653-3/2016,  Apenso nº 0014194-1/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
&OiXGLR�5REHUWR�7ROrGR�GH�6DQWDQD

Presidente da CPI/SEE - PB

MANDADO DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, designado pelo Secretário de Estado da 

Educação Professor Aléssio Trindade de Barros, por meio da Portaria nº 716, de 07 de julho de 2016, 
publicada no D.O.E  de14 de julho de 2016, nos termos do art. 149 § 1°, CITAa Sra. Maria Ivani 
de Sousa Pereira, matrícula n° 180.182-1, para apresentar na sede da Comissão Permanente de 
,QTXpULWR��QR�SUD]R�GH�����GH]��GLDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GD~OWLPD�SXEOLFDomR�GHVWH�PDQGDGR��'()(6$�
ESCRITA, em relação aos fatos que lhe foram imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente 
no Processo Administrativo n° 0017072-8/2016,  Apenso nº 0014097-3/2016, sob pena de revelia, 
sendo-lhe assegurado vista dos respectivos autos na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 12 de setembro de 2016.
&OiXGLR�5REHUWR�7ROrGR�GH�6DQWDQD

Presidente da CPI/SEE - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
008/2016, feito pelo Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
GH�FRQIRUPLGDGH�FRP�D�/HL�)HGHUDO�Q�������������'HFUHWR�Q�����������H�DOWHUDo}HV��¿FD�GHFLGLGR�D�

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME - CNPJ: 

13.603.534/0001-54, foi vencedora com o valor total de R$ 120.608,00 (cento e vinte mil e seiscentos 
e oito reais), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Juarez Távora- PB, 13 de Setembro de 2016.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

008/2016, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: CENTER LUZ MATE-
RIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME - CNPJ: 13.603.534/0001-54, foi vencedora com o valor total de R$ 
120.608,00 (cento e vinte mil e seiscentos e oito reais).

Juarez Távora- PB, 13 de Setembro de 2016.  
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

PREGOEIRO OFICIAL

 SUCONOR S/A
 C.N.P.J.  no 12.726.493/0001-20

ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
 CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia-geral Ordinária, que se 
realizará no dia 13 de outubro de 2016, às 09 (nove) horas, na sua sede social, na Rua Capitão 
-RVp�5RGULJXHV�GR�Ï��Q������±�'LVWULWR�,QGXVWULDO�GH�-RmR�3HVVRD���3%���D�¿P�GH�GHOLEHUHP�VREUH�D�
seguinte ordem do dia: I) Ordinária e Extraordinárias – a) Prestação de contas dos Administradores, 
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2015; b) Deliberar sobre o resultado do exercício; c) Fixar a remuneração 
dos administradores da sociedade; d) Tratar de outros assuntos de interesse social. AVISOS AOS 
ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram as disposições dos senhores acionistas, na sede 
social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei nº 
10.303/2001 e 11.638/2007, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015. João Pessoa - PB, 
13 de setembro de 2016. Ass. Roberto Carlos Nahas – Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00032/2016
Nº. CONTRATO 00075/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: XAVIER AFREU DE ASSIS -ME - CNPJ Nº 03.808.036/0001-94
Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos, destinado ao Município de Pedra Branca-PB.
Valor global: R$ 35.410,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e dez reais).
Data do Contrato: 13 de Setembro de 2016
Vigência: 31/12/2016

