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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

29o Máx.
23o  Mín.

33o  Máx.
20o Mín.

35o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,611  (compra) R$ 3,612  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,460  (compra) R$ 3,750  (venda)
EURO   R$ 3,992  (compra) R$ 3,996   (venda)

l Ministério Público da Paraíba funcionará em turno único. Página 3

l MPT faz campanha contra o trabalho infantil no São João. Página 5

l Ação faz reconhecimento de paternidade em comunidade indígena. Página 7

l Brasil terá primeiro teste rápido para detectar o zika vírus. Página 10

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

O deputado Marcos Rogério, relator no Conselho de Ética da Câmara do processo que investiga o presidente afastado da 
Casa, Eduardo Cunha, entregou ontem o parecer sobre o caso. A sessão para votar as acusações acontece hoje. PÁGInA 9

Relator vai pedir a 
cassação de Cunha
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são joão no EsTADo A PBTur apresentou ontem a agências de viagem e empresas de recep-
tivo a programação junina das cidades paraibanas e os principais atrativos locais.  PÁGInA 8
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Tocha olímpica: 
Estado reforça
a segurança

 

A tocha dos Jogos Olím-
picos do Rio chega amanhã 
à Paraíba cercada por um 
esquema especial de policia-
mento preparado pelas For-
ças de Segurança. PÁGInA 19

Técnica inovadora reduz a dor e 
o risco de infecção e melhora a cica-
trização dos ferimentos.  PÁGInA 5

Programa atua em áreas como 
educação, cofinanciamento, sistema 
de informação e pesquisa.  PÁGInA 3

PB vai usar pele de 
tilápia como curativo

Estado apresenta plano 
para assistência social

Hospital de Trauma da capital lançou a 
campanha de prevenção a queimaduras

Produção de 1988 
conta a história de 
amizade entre um 

projecionista
e um garoto

fascinado
pelo cinema

Equipes do Estado fizeram reunião esta semana

Ações foram apresentadas durante 
prestação de contas de Cida Ramos

Queimaduras

Esportes

Paraíba + SUAS

clÁssIco O Cineclube O 
Homem de Areia comemora 
o primeiro aniversário com 
a exibição de Cinema Para-
diso.  PÁGInA 21
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Operação Zelotes indicia 
presidente do Bradesco 

Polícia Federal

 PÁGInA 10

Secretaria da Mulher 
participa hoje de atividade 
em Tambaú. PÁGInA 6

Ação orienta como 
realizar denúncias

ESTuPrOS
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Semana de expectativa
Esta deverá ser a semana que selará 

o destino do presidente afastado da Câ-
mara dos Deputados, deputado Eduardo 
Cunha (PMDB). É que o presidente do 
Conselho de Ética e Decoro da Casa, de-
putado José Carlos Araújo, vai definir a 
data de leitura do relatório final, assinado 
pelo deputado Marcos Rogério, que pede 
a cassação do peemedebista – o relatório 
ainda não foi publicizado, por força do 
Regimento Interno, mas deputados do 
colegiado vazaram à imprensa o teor do 
documento. O voto pela cassação se jus-
tificaria pela acusação principal: Cunha 
mentiu à CPI da Petrobras, em 2015, ao 
negar ter contas bancárias no exterior, o 
que caracteriza a quebra de decoro.

Pelo volume de denúncias e indícios 
levantados pela Procuradoria-Geral da 
República contra Cunha, será um retro-
cesso se a Comissão de Ética decidir por 
pena mais branda do que a cassação, 
como defendem seus aliados no colegia-
do. Aliás, uma primeira manobra para 
blindar o peemedebista foi levada adiante 
pelo seu fiel escudeiro, deputado Waldir 
Maranhão (PP-MA), presidente interino 
da Casa, que proibiu a inclusão no rela-
tório, como justificativa à cassação, das 
acusações de que Cunha havia recebido 
R$ 5 milhões em propina no escândalo da 
Petrobras.

A volta de Eduardo Cunha à Presi-
dência da Câmara dos Deputados, na 
possibilidade de ele se safar no conselho, 
terá consequências inimagináveis tanto 
no Congresso quanto na sociedade, com 
potencial para agravar ainda mais a cri-

se política. Até por que, mesmo entre os 
parlamentares apoiadores do governo 
de Michel Temer e que, portanto, são fa-
voráveis ao afastamento definitivo da 
presidente Dilma, a opinião sobre Cunha 
é quase unânime: ele não teria mais con-
dições morais nem para permanecer no 
cargo de presidente nem para continu-
ar exercendo seu mandato. O presidente 
afastado, pelo açodamento de suas ações 
e pelas inúmeras manipulações orques-
tradas para se beneficiar e atrapalhar os 
trabalhos investigativos contra ele, pare-
ce ter se tornado ‘persona non grata’ até 
dentro de sua própria legenda. Aliados de 
Temer, como o PSDB e PSD, avaliam que a 
volta de Cunha, sobretudo neste momen-
to pré-votação do processo contra a pre-
sidente, não faria nenhum bem à imagem 
do Congresso, às voltas com inúmeros 
casos de parlamentares denunciados por 
corrupção – Cunha seria mais um a trazer 
os holofotes, negativamente, para cima 
do Legislativo – lembremos que além do 
processo na Comissão de Ética, ele é réu 
em processo no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

A título de ilustração, no que diz res-
peito ao processo de fritura de Cunha 
dentro da ala peemedebista, há que se 
destacar a declaração do senador Rome-
ro Jucá, um dos caciques do PMDB. Grava-
do por Sérgio Machado, ex-presidente da 
Transpetro, ele disse, textualmente, que 
“Eduardo Cunha está morto”. A expectati-
va é saber se, na votação do conselho, esta 
sentença será verdadeira ou se o peeme-
debista renascerá das cinzas. 

Editorial

 

UNInforme

A pRóxImA fAsEmAncO E buRlEscO“nÃO funcIOnOu”

RAOnI nA Al, sAnDRA mARROcOs nA câmARA

A reputação do governo 
Temer no exterior é a pior 
possível, após a queda de 
dois ministros suspeitos 
de corrupção. Na avaliação 
do jornal inglês The Guar-
dian, “a reputação do novo 
governo interino deslizou 
de frágil para burlesca”. O 
poderoso New York Times 
registrou que “o governo 
parece estar mancando de 
um escândalo a outro”.

O plano de trabalho da Co-
missão Especial do Impeach-
ment que norteará a próxi-
ma fase do processo contra 
a presidente afastada Dilma 
Rousseff será definido ama-
nhã. Hoje, porém, expira o 
prazo para que os membros 
da comissão indiquem tes-
temunhas a serem ouvidas e 
decidam quais as provas que 
serão submetidas à aprecia-
ção do colegiado.