$OODQ�)HOLSKH�%DVWRV�GH�6RXVD
3UHIHLWR�&RQVWLWXFLRQDO

&20$5&$�'$�&$3,7$/�� ����9$5$��(',7$/�'(�&,7$d2��35$=2�� ���',$6��3URFHVVR��
200.2012.001.331-9 Ação: EXECUCAO, movido pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em face 
de Fernandes Industria e Comércio de Artigos do Vestuário e outros. A MM. Juíza de Direito em 
VXEVWLWXLomR�GD�����YDUD�FtYHO��'UD��*LXOLDQD�0DGUXJD�%DWLVWD�GH�6RX]D�)XUWDGR�HP�YLUWXGH�GD�OHL��
etc. FAZ SABER aos que o presente Edital lerem ou dele tiverem conhecimento, que através deste 
CITA os executados na ação supra citada, Fernandes Industria e Comércio de Artigos do vestuário 
Ltda., pessoa jurídica CNPJ nº 07.531.653/0001-46 e Antonio Fernandes Bezerra, brasileiro, solteiro, 
empresário, CPF nº 131.750.334-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 
03(três) dias efetuar o pagamento da quantia de R$ 49.592,79 (Quarenta e nove mil, quinhentos e 
noventa e dois reais e setenta e nove centavos), representada pela Nota de Crédito Comercial nº 
185.2011.392.4046, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais, honorários advoca-
WtFLRV�H�GHPDLV�FRPLQDo}HV�OHJDLV��VRE�SHQD�GH�VHUHP�SHQKRUDGRV�WDQWRV�EHQV�TXDQWRV�VX¿FLHQWHV�
para garantia do débito, podendo oferecer bens à penhora e EMBARGAR, querendo no prazo de 
15(quinze) dias.  E para que a noticia chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no 
IXWXUR�DOHJDU�LJQRUkQFLD��GHWHUPLQRX�D�00�-Xt]D�GH�GLUHLWR�D�H[SHGLomR�GHVWH�(',7$/��TXH�GHYHUi�
VHU�SXEOLFDGR�H�D¿[DGR�QD�IRUPD�GD�OHL��&XPSUD�VH��'DGR�H�SDVVDGR�QHVWD�FLGDGH�-RmR�3HVVRD�3%��
aos 06 dias de julho de 2016. Eu, _____ Avany Galdino da Silva, técnica judiciária, digitei-o e assino.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00037/2016.
OBJETO: Locação de uma moto niveladora para regularização e nivelamento de ruas, estradas, 

campos, terrenos e áreas diversas na zona urbana e rural deste Município.
ABERTURA: 25/08/2016 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/09/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. (SEGUNDA CHAMADA)
OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada, de materiais 

de construção, material de trabalho e material hidráulico em geral, destinados à reposição e/ou 
PDQXWHQomR�GRV�VHUYLoRV�S~EOLFRV�GD�PXQLFLSDOLGDGH�QR�0XQLFtSLR�GH�6mR�6HEDVWLmR�GH�/DJRD�GH�
Roça/PB.ABERTURA: 09/09/2016 as 09:30 horas.JUSTIFICATIVA: LICITAÇÃO PELA SEGUNDA 
VEZ DESERTA.

DATA: 11/09/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2016

9HUL¿FDGD�D�QmR�DOWHUDomR�QRV�WHUPRV�GR�(GLWDO�GH�&RQFRUUrQFLD�3~EOLFD�Q�����������H�HP�FXP-
SULPHQWR�DR�����GR�$UW�����GD�/HL�����������¿FD�DJHQGDGD�SDUD�R�SUy[LPR�GLD������������jV������KV�
D�VHVVmR�GH�DEHUWXUD�GR�SUHVHQWH�FHUWDPH��¿FDP�UHVSHLWDGDV�WRGDV�DV�FRQGLo}HV�HGLWDOtFLDV�LQLFLDLV�

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 13 de setembro de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�REVHUYDGR�SDUHFHU�GD�$V-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2016, que objetiva: Locação de uma 
moto niveladora para regularização e nivelamento de ruas, estradas, campos, terrenos e áreas 
diversas na zona urbana e rural deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 01 de Setembro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016 (SEGUNDA CHAMADA)
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOD�3UHJRHLUD�2¿FLDO�H�REVHUYDGR�SDUHFHU�GD�$V-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa(s) para fornecimento de forma parcelada, de materiais de construção, material de trabalho 
H�PDWHULDO�KLGUiXOLFR�HP�JHUDO��GHVWLQDGRV�j�UHSRVLomR�H�RX�PDQXWHQomR�GRV�VHUYLoRV�S~EOLFRV�GD�
municipalidade no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB.; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório: LICITAÇÃO DESERTA – (SEGUNDA CHAMADA).

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 11 de Setembro de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 60009/2016

OBJETO: Contratação de empresa para construção de duas UBS na cidade de Cajazeiras-PB.
LICITANTE HABILITADO:
- PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - 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 
UHFXUVRV��D�VHVVmR�S~EOLFD�SDUD�DEHUWXUD�GRV�HQYHORSHV�3URSRVWD�GH�3UHoRV�VHUi�UHDOL]DGD�QR�GLD�
26/09/2016, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Joca Claudino, s/n – Pôr do Sol - Cajazeiras 
��3%��QR�KRUiULR�GDV�������DV�������KRUDV�GRV�GLDV�~WHLV�

Telefone: (083) 3531-2534/7571.
Cajazeiras - PB, 13 de Setembro de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016(TERCEIRA CHAMADA)
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GD�3UHJRHLUD�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:30 horas do 
dia 27de Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada, de materiais de construção em 
JHUDO��GHVWLQDGRV�j�UHSRVLomR�H�RX�PDQXWHQomR�GRV�VHUYLoRV�S~EOLFRV�GD�PXQLFLSDOLGDGH�QR�0XQLFtSLR�
de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 07:00 
DV�������KRUDV�GRV�GLDV�~WHLV��QR�HQGHUHoR�VXSUDFLWDGR�

Telefone: (083) 3387-1066.
Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 de Setembro de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO – Prefeita 

 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

CONVITE
CONVIDAMOS TODA POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PÚBLICA 

PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO DO EMPREENDIMENTO 
SOLAR  CAATINGA  LTDA-ME CNPJ: 23.342.052/0001-41 COM SEDE A RUA DIAS VIEIRA, N° 
749, CONJ 46C, CEP: 05.632-091 SÃO PAULOSUDEMAPROCESSO: 2016-004095/TEC/LP-2746A 
SER REALIZADO AS 10:00 HORAS DA MANHÃ NA CÂMERA MUNICÍPAL DO MUNICÍPIO DE 
POMBAL (PB) PARA APRESENTAR O PROJETO A POPULAÇÃO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE TORNAR SEM EFEITO

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
TORNAR SEM EFEITO: a publicação da Adesão da Ata de Registro de Preços  n° 2.05.005/2016/
CSL/SEMAS/PMCG de 02 de Agosto de 2016, publicado no DOE PÁG 16 e no JORNAL A UNIÃO 
PÁG 26 no dia 27/08/2016 no DOU dia 31/08/2016 seção 03 PÁG 798  e no SEMANÁRIO OFICIAL 
DO MUNICIPIO de 22/08 até 26/08 PÁG 15 e EXTRATO DE CONTRATOS  n° 2.05.061/2016 E 
2.05.062/2016 do  02 de Agosto 2016 publicado no DOE PÁG 18 E JORNAL A UNIÃO PÁG 25 do 
dia 27/08/2016 e no DOU dia 31/08/2016  por conveniência e oportunidade.

EVA GOUVEIA
6HFUHWiULD�0XQLFLSDO�GH�$VVLVWrQFLD�6RFLDO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016

7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Setembro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Contratação de laboratório de análises clinicas para 
UHDOL]DomR�GH�GLYHUVRV�H[DPHV�SDUD�DWHQGHU�DV�QHFHVVLGDGHV�GD�VHFUHWDULD�GH�VD~GH�GR�0XQLFtSLR�
GH�8LUD~QD��5HFXUVRV��SUHYLVWRV�QR�RUoDPHQWR�YLJHQWH��)XQGDPHQWR�OHJDO��/HL�)HGHUDO�Q������������
H�'HFUHWR�0XQLFLSDO�Q������������,QIRUPDo}HV��QR�KRUiULR�GDV�������DV�������KRUDV�GRV�GLDV�~WHLV��
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 13 de Setembro de 2016

)5$1&,6&2�)5$1&(61,/'2�$/0(,'$�'$�6,/9$���3UHJRHLUR�2¿FLDO
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2016

7RUQD�S~EOLFR�TXH� IDUi� UHDOL]DU� DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�2¿FLDO� H�(TXLSH�GH�$SRLR�� VHGLDGD�QD�
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 28 de 
Setembro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Veículos diversos (automotor e motocicletas), destinados as Secretarias de Segurança e Procon 
Municipal da Prefeitura de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
GRV�GLDV�~WHLV��QR�HQGHUHoR�VXSUDFLWDGR�7HOHIRQH������������������(PDLO��OLFLWDFDRFDEHGHOR#\DKRR�
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 29 de Agosto de 2016
6,021(�0('(,526�%(=(55$���3UHJRHLUR�2¿FLDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOD�&RPLVVmR�3HUPDQHQWH�GH�/LFLWDomR�H�REVHUYDGR�

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: 
REFORMA DO MERCADO PUBLICO  DESTE MUNICIPIO.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS 
LTDA - R$ 146.493,80.

Cacimba de Dentro - PB, 24 de Março de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOD�&RPLVVmR�3HUPDQHQWH�GH�/LFLWDomR�H�REVHUYDGR�

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
Locação de Veículos Destinados a Transportar Estud. para as Escolas deste município.; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DIMAS DIAS DOS 
SANTOS - R$ 21.600,00; FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA - R$ 36.600,00; JOSE 
BARBOSA FILHO - R$ 57.000,00; JOSE JACINTO SOBRINHO - R$ 42.000,00; JOSE VIEIRA DOS 
SANTOS - R$ 28.200,00; JULIANA MACIEL DE ANDRADE - R$ 23.400,00; MANUEL RODRIGUES 
VIANA - R$ 23.400,00; ROSINALDO GONZAGA LEAL - R$ 18.200,00; VANILDO BENEDITO 
LEAL - R$ 50.200,00.