O líder do governo na AL, de-
putado Hervázio Bezerra (PSB), 
disse que está identificado 
o problema que leva o túnel 
construído pela prefeitura a 
estourar todas as vezes que cai 
chuva forte em João Pessoa: “O 
túnel novo, de maior proporção, 
foi acoplado a uma rede menor”, 
por isso o sistema não suporta 
e estoura. “A responsabilidade 
é de quem fez, não funcionou, é 
um problema sério”.

lIcEnÇA pARA pós-gRADuAÇÃO
Ontem, a AL aprovou Projeto de Lei Complementar (PLC) que prevê a concessão de licença, pelo Governo 
do Estado, para servidor público que queira fazer mestrado ou doutorado “tendo em vista o interesse 
público”, explica o deputado Anísio Maia, autor da propositura, porque “a área de conhecimento da pós-
graduação deve ser de total interesse da administração”. Outra norma prevista: ao retornar às suas 
atividades, o servidor terá de exercer suas funções por um período igual ao da liberação concedida. O 
PLC será encaminhado, agora, à apreciação do governador Ricardo Coutinho. 

“Isso nos é vetado pela Constituição Federal, 
nos deixa com uma cidadania pela metade. Todo 
cidadão tem o direito de votar e ser votado, me-
nos nós”. O desabafo é do procurador-geral de 
Justiçada Paraíba, Bertrand Cunha Lima, que de-
fende a participação de membros do Ministério 
Público na política partidária, proibida pela atual 
legislação.

pARA cARgOs ElEtIvOs
“pOvO fOI lEsADO”

              Teatro e realidade  

A morte acidental de um anarquista, 
idos de 1985, Espaço Cultural. 

Crente de que já havia atraído para o 
palco, sob efeito da peça, a adesão geral do 
público, Antônio Fagundes tentou ouvir da 
plateia as palavras da peça: “Todo governo é 
filho da puta – gritava Fagundes, esperando 
o coro geral.

Gritou uma vez, duas, três... apurou o 
ouvido... e nada. Quanto mais repetia, mais 
falava sozinho.

No Rio, em São Paulo, nas plateias mais 
desinibidas, o f. d. p. só faltou estourar os 
teatros. Em João Pessoa, nada. Silêncio com-
pleto, apenas arranhado por alguns risinhos 
abafados, saídos timidamente. 

- Mas o que é isso?! – alarmou-se o ator, 
decepcionado.

Ensaiou novos apelos de coparticipação 
palco-plateia, inutilmente. Fora dali deve ter 
estranhado esse tipo de público, talvez úni-
co no seu itinerário de apresentações. Como 
deve ter confundido a apatia pessoense com 
alienação. 

Numa crônica bem antiga sobre a Festa 
das Neves, José Américo descreve esse mes-
mo espírito do nosso público. A festa era 
animada de pavilhões ricamente decorados, 
com todos os espaços tomados. Mas o povo 
se conduzia como se continuasse na igreja, 
conversando, flertando, indo e vindo sem 
grandes expansões. 

O ministro confessava sua dificuldade 

em acreditar que, de repente, essa massa 
apática explodisse no estouro do 26 de ju-
lho de 1930, nas rebeliões e motins incen-
diários subsequentes à morte do presiden-
te João Pessoa. A ferocidade daqueles dias 
não combinava com a abolia do cotidiano. 
Quem os vê no Ponto de Cem Réis ou es-
boçando risinhos tímidos como público de 
teatro está longe de imaginar que sejam as 
mesmas figuras da explosão de 1930. Terá 
havido outra? 

Não botar a cabeça de fora, não se ma-
nifestar, não aplaudir nem apupar, preferin-
do o aqui-pra-nós, sem se expor ao reparo 
alheio... tem sido a regra.

Quem conheceu o pacífico e sonolento de-
sembargador Aurélio Albuquerque, cronista 
de aparência ingênua, poderia imaginá-lo ca-
muflado entre estudantes insolentes, capaz 
de mandar o ovo podre que borrou a lapela 
do presidente Álvaro de Carvalho? 

“E foi você? – perguntou, quarenta anos 
depois, o secretário de Segurança de então, 
dr. José Américo. 

“Fui eu, ministro, quando o dr. Álvaro 
saía a pé de Palácio, enfrentando o tumulto 
da estudantada. Fui eu e só agora estou lhe 
confessando.”  

Mas não se deve confundir: a hora neces-
sária de jogar o ovo é uma, a de fazer eco à li-
cença de Antônio Fagundes seria outra. Com 
toda essa congestão de trânsito, de gente e de 
andares, o pessoense ainda parece o mesmo.   

não botar a cabeça de fora, não se manifestar, não aplaudir nem apupar, 
preferindo o aqui-pra-nós, sem se expor ao reparo alheio... tem sido a regra.”

 Crônica gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

O deputado Buba 
Germano (foto), do 
PSB, admitiu ontem 
que poderia tirar 
licença de seu man-
dato na AL para per-
mitir o ingresso do 
segundo suplente de 
deputado, o vereador 
Raoni Mendes (DEM). 
A operação para per-
mitir esse cenário 
é complexa, por um 
motivo óbvio: além de 
Buba Germano, outro 
deputado precisaria 
fazer o mesmo, porque existe a figura do primeiro suplente, o vereador Arthur Filho (PRTB), verea-
dor de Cabedelo. Esse reagrupamento de forças, digamos assim, teria uma repercussão na Câmara 
dos Vereadores: Sandra Marrocos, primeira suplente, assumiria o mandato em lugar de Raoni Men-
des e formaria o trio socialista na bancada da oposição, ao lado de Renato Martins e Zezinho do 
Botafogo. A ascensão de Raoni Mendes e Sandra Marrocos, caso este cenário se configure, tem uma 
lógica política interessante: ao tempo em que os socialistas receberiam uma voz combativa na AL, 
que já vem fazendo ‘estragos’ na administração Luciano Cartaxo (PSD), reforçariam seu quadro de 
oposição na Câmara Municipal, com uma vereadora que também tem um perfil de combatividade. 
Buba Germano, por seu lado, se diz entusiasta dessa operação, inclusive por que Sandra Marrocos 
lhe deu apoio na eleição de deputado, em 2014. “Acho importante Sandra voltar à Câmara Muni-
cipal, ela faz o bom debate”, disse, após afirmar que ficaria com a missão de fazer as articulações 
políticas para fortalecer as campanhas do partido em outros municípios. 

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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“A obra não foi feita como estava pro-
gramada. O povo de João Pessoa foi 
lesado”. Do vereador Renato Martins 
(PSB), líder da oposição na Câmara 
Municipal de João Pessoa, referindo 
à construção do túnel que ainda não 
resolveu os transbordamentos nas 
imediações da Lagoa do Parque Solon 
de Lucena – na segunda-feira, a água 
estourou o asfalto, no Centro.
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Cida lança plano de assistência 
social e presta contas da SEDH

O Governo do Estado, 
através da Secretaria do 
Desenvolvimento Humano 
(SEDH), lançou ontem, no 
auditório do Hotel Tambaú, 
o Plano Estadual Paraíba 
Mais Suas, o Plano de Econo-
mia Solidária e a Topografia 
Social do Estado, referente 
aos anos de 2016 a 2019. 
Na ocasião, a ex-secretária 
da SEDH, Cida Ramos, fez 
a prestação de contas, do 
período que esteve na se-
cretaria, a partir de 2011. 
Para uma grande plateia, 
que contou com a presença 
do governador Ricardo Cou-
tinho, secretários, vereado-
res, deputados, o arcebispo 
da Paraíba, dom Aldo Pagot-
to e a população em geral, 
Cida Ramos, deixou o cargo 
para concorrer à Prefeitura 
de João Pessoa. 

Na SEDH ela será substi-
tuída pela ex-chefe de Gabi-
nete, mestre em Serviço So-
cial e servidora do Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB), 
Kelly Samara do Nascimento 
e Silva. A novidade no even-
to foi o Plano Paraíba Mais 
Suas, que foi organizado em 
cinco eixos fundamentais: 
educação permanente, co-
financiamento, sistemas de 

Gestora entregou cargo na 
Secretaria de Estado para 
concorrer à Prefeitura de JP

O secretário da Segurança e Defesa 
Social da Paraíba, Cláudio Lima, partici-
pou, nessa terça-feira (31), no Ministério 
da Justiça e Cidadania, em Brasília, da 
reunião do Colégio Nacional de Secretá-
rios de Segurança Pública, a convite do 
ministro da Justiça, Alexandre de Morais. 
A reunião teve como objetivo discutir 
questões urgentes referentes à seguran-
ça pública no País, como a integração das 
ações entre os estados e a preocupação 
imediata com o enfrentamento do tráfi-
co e a violência contra a mulher.

Durante a reunião, que teve a par-
ticipação do presidente interino Michel 
Temer, foi anunciada a criação do Núcleo 
de Proteção à Mulher, que será ligado 
ao Ministério da Justiça. Segundo o se-
cretário Cláudio Lima, a grande preocu-
pação da Segurança Pública atualmente 
está voltada para o combate à violência 
contra a mulher, sobretudo depois do 

caso do estupro coletivo ocorrido recen-
temente no Rio de Janeiro, além da pro-
blemática das armas e do grande núme-
ro de homicídios registrados no País. 

O Núcleo de Proteção à Mulher será 
vinculado à Polícia Federal e deverá rece-
ber informações sobre casos de violência 
doméstica e contra a mulher de forma 
geral enviadas pelos estados. Esses da-
dos serão agrupados pela Polícia Federal, 
que passará a coordenar as atividades a 
serem executadas em uma ação conjunta 
entre Governo Federal e estados.

Ainda segundo Cláudio Lima, um 
dos pontos relevantes da reunião foi a 
adoção de uma política de segurança pú-
blica integrada para o enfrentamento do 
tráfico de drogas e o combate aos homi-
cídios. “Essa questão é muito importante 
porque a união das forças entre os esta-
dos poderá surtir um efeito positivo no 
enfretamento da violência”, disse.

Cláudio Lima participa de reunião 
com ministro da Justiça, em Brasília

SEGURANÇA PÚBLICA

A edição de ontem  do 
Diário Oficial do Estado 
(DOE) apresentou vários 
atos assinados pelo governa-
dor Ricardo Coutinho (PSB), 
com a destinação de recur-
sos orçamentários oriundos 
da União no valor total de 
R$ 57,2 milhões. A publi-
cação ocorre um dia após o 
Governo do Estado receber 
a autorização do Ministério 
da Fazenda para contrair 
dois empréstimos que so-
mados atingem o valor de 
R$ 149,7 milhões.

Conforme publicou o 
portal WSCom, a Secretaria 
de Estado da Educação foi a 
que mais recebeu recursos. 
R$ 47 milhões foram desti-
nados para a expansão da 
rede física das unidades es-
colares estaduais. Os recur-
sos são do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE). Destes, R$ 6,5 
milhões foram direcionados 
para o desenvolvimento da 
Educação para Jovens e Ado-
lescentes (EJA).

A Secretaria de Segurança 
Social e Defesa recebeu recursos 
na ordem de R$ 7.798.013,00, 
que serão utilizados para pla-
nejamento, coordenação e 
supervisão da política de se-
gurança. Para esta secretaria 
foram destinados ainda mais 
R$ 250 mil para campanhas 
de educação no trânsito. O 
Corpo de Bombeiros do Esta-
do, dotado de orçamento in-
dependente, recebeu o valor 
de R$ 52 mil.

Recursos no valor de 
R$ 2,1 milhões foram libe-
rados para a Secretaria de 
Saúde. Destes, R$ 110 mil 
servirão para estruturar a 
política de regulação em 
saúde e implementar ações 
do laboratório central de 
saúde pública para o Esta-
do. Os outros R$ 2 milhões 
serão destinados a ações da 
vigilância ambiental.

Ainda foram direcio-
nados R$ 20 mil reais para 
manutenção de serviços 
administrativos da Secre-
taria de Estado da Cultura, 
destinados ao Instituto Do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba 
(IPHAN).

Os recursos já estão 
disponíveis para todas as 
secretarias desde a publi-
cação do conteúdo no Diá-
rio Oficial, nessa terça-fei-
ra (31).

Governo destina R$ 60 
milhões para várias áreas

RECURSOS FEDERAIS

Violência contra a mulher e combate ao tráfico foram temas discutidos entre os secretários

FOtO: Divulgação/Secom-PB MPPB passa a 
funcionar em 
expediente único 
a partir de hoje

Entra em vigor a partir 
desta quarta-feira (1) o Ato 
20/2016, do procurador-geral 
de Justiça, Bertrand de Araújo 
Asfora, que determina o ho-
rário de expediente em turno 
único em todos os órgãos do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB). “É uma medida que 
visa a economia, diante desta 
grave crise hoje instalada no 
País. Essa medida faz parte da 
nossa racionalização do am-
biente administrativo, garan-
tindo os serviços com menos 
gastos, para maior resolutivi-
dade de atendimento da de-
manda junto à sociedade”, ex-
plica o procurador-geral.

De acordo com a medida, a 
jornada de trabalho dos servi-
dores lotados nas unidades de 
João Pessoa, Campina Grande, 
Bayeux, Santa Rita e Cabedelo 
será das 12h às 18h; e nas de-
mais unidades do Ministério 
Público da Paraíba, das 7h às 
13h. Nessas mesmas unidades, 
os servidores que estiverem 
ocupando cargo comissionado 
ou exercendo função gratifica-
da, a jornada será das 12h às 
19h. Nas demais unidades, será 
das 7 às 14h.