Cacimba de Dentro - PB, 25 de Março de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOD�&RPLVVmR�3HUPDQHQWH�GH�/LFLWDomR�H�REVHUYDGR�

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: 
&RQWUDWDomR�GH�(PSUHVD�SDUD�([HFXomR�GD�2EUD�GH�5HIRUPD�GR�0DWDGRXUR�3~EOLFR�0XQLFLSDO�GH�
Cacimba de Dentro; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - R$ 181.794,85.

Cacimba de Dentro - PB, 13 de Junho de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOD�&RPLVVmR�3HUPDQHQWH�GH�/LFLWDomR�H�REVHUYDGR�
o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CRECHE E DE DUAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JH CARNEIRO 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - R$ 389.530,71.

Cacimba de Dentro - PB, 12 de Julho de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
1RV�WHUPRV�GR�UHODWyULR�¿QDO�DSUHVHQWDGR�SHOD�&RPLVVmR�3HUPDQHQWH�GH�/LFLWDomR�H�REVHUYDGR�

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2016, que objetiva: 
Pavimentação de Diversas ruas na cidade de Cacimba de Dentro e no Distrito do Logradouro.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JH CARNEIRO 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - R$ 779.885,16

Cacimba de Dentro - PB, 24 de Agosto de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
EXTRATO DE REVOVAÇÃO DE LICITAÇÃO

02'$/,'$'(��,QH[LJLELOLGDGH�Q�������������2%-(72��$SUHVHQWDomR�GH�6KRZ�GH�P~VLFD�QR�
evento alusivo a Festividade de Emancipação Política de nossa cidade a se realizar no dia 25 de 
setembro de 2016; JUSTIFICATIVA: Indisponibilidade de data por parte da banda. 

Cacimba de Dentro - PB, 23 de Agosto de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016, 
TXH�REMHWLYD��$SUHVHQWDomR�GH�6KRZ�GH�P~VLFD�QR�HYHQWR�DOXVLYR�D�)HVWLYLGDGH�GH�(PDQFLSDomR�
Política de nossa cidade a se realizar no dia 25 de setembro de 2016; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO DA SILVA BARBOSA - R$ 40.000,00.

Cacimba de Dentro - PB, 06 de Setembro de 2016
EDMILSON GOMES DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA PARAÍBA, através 

GD�VXD�&RPLVVmR�3HUPDQHQWH�GH�/LFLWDomR��WRUQD�S~EOLFR�D�TXHP�LQWHUHVVDU��TXH�IDUi�UHDOL]DU�jV�
09:00horas do dia 29 de Setembro de 2016, licitação na modalidade Tomada de Preço, cujo objeto 
p�R�$EDVWHFLPHQWR�'µ$JXD�QDV�FRPXQLGDGHV��0LXP��&DUD~EDV�H�%RL�0DQVR�QHVWH�PXQLFtSLR��2�
Edital estará disponível na sala da CPL das 08:00 às 12:00h, no prédio deste Poder Executivo ou 
através do e-mail: prefeituralicitacao2014@gmail.com. 

Cacimba de Dentro – PB, 09 de Setembro de 2016.
&KLDUD�/tJLD�$OPHLGD�1DVFLPHQWR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
  AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GD�3UHJRHLUD�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 13:00 horas do dia 29 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para fornecimento de tecidos, toalha, percal, calça, camisa demanda desta edilidade. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
Q����,QIRUPDo}HV��QR�KRUiULR�GDV�������DV�������KRUDV�GRV�GLDV�~WHLV��QR�HQGHUHoR�VXSUDFLWDGR��
Telefone: (83) 3379-1045. Email: prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Setembro de 2016
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO

3UHJRHLUD�2¿FLDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
  AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
7RUQD�S~EOLFR�TXH�IDUi�UHDOL]DU�DWUDYpV�GD�3UHJRHLUD�2¿FLDO�H�(TXLSH�GH�$SRLR��VHGLDGD�QD�5XD�

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 14:00horas do dia 29 de Setembro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para contratação de serviço 
prestados em assessoria técnica de engenharia deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário 
GDV�������DV�������KRUDV�GRV�GLDV�~WHLV��QR�HQGHUHoR�VXSUDFLWDGR��7HOHIRQH������������������(PDLO��
prefeituralicitacao2014@gmail.com

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Setembro de 2016
ZIORETH RIBEIRO PLACIDO