Os ocupantes de cargo 
em comissão ou função grati-
ficada, em razão do regime de 
integral dedicação ao serviço, 
podem ser convocados sempre 
que houver interesse da admi-
nistração. Nas sextas-feiras, a 
jornada de trabalho dos servi-
dores lotados em todas as uni-
dades do Ministério Público da 
Paraíba será das 7h às 13h.

A Secretaria de 
Estado da Edu-
cação foi a que 
mais recebeu 
recursos. No 
total são R$ 47 
milhões em 
verbas federais

informação, regionalização 
de serviços e pesquisas e pla-
nos. O plano foi criado para 
propiciar o aprimoramento 
da gestão do Suas (Sistema 
Único de Assistência Social) 
do Estado. O plano congrega 
ações e metas que terão im-
pacto nos 223 municípios, 
além de ser um instrumento 

de aporte e socialização de 
conteúdos e informações es-
senciais das gestões do Suas. 

A Topografia Social Re-
gionalizada será uma ferra-
menta de estudo socioter-
ritorial, transdisciplinar  e 
multimensional, na perspec-
tativa de possibilitar o amplo 
alcance e consolidação do 

Sistema Único de Assistên-
cia Social. Para o governador 
Ricardo Coutinho, trata-se 
de ações e metas importan-
tes que beneficiarão várias 
áreas em todo o Estado. 
“São cinco eixos fundamen-
tais para que novas políticas 
possam beneficiar setores 
importantes. Toda a Paraíba 

será beneficiada com apri-
moramento da Gestão do 
Suas”, disse. Cida aproveitou 
a ocasião para prestar contas 
à sociedade de todo trabalho 
que realizou na secretaria. 

Entre as ações estão o 
projeto Cidade Madura, Aco-
lher, Cartão Alimentação, 
Abono Natalino, Programa 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Leite da Paraíba, Casas da 
Cidadania, Programas Cida-
dão e Aquisição de Alimen-
tos, Restaurantes Populares, 
Combate à violação de Di-
reitos Humanos, Escola de 
Conselhos, Centros Sociais 
Urbanos, Centro de Convi-
vência do Idoso, Núcleo de 
Acolhida Especial, Qualifi-
cação Profissional para Pes-
soas com Deficiências e Pro-
jovem Trabalhador. 

“Ela conseguiu colocar 
políticas públicas que estão 
beneficiado a população em 
geral para pessoas de todas 
as idades. Apesar da crise 
econômica que passa o País, 
fizemos e estamos realizando 
ações que marcam o governo 
de trabalho”, avaliou o gover-
nador. Para a ex-secretária, o 
dever cumprido e a prestação 
de contas mostram o trabalho 
que foi realizado durante o 
período em que esteve à fren-
te da SEDH. Segundo Cida, a 
união de todos e o apoio do 
governador Ricardo Coutinho 
foram fundamentais para que 
as ações estejam benefician-
do os paraibanos. 

“Deixo a missão com o 
dever cumprido de trabalho 
e ações que só aconteceram 
com apoios importantes de 
todos que colaboraram e, 
principalmente, a colabora-
ção do governador Ricardo 
Coutinho. Deixo uma missão 
para entrar em outro desa-
fio que pretendo vencer com 
o apoio da população da ca-
pital”, observou.

Plano Estadual Paraíba Mais Suas, lançado ontem por Cida Ramos, terá impacto direto na vida de paraibanos dos 223 municípios

FOtO: Ortilo Antônio
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Políticas

Mulher vítima de violência terá 
prioridade em atendimento na PB
Projeto de Lei aprovado é 
de autoria do presidente 
da ALPB, Adriano Galdino

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba aprovou, na 
Sessão Ordinária dessa ter-
ça-feira (31), o projeto de 
lei de autoria do presidente 
Adriano Galdino que dispõe 
sobre políticas públicas que 
priorizam o atendimento à 
mulher vítima de violência. 
Além disso, a sessão de on-
tem foi pautada pela indig-
nação dos parlamentares 
com os atos de violência que 
têm sido cometidos contra as 
mulheres e amplamente di-
vulgados pela imprensa.

Para o presidente 
Adriano Galdino, o projeto 
928/2016 visa dar um tra-
tamento diferenciado, além 
de preservar a identidade 
da vítima e possibilitar um 
melhor atendimento a essas 
pessoas. “É preciso dar prio-
ridade e proteção a identida-
de no atendimento médico 
às vítimas de violência no Es-
tado, seja na rede pública ou 
privada. A violência contra a 
mulher constitui uma viola-
ção aos direitos humanos”, 
ressaltou.

A relatora especial do 
projeto, a deputada Estela 
Bezerra, usou a tribuna do 
plenário para fazer um aler-
ta a respeito da violência co-
metida contra as mulheres. 
A deputada lembrou o caso 
ocorrido no Rio de Janeiro, 
na última semana, quando 
uma adolescente de 16 anos 
foi violentada sexualmen-
te por aproximadamente 

30 homens. “Não podemos 
conviver com essa barbárie. 
As mulheres não podem ter 
seus corpos, sua moral, sua 
integridade o tempo inteiro 
aviltadas e o tempo inteiro 
mutiladas como nós estamos 
vivendo”, declarou Estela.

O deputado Frei Anas-
tácio também demonstrou 
indignação com os atos de 
violência que têm sido co-
metidos contra a mulher. 
Para o parlamentar, é ne-
cessária a existência de res-
peito mútuo entre homens e 
mulheres. “Nós estamos so-
lidários com as mulheres e 
com os homens que respei-
tam as mulheres”, disse Frei 
Anastácio, que, como presi-
dente da Comissão de Direi-
tos Humanos da Assembleia, 
se colocou à disposição para 
receber as reivindicações 
relacionadas a qualquer ato 
de violência contra as mu-
lheres. Ele ainda lembrou 
o caso de estupro coletivo 
registrado no município 
de Queimadas, ocorrido em 
2012, quando cinco mulhe-
res foram estupradas e duas 
delas assassinadas por um 
grupo de homens. “Quero 
me solidarizar com todas as 
mulheres paraibanas e brasi-
leiras, quero convocar os ho-
mens para sermos, antes de 
tudo, companheiras das mu-
lheres e não tratá-las como 
animal. Isso não é humano”.

A deputada Olenka Ma-
ranhão também demons-
trou preocupação com o 
tema e, a respeito do crime 
ocorrido no Rio de Janei-
ro, a parlamentar criticou o 
posicionamento do delega-

FOTO: Divulgação/ALPB

do responsável por colher o 
depoimento da vítima. Para 
Olenka, as perguntas feitas 
pelo delegado sinalizam para 
uma possível culpa da vítima. 
“Não aceitamos este tipo de 
comportamento, quer seja de 
policiais, quer seja por uma 
cultura machista”.

Ainda durante a sessão, 
mulheres ocuparam a galeria 
da Assembleia e, utilizando 
cartazes contra a cultura do 
estupro e calcinhas sujas de 
vermelho, demonstraram 
toda a indignação com os re-

centes casos de estupro di-
vulgados pela imprensa e por 
internautas. 

Também foi aprovado, 
por unanimidade, o Projeto 
de Lei 559/2015, que proí-
be a destinação de recursos 
públicos para contratação de 
artistas que, em suas músi-
cas, desvalorizem a mulher, 
incentivem a violência ou 
exponham às mulheres a si-
tuação de constrangimento. 
A matéria aprovada é de au-
toria do parlamentar Charles 
Camaraense.

CCJ
A Comissão de Constitui-

ção, Redação e Justiça (CCJ) 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba, durante a realização 
da 13ª Reunião Ordinária na 
manhã dessa terça-feira (31), 
apreciou vetos de origem do 
governador do Estado, entre 
os quais seis foram mantidos, 
um rejeitado e dois recebe-
ram pedidos de vista dos par-
lamentares. Estiveram pre-
sentes a presidente da CCJ, 
deputada Estela Bezerra, a 
deputada Camila Toscano, o 

deputado Branco Mendes e o 
deputado Bruno Cunha Lima.

CPI 
No início da tarde, a Co-

missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) que investiga 
os danos causados aos con-
sumidores pelas operadoras 
de internet banda larga e 
telefonia fixa se reuniu e de-
liberou sobre providências 
judiciais para garantir que os 
representantes das operado-
ras compareçam à Comissão 
e prestem depoimento.

“As mulheres não podem ter seus corpos, sua moral, sua integridade o tempo inteiro aviltadas”, disse Estela, relatora do projeto

Uma comitiva de deputa-
dos paraibanos participa hoje 
da 20ª Conferência Nacional 
da União Nacional dos Legisla-
dores e Legislativos Estaduais 
(Unale). O encontro, que ocor-
re até a próxima sexta-feira 
(3), em Aracaju, Sergipe, vai 
reunir parlamentares de todo 
o País para debater assuntos 
de interesse nacional sob o 
tema: “Rediscutindo o Brasil”.

O presidente Adriano 
Galdino chefiará a comitiva 
paraibana e acredita que só a 
união entre os estados trará 
força para resolver os proble-
mas de abrangência nacional, 
em especial a questão hídrica. 
“É necessário que se pense em 

outras duas obras de transpo-
sição: a transposição do Rio 
Tocantins para o São Francis-
co e do Rio Negro para o Rio 
Tocantins. Só desta forma po-
deremos ter água para todo 
nosso povo”, afirmou. 

São aguardados mais 
de 1.500 participantes, en-
tre deputados, assessores 
legislativos, entidades na-
cionais e internacionais, com 
representantes de diversos 
países. O evento também é 
uma oportunidade para o 
encontro das instituições 
vinculadas aos legislativos 
estaduais, para a atualização 
profissional e discussão de 
temas relacionados com as 

suas atividades funcionais.
Durante a Conferên-

cia da Unale, também serão 
debatidos temas de grande 
relevância nacional e inter-
nacional como a segurança 
jurídica, o desenvolvimento, 
a modernização na gestão 
pública, o empoderamento 
da mulher, entre outros.

Além de trazer palestran-
tes de renome nacional e in-
ternacional, tais como o minis-
tro Emérito Joaquim Barbosa 
e o ministro Dias Toffoli, será 
produzida uma carta conten-
do indicadores importantes 
para o Brasil sair da crise insti-
tucional, econômica e política 
na qual está inserido.

ALPB na conferência da Unale

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba aprovou nessa ter-
ça-feira (31), o Projeto de Lei 
Complementar nº 16/2015, 
de autoria do deputado es-
tadual Anísio Maia (PT), que 
regulamenta o afastamento 
do servidor público estadual 
para cursos em programa de 
pós-graduação stricto sensu. 
A norma agora segue para 
a apreciação do governador 
Ricardo Coutinho (PSB), que 
tem até 90 dias para vetar ou 
sancionar.

“Esta norma tem a inten-
ção de aprimorar e qualificar 
o serviço público, estabele-
cendo critérios e regras para 
o licenciamento de um fun-
cionário que venha retomar 

suas atividades acadêmicas, 
tendo em vista o interesse pú-
blico. Desta forma, o servidor 
poderá dedicar-se em tempo 
integral ao curso de mestrado 
ou doutorado que escolheu 
para realizar sua capacita-
ção”, explicou Anísio Maia.

Critérios 
Entre as diretrizes para 

o afastamento do servidor 
estão os seguintes critérios: 
a área de conhecimento do 
curso de pós-graduação deve 
ser de total interesse da ad-
ministração pública; apenas 
servidores titulares de cargos 
efetivos poderão ser contem-
plados; e os beneficiados pre-
cisarão permanecer no exer-

cício de suas funções por um 
período igual ao da liberação 
concedida, após seu retorno.

Para Anísio Maia, o mo-
mento de crise enfrentada 
pelo País reforça ainda mais 
a ideia de investir na qualifi-
cação do servidor como uma 
maneira qualificar os resulta-
dos das ações governamen-
tais. “Hoje muito se fala em 
fazer mais com menos na ges-
tão pública. Precisamos forta-
lecer uma forma moderna de 
gestão baseada na eficiência, 
eficácia e efetividade. O servi-
dor público é o personagem 
fundamental neste processo 
e fomentar sua capacitação é 
algo de interesse para toda a 
sociedade”, concluiu.

Licença para servidores estaduais

O terceiro rompi-
mento do asfalto na rua 
Padre Azevedo, no cen-
tro de João Pessoa, onde 
está sendo construído o 
túnel que faz parte da 
revitalização do Parque 
Solon de Lucena, a La-
goa, trouxe de volta a 
polêmica sobre a quali-
dade da obra. Por três 
vezes após fortes chuvas 
o asfalto cedeu. Na As-
sembleia Legislativa o 
deputado Hervázio Be-
zerra (PSB) fez críticas à 
infraestrutura do túnel. 
Na câmara Municipal de 
João Pessoa, o vereador 
raoni Mendes (DEM), 
disse que além do super-
faturamento da obra, o 
terceiro desabamento 
do túnel significa mais 
dinheiro público jogado 
fora. O vereador renato 
Martins (PSB) afirmou 
que no local onde o as-
falto cedeu, colocaram 
a lona porque devem 
ter vergonha do que 
fizeram. Já o vereador 
Felipe Leitão (PSL) la-
mentou que a cidade de 
João Pessoa tenha vira-
do motivo de “chacota” 

em nível nacional.  
O vereador Fuba 

(PT) afirmou que o tú-
nel da Lagoa não che-
gou ao rio Sanhauá, 
por isso o asfalto voltou 
a se romper e brotaram 
peixes do chão, que 
transbordam da La-
goa com as chuvas. Ele 
também fez um apelo 
para que o Ministério 
Público e a Polícia Fe-
deral tomem a frente 
das investigações para 
que todos possam sa-
ber para onde foram os 
cerca de r$ 10 milhões 
desviados da obra.  