3UHJRHLUD�2¿FLDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00001/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cacimba de 
'HQWUR������6HFUHWDULD�GH�,QIUD���(VWUXWXUD����������������2EUDV�H�,QVWDODo}HV��9,*Ç1&,$��DWp�R�¿QDO�GR�
H[HUFtFLR�¿QDQFHLUR�GH�������3$57(6�&2175$7$17(6��3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�&DFLPED�GH�'HQWUR�
e: CT Nº 00011/2016 - 28.03.16 - VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - R$ 146.493,80. 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de Veículos Destinados ao Transportar Estudantes para as Escolas deste 

mun. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Cacimba de Dentro: 04-SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
0404 SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 12 361 1008 2.016 – MANUT. ATIV. DE 
TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 
���������������287526�6(59��'(�7(5&��3(662$�-85,',&$��9LJrQFLD��DWp�R�¿QDO�GR�H[HUFtFLR�
¿QDQFHLUR�GH������3$57(6�&2175$7$17(6��3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�&DFLPED�GH�'HQWUR�H��&7�
Nº 00012/2016 - 28.03.16 - ROSINALDO GONZAGA LEAL - R$ 18.200,00; CT Nº 00013/2016 
- 28.03.16 - VANILDO BENEDITO LEAL - R$ 50.200,00; CT Nº 00014/2016 - 28.03.16 - DIMAS 
DIAS DOS SANTOS - R$ 21.600,00; CT Nº 00015/2016 - 28.03.16 - FRANCISCO LEONARDO 
TARGINO DA SILVA - R$ 36.600,00; CT Nº 00016/2016 - 28.03.16 - JULIANA MACIEL DE ANDRA-
DE - R$ 23.400,00; CT Nº 00017/2016 - 28.03.16 - JOSE VIEIRA DOS SANTOS - R$ 28.200,00; 
CT Nº 00018/2016 - 28.03.16 - MANUEL RODRIGUES VIANA - R$ 23.400,00; CT Nº 00019/2016 
- 28.03.16 - JOSE JACINTO SOBRINHO - R$ 42.000,00; CT Nº 00020/2016 - 28.03.16 - JOSE 
BARBOSA FILHO - R$ 57.000,00 

EXTRATO DE CONTRATO
2%-(72��&RQWUDWDomR�GH�(PSUHVD�SDUD�([HFXomR�GD�2EUD�GH�5HIRUPD�GR�0DWDGRXUR�3~EOLFR�

Municipal de Cacimba de Dentro. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cacimba de Dentro: 07 Secretaria de Infra-estrutura 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria de Infra-Estrutura 44.90.51-00 - Obras e Instalações; 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro 
e: CT Nº 00032/2016 - 13.06.16 - VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - R$ 181.794,85

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CRECHE E DE DUAS ESCOLAS NESTE 

MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Cacimba de Dentro: 04- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES 0404- SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1002 1.008- AMPLIA-
ÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 12.365.1001 1.022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DE CRECHES 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; VIGÊNCIA: 03 (três) meses; PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00039/2016 - 15.07.16 - JH 
CARNEIRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - R$ 389.530,71.  

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Pavimentação de Diversas ruas na cidade de Cacimba de Dentro e no Distrito do 

Logradouro. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2016. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Cacimba de Dentro: 07 Secretaria de Infra-estrutura UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA: 0707 Secretaria de Infra-Estrutura 15.451.10291 . 064 - Implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedos 44.90.51-00 - Obras e Instalações; VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses; PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e:  CT Nº 00040/2016 
- 26.08.16 - JH CARNEIRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - R$ 779.885,16

  
EXTRATO DE CONTRATO

2EMHWR��$SUHVHQWDomR�GH�6KRZ�GH�P~VLFD�QR�HYHQWR�DOXVLYR�D�)HVWLYLGDGH�GH�(PDQFLSDomR�
Política de nossa cidade a se realizar no dia 25 de setembro de 2016; Inexigibilidade de Licitação 
Q�����������'RWDomR��5HFXUVRV�SUySULRV��9LJrQFLD�� )LQDO� GR�([HUFtFLR� ¿QDQFHLUR� ������3DUWHV��
Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e EDUARDO DA SILVA BARBOSA - Valor: R$40.000,00.

Cacimba de Dentro – PB, 09 de Setembro de 2016.
(GPLOVRQ�*RPHV�GH�6RX]D

Prefeito 

ALLIANCE JOSÉ OLIMPIO CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 13.078.646/0001-33, torna 
S~EOLFR�TXH�UHTXHUHU�D�6(0$0���6HFUHWDULD�GH�0HLR�$PELHQWH��UHQRYDomR�GD�/LFHQoD�GH�,QVWDODomR��
da Construção de um Residencial Multifamiliar, situado a Av. João Cyrillo da Silva, S/N, Altiplano, 
João Pessoa – PB.