Defesa
Por outro lado, o 

líder da bancada do 
prefeito na câmara, 
vereador Marco Antô-
nio, rebateu as críticas 
dos vereadores de opo-
sição e afirmou que 
a prefeitura está em 
ação. “Os peixes que 
saltaram do túnel para 
a rua Padre Azevedo 
mostram que a água 
da Lagoa está purifica-
da, está limpa, e que o 
Parque será entregue 
à população dentro de 
15 ou 20 dias”, garan-
tiu o vereador.

Túnel volta a gerar 
polêmica na capital 

PODER LEGISLATIVO
Luiz Couto quer 
liberar áreas da 
União para horta 
comunitária

Tramita na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei 
4578/16, do deputado fede-
ral Luiz Couto (PT-PB), que 
autoriza o uso de áreas de do-
mínio da União para cultivo 
de horta comunitária orgâni-
ca por famílias de baixa renda 
organizadas em associações, 
cooperativas ou sindicatos.

A permissão para o uso 
deverá ser dada pelo secre-
tário do Patrimônio da União 
e publicada no Diário Oficial. 
A destinação da área deverá 
ser compatível com o plano 
diretor municipal.

Atualmente, o regime 
geral dos bens da União (lei 
9.636/98) permite utilizar 
essas áreas para eventos de 
curta duração, de natureza 
recreativa, esportiva, cultural, 
religiosa ou educacional.

Couto afirmou que há, nas 
áreas urbanas, terrenos ocio-
sos que acabam destinados 
a atividades que degradam a 
qualidade das cidades e da 
vida de seus habitantes, como 
acumulação de lixo e entulhos.

“A instalação das hortas 
elimina o mau uso dos espa-
ços urbanos, contribui para o 
suprimento de carências nu-
tricionais com alimentos de 
qualidade, contribui para a 
preservação do meio ambiente 
e constitui instrumento pode-
roso de educação e conscienti-
zação ambiental”, argumentou.

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Três pacientes já foram 
selecionados para receber 
esse tipo de tratamento

Trauma inova no trato de queimados
uso dE PElE dE tiláPia

teresa duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, dá mais um pas-
so e avança com novas téc-
nicas para o tratamento de 
queimados. De acordo com 
o coordenador do setor de 
Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ), médico 
cirurgião plástico Saulo Mon-
tenegro, uma delas se refere 
ao uso da pele de tilápia como 
curativo biológico, desenvol-
vida pelo cirurgião plástico 
pernambucano Marcelo Bor-
ges, deverá ser implantado 
no hospital. Três pacientes já 
foram selecionados para re-
ceber esse tratamento.

Ele explicou que o mé-
dico desenvolveu um estudo 
pioneiro no mundo que pro-
põe o uso da pele da tilápia, 
peixe de água doce criado 
em cativeiro, como curativo 
biológico temporário, dimi-
nuir a dor, risco de infecção 
e melhorar na cicatrização 
das feridas nos pacientes. A 
nova técnica será repassada 
para a equipe do Hospital de 
Trauma de João Pessoa, pelo 
pesquisador neste mês de 
junho. “Nós ainda não defi-
nimos a data, mas já agenda-
mos com o médico Marcelo 
Borges para fazer neste mês 
o treinamento com os nos-
sos profissionais.

Conforme ele, a pele da 
tilápia vai funcionar no tra-
tamento como um tampão 
feito com tecido vivo. Depois 
que o médico fizer a raspa-
gem cirúrgica para retirar 
a pele morta do paciente, 
a ferida será coberta com 
a pele do peixe. Enquan-
to o material estiver sobre 
o queimado, vai proteger 

como se fosse a própria pele 
da vítima. Dentre os benefí-
cios da nova tecnologia está 
a proteção contra infecções e 
a eliminação da dor, porque 
as terminações nervosas não 
vão ficar expostas. 

Redução de 7,6%
Durante o lançamento da 

XIV Campanha de Prevenção 
às Queimaduras “Marcas que 
Ficam Para Sempre” 2016, 
ele destacou a importância 
da campanha da unidade de 
saúde que, ao longo desses 14 
anos de realização vem con-
tribuindo para a redução no 
número de queimados. “Essa 
campanha de forma educativa 

vem surtindo efeito ao longo 
de sua existência, para se ter 
ideia, somente no ano se 2014 
para 2015 nós tivemos uma 
redução de 7,6% no número 
de pacientes que dão entrada 
na unidade vítimas de quei-
madura, ou seja, em 2014 
registramos 1.327 pacientes, 
enquanto que em 2015 deram 
entrada 1.234”, destacou.

O evento foi realizado no 
auditório do Hospital Esta-
dual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa. Neste ano 
a campanha será focada não 
somente na prevenção de aci-
dentes, mas em palestras e ci-
rurgias. “Serão mostradas as 

últimas novidades com rela-
ção à tecnologia de transplan-
te de pele: como utilização da 
pele da tilápia e a utilização de 
matriz dérmica. 

Além disso, continuare-
mos com as ações educativas 
em comunidades mais caren-
tes e pontos de maior circu-
lação de pessoas na capital. 
Também terão palestras em 
escolas do Ensino Funda-
mental públicas e privadas, 
como também um trabalho 
de conscientização com os 
acompanhantes e visitantes 
dos pacientes internos na 
instituição”, anunciou o coor-
denador do setor UTQ do 
hospital, Saulo Montenegro.

O que fazer em caso da queimadura:

- Lave a área atingida em água corrente da torneira ou chuveiro até a dor passar;

- Não perfure as bolhas;

- Proteja a ferida com gaze estéril ou pano limpo;

- Não use medicamentos caseiros, nem qualquer outro produto;

- Procure um hospital imediatamente para evitar infecções e complicações.

O que não fazer em caso da queimadura:

- Não passar pasta de dente, pomadas, ovo, manteiga, óleo de cozinha;

- Não passar gelo;

- Não furar as bolhas e nem retirar a pele morta;

- Nunca arrancar a roupa grudada na área queimada e nem apertar o ferimento.

Dicas

Coordenador do setor de Unidade de Tratamento de Queimados, médico cirurgião plástico Saulo Montenegro, durante apresentação ontem no Trauma da capital

O Hemocentro da Paraí-
ba programou sete coletas 
externas de sangue para o 
mês de junho. De acordo com 
o cronograma elaborado 
pelo Núcleo de Ações Estra-
tégicas, as primeiras coletas 
acontecem nesta quarta-fei-
ra (1º) na Central de Aulas 
da UFPB, em João Pessoa, e 
no sábado (4), na Praça Cen-
tral do município de Lucena.

A programação continua 
na capital. No dia 6, a Unidade 
Móvel estará na Associação 
dos Policiais Civis da Paraíba 
(Aspol). No dia 7, no Hospi-
tal de Trauma, e no dia 8, no 
Banco Santander. No sábado 
(18), a coleta será realizada 
no Mangabeira Shopping, na 
ação do Doe Sangue-PB. As 
coletas externas de junho se-
rão finalizadas na quinta-fei-
ra (30) na CBTU. 

Todas as coletas terão 
início às 8h e término às 16h. 
“As ações de coletas exter-
nas são momentos que uti-
lizamos também, para sen-
sibilizar as pessoas sobre a 
importância do ato de doar 
sangue. É um gesto humano, 
solidário e que salva vidas”, 

destacou a chefe do Núcleo 
de Ações Estratégicas do He-
mocentro, Divane Cabral, 

A Hemorrede do Hemo-
centro da Paraíba é respon-
sável por atender 40 hos-
pitais, cobrindo 100% dos 
leitos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e mais os leitos 
de planos de saúde cadas-
trados. Para tanto é com-
posta por uma rede de 11 
hemonúcleos distribuídos 
nos municípios de Guarabi-
ra, Picuí, Monteiro, Princesa 
Isabel, Patos, Piancó, Itapo-
ranga, Itabaiana, Cajazeiras, 
Sousa e Catolé do Rocha, 
além de um regional em 
Campina Grande.

Hemocentro da PB divulga 
calendário para este mês

colEta ExtErna dE sanGuE

O Ministério Público do Trabalho na 
Paraíba, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, lançou 
na manhã de ontem em Campina Gran-
de, uma campanha contra o trabalho 
infantojuvenil durante o  “Maior São 
João do Mundo”. Tendo como lema “O 
Trabalho infantil não dignifica ninguém. 
Denuncie. Disque 100”, a campanha foi 
lançada durante café da manhã no Sí-
tio São João; e, entre outros convidados 
contou com a presença do procurador re-
gional do Trabalho na Paraíba, Eduardo 
Varandas; e da secretária municipal de 
Assistência Social Eva Gouveia.

O procurador do Trabalho em Cam-
pina Grande, Raulino Maracajá Filho, dis-
se que em 2016 houve um aumento es-
timado de 65% do que chamou de mão 
de obra precoce na Paraíba. Segundo ele, 
existem 41 mil crianças e adolescentes 
trabalhando no Estado em situação irre-
gular. Ele disse que a campanha tem por 
objetivo alertar as pessoas a não comprar 
mercadorias e nem dar esmolas pedidas 
por crianças, para que não permaneçam 
nas ruas em situação de vulnerabilidade. 

No entendimento do procurador 
trata-se de um número preocupante, le-
vando-se em consideração o fato de que, 

na Paraíba existem apenas 12 cidades 
com mais de 40 mil habitantes. “É como 
se fosse uma décima terceira cidade mais 
populosa tivesse sido criada com esse ba-
talhão de crianças e adolescentes”, disse 
o procurador Raulino Maracajá, adian-
tando que, no total existem no território 
paraibano, aproximadamente 100 mil 
menores paraibanos  trabalhando irre-
gularmente.

O crescimento de 65% observado 
pelo MPT teve como base dados da PNAD 
(Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios) de 2013 e 2014. “A PNAD 
não é feita anualmente. O número que 
a gente tem é esse. E a tendência da cri-
se econômica, de uns anos para cá é au-
mentar esse número, porque as famílias 
estão sem emprego, sem trabalho formal 
e todos vão para a rua”, explicou, acres-
centando que esse aumento de 65% se 
registra nas cidades e na zona rural.

A escolha de Campina Grande para 
o lançamento da campanha foi justifi-
cada pela chegada do período junino, 
quando a cidade recebe grande número 
de visitantes. Só em  Campina Grande, de 
acordo com números oficiais, existem 4,2 
mil crianças e adolescentes trabalhando 
em algum tipo de atividade. 

MPT faz campanha contra o 
trabalho infantil em Campina

o maior são joão do mundo
Ambulantes que 
vão trabalhar no 
São João podem
fazer cadastro

Os comerciantes infor-
mais que desejam trabalhar 
durante o São João Pra Valer 
2016, realizado na capital, de-
vem procurar a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano (Se-
durb) a partir de hoje para se 
inscrever. O edital de cadastra-
mento para os festejos juninos 
foi divulgado ontem e  dispo-
nibiliza 150 vagas para ambu-
lantes cadastrados em eventos 
pela secretaria.

As vagas serão distribuí-
das entre barracas de pipoca, 
caipifrutas, espetinhos, isopor, 
barracas fixas e trailler. Para 
se inscrever, os comerciantes 
precisam apresentar compro-
vante de residência, RG, CPF e 
Certidão Negativa de Tributos 
Municipais.  De acordo com o 
documento, será obrigatório 
o uso de extintores de incên-
dio certificados pelo Corpo de 
Bombeiros, além disso, tam-
bém é obrigatório o uso dos 
crachás e adesivos de autoriza-
ção da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) que serão 
entregues no dia 23 de junho 
durante a montagem e vistoria 
das barracas.

As primeiras 
coletas 
acontecem hoje 
na Central de 
Aulas da UFPB, 
em João Pessoa 

Foto: Edson Matos
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Governo do Estado promove ação 
de alerta contra cultura do estupro
A ação será dentro do
ato “Por todas Elas”
que acontecerá amanhã

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Mulher e da Diversidade 
Humana (Semdh), promo-
ve ação de divulgação sobre 
como denunciar casos de es-
tupro ou qualquer outra for-
ma de violência contra mu-
lher por meio dos telefones 
180 e 197. A delegacia móvel 
de atendimento também será 
instalada para distribuição 
de material. A ação será den-
tro do ato “Por todas Elas” 
marcado para esta quarta-
-feira (1º), às 18h, no Busto 
de Tamandaré, na Praia de 
Tambaú, em João Pessoa. 

O evento é realizado por 
ativistas, feministas e movi-
mento de mulheres e tem por 
objetivo alertar e mobilizar a 
população pelo fim de todas 
as formas de violência contra 
mulheres. O ato é em oposi-
ção à extinção do Ministério 
das Mulheres e em solidarie-
dade à jovem estuprada no 
Rio de Janeiro.