(0(5621�3(5(,5$�'(�/,0$�±�&13-�&3)�1������������������7RUQD�S~EOLFR�TXH�D�68'(0$���
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2458/2016 
em João Pessoa, 31 de agosto de 2016 – Prazo: 61 dias. Para a atividade de: Propaganda ao 
Volante (VW KOMBI – PLACA HNK-8350/PB) Na(o) - SANTA RITA E REGIÃO. Município: - UF: 
PB. Processo: 2016-005928/TEC/AA-4169.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 76/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
VXDV� DWULEXLo}HV�� WRUQD� S~EOLFR� R� SUHVHQWH�(',7$/�'(�&2192&$d2�� FRQIRUPH�'(&,6®(6�
LIMINARES – PROCESSO Nº 0837677-92.2016.8.15.2001, JOSEFA VIRLANDIA LEITE PALITÓ, 
FODVVL¿FDGD�HP�����OXJDU��SDUD�R�FDUJR�GH�352)(6625�'$�('8&$d2�%È6,&$�,��352&(662�
1�����������������������������-26(�521$/'2�'(�%$5526�),*8(,5('2��FODVVL¿FDGR�HP�����
lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA PORTUGUES, e 
352&(662�1�����������������������������-$1(�(67(9$0�'$�6,/9$�*20(6��FODVVL¿FDGR�HP�
57 lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA INGLÊS, Edital 
nº 01 de 08 de novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto 
dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
UHODFLRQDGRV��TXH�SRGHUmR�VHU�UHDOL]DGRV�HP�VHUYLoRV�S~EOLFRV�RX�SULYDGRV���

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
IRQH����������������GDV������jV�������H�������DV�������KRUDV��SDUD�LQYHVWLGXUD�QR�FDUJR�S~EOLFR��
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
F�� 7tWXOR�GH�(OHLWRU�FRP�FRPSURYDQWH�GH�YRWDomR�GD�~OWLPD�HOHLomR�
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
M�� 5HJLVWUR�GH�QDVFLPHQWR�GH�¿OKRV��V��PHQRU��HV��GH����DQRV�H�RX�SRUWDGRUHV�GH�GH¿FLrQFLD��
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

GR�(VWDGR�HP�TXH�R�FDQGLGDWR�KRXYHU�UHVLGLGR�QRV�~OWLPRV�FLQFR�DQRV�H[SHGLGDV��QR�Pi[LPR��Ki�
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

R�� &HUWL¿FDGR�GH�DQWHFHGHQWHV�GD�3ROtFLD�)HGHUDO�H�GD�3ROLFLD��GRV�(VWDGRV�HP�TXH�R�FDQ-
GLGDWR�KRXYHU�UHVLGLGR�QRV�~OWLPRV�FLQFR�DQRV��H[SHGLGDV��QR�Pi[LPR��Ki�VHLV�����PHVHV��UHVSHLWDGR�
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

T�� 'HFODUDomR���FDVR�SRVVXD�RXWUR�FDUJR��HPSUHJR�RX�IXQomR�SXEOLFD���HVSHFL¿FDQGR�D�
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 06 de setembro de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

6HFUHWiULR�GD�$GPLQLVWUDomR�

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
2�7-�3%��DWUDYpV�GR�3UHJRHLUR�� WRUQD�S~EOLFR��TXH� IRL�GHFODUDGD�YHQFHGRUD�H�DGMXGLFDGD�QD�

citada licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para fornecimento parcela-
do, através do sistema de Registro de Preços, de persianas, incluindo os serviços de instalação, 
para atender a demanda de diversas unidades deste Poder Judiciário,à empresa C2 COMÉRCIO 
DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA EPP com o valor de R$ 148.000,00 (cento e 
TXDUHQWD�H�RLWR�PLO�UHDLV��SDUD�R�ORWH�~QLFR�

João Pessoa, 13 de setembro de 2016.
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS

Pregoeiro TJ-PB

                                                 

 PUBLICAÇÃO   
-RmR�3HVVRD�����GH�VHWHPEUR�GH������

��$�&RPSDQKLD�(VWDGXDO� GH�+DELWDomR�3RSXODU� ±�&(+$3�� WRUQD� S~EOLFR� TXH� D�68'(0$�±�
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 
2623/2016 – através do Proc. 2016-003792/TEC/LI-4904, referente à construção de conjunto 
habitacional popular com 217 (duzentas e dezessete) unidades habitacionais, em Mangabeira, no 
município de JOÃO PESSOA - PB.

� ��$�&RPSDQKLD�(VWDGXDO� GH�+DELWDomR�3RSXODU� ±�&(+$3�� WRUQD�S~EOLFR�TXH�D�68'(0$�±�
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 
2545/2016 – através do Proc. 2015-007914/TEC/LO-1280, para construção de 30 (trinta) unidades 
habitacionais, no município de MAMANGUAPE - PB.

���$�&RPSDQKLD�(VWDGXDO�GH�+DELWDomR�3RSXODU�±�&(+$3��WRUQD�S~EOLFR�TXH�D�68'(0$�±�6X-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 4694/2012 – através do Proc. 2016-006870/TEC/LO-3154, para construção de 40 
(quarenta) unidades habitacionais,  no município de RIACHÃO- PB. 

��$�&RPSDQKLD�(VWDGXDO�GH�+DELWDomR�3RSXODU�±�&(+$3��WRUQD�S~EOLFR�TXH�D�68'(0$�±�6X-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 22/2015 – através do Proc. 2016-006872/TEC/LO-3155, para construção de 410 
(quatrocentas e dez) unidades habitacionais, no Conjunto Colinas do Sul, no município de JOÃO 
PESSOA - PB.

                                                    EMILIA CORREIA LIMA
                                                         Diretora Presidente

(0(3$�±�(PSUHVD�(VWDGXDO�GH�3HVTXLVD�$JURSHFXiULD�GD�3DUDtED�6�$�
ERRATA

Pregão Presencial  Nº 023/2016 - 
Registro CGE Nº 16-00779-8 de 2/9/2016– Processo Nº 32.202.000195.2016
O ITEM nº 03/CÓDIGO: 102919
Onde se lê:  Unidade/Unid
Leia: Unidade/ KG

João Pessoa – PB, 13 de setembro de 2016.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

CONTRATO Nº 00051/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2016 

&2175$7$17(��3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�GH�$JXLDU
CONTRATADA: Construtora Soares Ltda - ME

OBJETO: Pavimentação em paralelepípedo e drenagem pluvial em diversas ruas, atendendo 
ao Contrato de Repasse nº 1022694-24/2015.

MOTIVO ADITAMENTO: Alteração da Cláusula Quinta do contrato
A Cláusula Quinta do Contrato em epígrafe passa a ter a seguinte redação: O presente Termo tem 

SRU�¿QDOLGDGH�DOWHUDU�D�FOiXVXOD�4XLQWD�GR�FRQWUDWR�RULJLQiULR��UHGX]LQGR��GR�YDORU�WRWDO�LQLFLDOPHQWH�
contratado, a quantia de R$ 13.129,60 (treze mil, cento e vinte e nove reais e sessenta centavos), 
em decorrência de alterações na planilha básica. O valor total da contratação passa a ser então 
de R$ 278.637,49 (duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e nove 
FHQWDYRV���¿FDP�PDQWLGDV�DV�GHPDLV�FOiXVXODV�GR�&RQWUDWR���

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 
Aguiar - PB, 12 de Setembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR                CONSTRUTORA SOARES LTDA - ME
0DQRHO�%DWLVWD�*XHGHV�)LOKR�3UHIHLWR����������������������������������&RQWUDWDGD��������������

CNPJ  nº  08.944.076/0001-87                                   CNPJ  nº 12.889.340/0001-02

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 01 AO CONTRATO 
Nº 2.05.063/2015/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/SEMAS/PMCG E AURI NUNES CAMBOIM 
- MEOBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO A PARTIR DE 14/09/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:08 243 1034 2212 E OUTROS. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30. FONTE DE RECURSOS: 
029/000. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: 
EVA GOUVEIA E AURI NUNES CAMBOIM.DATA DE ASSINATURA: 13/09/2016.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

GRUPO 5 CONST. INCORP. IMOBILIARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.830.308/0001-18, Torna 
S~EOLFR�TXH�D�68'(0$���6XSHULQWHQGrQFLD�GH�$GPLQLVWUDomR�GR�0HLR�$PELHQWH��HPLWLX�D�/LFHQoD�
de Operação nº 2554/2016 em João Pessoa, 1 de setembro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
DWLYLGDGH�GH��(GL¿FDomR�0XOWLIDPLOLDU�FRP�����XQLGDGHV�KDELWDFLRQDLV�PXOWLIDPLOLDU�HP����EORFR�
composto de semi-solo, térreo, pavimentos superior (estacionamento, mezanino, 20 pavimentos 
tipo, numa área de 9.714 metros quadrados, interligado ao sistema de esgoto da Cagepa Na(o) 
-  Rua João Vieira Carneiro, s/n-Pedro Gondim – Município:  JOÃO PESSOA -  UF: PB. Processo: 
2016-005754/TEC/LO-2982.

&20$5&$�'$�&$3,7$/��-8,=2�'(�',5(,72�'$�����9$5$�&Ë9(/��(',7$/�'(�,17,0$d2�&20�
35$=2�'(����',$6��$�'UD��9DQHVVD�$QGUDGH�'DQWDV�/LEHUDOLQR�GD�1yEUHJD��00���-Xt]D�GH�'LUHLWR�
HP�VXEVWLWXLomR�GD�����9DUD�&tYHO��GHVWD�&DSLWDO��HP�YLUWXGH�GD�/HL��HWF��)$=�6$%(5��D�WRGRV�TXDQWRV�
YLUHP�R�SUHVHQWH�HGLWDO�RX�GHOH�WLYHUHP�FRQKHFLPHQWR�TXH��SHUDQWH�HVWH�MXt]R�H�FDUWyULR�GD�����9DUD�
Cível da capital tramita a Ação Obrigação de Fazer, processo nº 200.2009.039.628-0, promovida 
por Banco do Nordeste do Brasil S/A, contra: METALURGICA STEEL S/A. E é o presente, para 
,17,0$5�D�0HWDO~UJLFD�6WHHO�6�$��&13-�Q�����������������������UHSUHVHQWDGD�SRU�:DVKLQJWRQ�
Luis Lopes, atualmente em lugares incerto e não sabido, na forma do art.475-J, do CPC. E para 
TXH�FKHJXH�DR�FRQKHFLPHQWR�GH�WRGRV�H�QmR�VH�DOHJXH�LJQRUkQFLD��PDQGRX�R�00�-XL]�jV�ÀV�����Y����
H[SHGLU�R�SUHVHQWH�(',7$/��TXH�VHUi�SXEOLFDGR�QD�IRUPD�GD�OHL�H�D¿[DGR�FySLD�QR�ORFDO�GH�FRVWXPH��
Dado e passado nesta cidade João Pessoa-PB, capital do Estado da Paraíba, aos 10 dias do mês 
de dezembro de 2015. Dra. Vanessa Andrade Dantas Liberalino da Nóbrega. Juíza de Direito em 
substituição.Eu, Orlandino P. Chaves, técnico judiciário, o digitei e subscrevi.

-�+��75$163257(6�/7'$�±�&13-�&3)�1����������������������7RUQD�S~EOLFR�TXH�D�68'(0$���
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2448/2016 
em João Pessoa, 31 de agosto de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte de 
cargas perigosas (álcool, gasolina, diesel e QAV-1), veículo caminhão trator placa OYX-8157 e semi-
-reboque-tanque placa OYY 6218, em todo o território paraibano. Na(o) - CABEDELO, SANTA RITA, 
PEDRAS DE FOGO E RIO TINTO.  Município: - UF: PB.  Processo: 2016-003200/TEC/AA-3764.

0,1(5$d2�9,67$�%(/$�/7'$� ��0(±�&13-�&3)�1��������������������7RUQD� S~EOLFR� TXH�
aSUDEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2271/2016 em João Pessoa, 26 de agosto de 2016 – Prazo:1095 dias. Para a atividade de: BE-
NEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO METALICOS (ROCHAS PEGMATITICAS) – PROPRIEDADE 
VARZEA DA CARNEIRA S/N – ZONA RURALMunicípio: JUNCO DO SERIDO – UF: PB.   Processo: 
2016-001505/TEC/L0-1754.

0,1(5$d2�0(1(6(6�/7'$���0(±�&13-�&3)�1��������������������7RUQD�S~EOLFR�TXH�D68-
DEMA – Superintendência de Administração doMeioAmbiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2770/2016 em João Pessoa, 08 de setembro de 2016 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: Operação 
GD�XQLGDGH�GH�EHQH¿FLDPHQWR�GD�ERUUD�GH�FDXOLP�±�VLWLR�VmR�MRVp�6�1�5HJLmR�YiU]HD�GD�FDUQHLUD�±�
ZONA RURALMunicípio: JUNCO DO SERIDO – UF: PB.   Processo: 2016-004411/TEC/L0-2591. 

MARCIONILDO DA SILVA CORREIA, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU 
DA  A SEMAM (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) A  LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 490/2016 
PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESIDENCIAL BIFAMILIAR LOCALIZADO NA RUA CLÁUDIO MAR-
CELO FERREIRA, Nº 572, BAIRRO DE PARATIBE, NESTA CAPITAL. Republicado por Incorreção.
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