Organizado pelas redes 
sociais, o ato já tem mais de 
1,5 mil pessoas confirmadas.  
“Estaremos juntas no Ato por 
todas Elas, por nós, pelo fim 
da cultura do estupro. Vamos 

mostrar a nossa indignação. 
Não podemos retroceder as 
políticas públicas já implan-
tadas para as mulheres, pes-
soas negras e LGBT. O Gover-
no do Estado, por meio da 
Semdh, está apoiando o ato 
e promovendo uma ação de 

alerta sobre como denunciar 
os casos”, disse a secretária 
Gilberta Soares.

Segundo Gilberta So-
ares, o Governo do Estado 
vai distribuir panfletos com 
telefones das 12 delegacias 
especializadas e também vai 

instalar a delegacia móvel no 
local. “Delegadas, escrivães 
e profissionais de saúde es-
tarão presentes neste mo-
vimento que envolve toda a 
população”.

Diante das últimas notí-
cias sobre a onda de violên-

cia contra a mulher, vários 
atos estão programados para 
acontecer nesta semana em 
diversas capitais do País. 
“Convidamos a todas para 
participar do ato, nesse mo-
mento importante para todas 
as mulheres”, disse Gilberta.

FOTO: Reprodução/Internet

O evento será realizado por ativistas com a participação efetiva da Secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana, Gilberta Soares

O Comitê Interseto-
rial de Políticas Públicas 
de Juventude (Coijuv), 
órgão vinculado à Secre-
taria Executiva de Juven-
tude, realizou reunião 
ordinária, na manhã 
dessa terça-feira (31), 
na Sala de Reuniões da 
Secretaria de Estado da 
Saúde. Entre os assuntos, 
a discussão e planeja-
mento das atividades da 
Secretaria Executiva de 
Juventude para o segun-
do semestre e o desen-
volvimento das políticas 
públicas de juventude 
(PPJs) no Estado.

Na ocasião, foram 
formados dois grupos 
temáticos, para mapear 
as ações e traçar estra-
tégias para a incorpora-
ção e permanência da 
juventude no mercado 
de trabalho e a discus-
são da política sobre 
drogas. Outra ação dis-
cutida no encontro foi 
o Mês da Juventude, 
que terá sua segunda 
edição realizada em 
agosto e que é articu-
lado pelas secretarias 
envolvidas no comitê, 
junto com municípios e 
a sociedade civil.

A reunião foi pre-
sidida pela secretária 
executiva de Juven-
tude, Priscilla Gomes, 
que ressaltou a impor-
tância do encontro e 
do instrumento que é 
o Coijuv, além de sua 
importância para o de-
senvolvimento das PPJs 
no Estado. “O Coijuv 

é um instrumento es-
sencial para as juven-
tudes paraibanas, com 
a reformulação aliada 
à criação da Secretaria 
Executiva de Juventude, 
conseguimos rearticular 
as juventudes no Estado 
e trazer as suas pautas 
para a linha de frente 
das ações do Executivo 
Estadual e, nesse sen-
tido, o processo agora 
é de fortalecimento e 
mais avanços para o 
segmento que corres-
ponde a mais de 27% 
da nossa população”, 
explica a secretária.

O Coijuv é um ins-
trumento permanente 
e é formado por 28 se-
cretarias e órgãos do 
Governo do Estado e 
tem como principal fun-
ção a delimitação, for-
mulação e articulação 
intersetorial das PPJs na 
Paraíba, além da gestão 
e monitoramento das 
políticas já em curso no 
Estado. O comitê, em 
sua atual formação, foi 
instituído no dia 4 de 
março de 2015, através 
do Decreto nº 35.743.

Comitê Intersetorial da 
Juventude planeja ações

POLÍTICAS PÚBLICAS

O mês da 
Juventude 
terá sua 
segunda edição 
realizada em 
agosto

Polícia prende 
homem acusado 
de homicídio 
em Alhandra

MPF faz acordo 
com empresa para 
beneficiar Centro 
de Animais

Policiais militares da 1ª 
Companhia Independente 
prenderam, nessa segunda-
-feira (30), no município de 
Alhandra, um homem pro-
curado por homicídio e com 
ele apreenderam uma arma 
de fogo.

Durante patrulhamento 
realizado pela Força Tática 
da 1ª CIPM, os policiais per-
ceberam um homem em ati-
tude suspeita. Ao ver a guar-
nição, ele tentou fugir. Os 
policiais fizeram a persegui-
ção e conseguiram prender o 
suspeito de 22 anos.

Segundo o capitão Kel-
ton Pontes, comandante da 
1ª CIPM, contra o preso ha-
via um mandado de prisão 
em aberto por crime de ho-
micídio. “Ele já foi preso ou-
tras vezes pelos crimes de 
tráfico de drogas e homicídio 
e agora foi novamente preso 
pelo crime de homicídio”, re-
latou o oficial.

O homem e a arma apre-
endida foram encaminhados 
para a delegacia da cidade.

Termo de ajustamento de 
conduta prevê o repasse de R$ 
6 mil ao Centro de Triagem de 
Animais Silvestres. Valor será 
destinado à aquisição de ali-
mentos para animais cuidados 
pelo Cetas Arara, gaviões cari-
jó, trinca ferro, tatu peba, co-
ruja caburé de orelha e outros 
animais que estão no Centro de 
Triagem de Animais Silvestres 
(Cetas) do Ibama, em Cabe-
delo, Litoral Norte da Paraíba, 
receberão nos próximos meses 
alimentos adquiridos com re-
cursos resultantes de termo de 
ajustamento de conduta firma-
do entre o Ministério Público 
Federal na Paraíba e o repre-
sentante da extinta empresa de 
carcinicultura Maré Alta Cama-
rões Ltda, neste mês de maio.

Pelo acordo, a empresa 
vai arcar com o valor de R$ 6 
mil, a título de indenização 
compensatória por eventuais 
danos ambientais ocorridos 
ao longo do funcionamento 
dela. O Ibama providenciará o 
direcionamento do valor para 
a aquisição de alimentos desti-
nados aos animais depositados 
no centro de triagem. O valor 
indenizatório estipulado será 
pago em seis parcelas mensais 
e o acordo prevê o início do 
pagamento a partir do mês de 
junho de 2016.

Para o procurador da 
República José Guilherme 
Ferraz da Costa, a disponibi-
lidade do empreendedor em 
solucionar o caso amigavel-
mente é uma atitude elogiosa 
que contribui para uma me-
dida de preservação da fauna 
brasileira, através da atuação 
dos centros de triagem do 
Ibama que resgatam, cuidam 
e devolvem os animais silves-
tres ao seu habitat natural.

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de um trabalho 
investigativo realizado pelo 
Grupo Tático Especial (GTE) 
da 19ª Delegacia Seccional, 
com sede na cidade de Sousa, 
prendeu em flagrante, nessa 
segunda-feira (30), Mateus 
Vítor da Silva Cerqueira. 

De acordo com a titular 
da seccional, delegada Patrí-
cia Forny, o suspeito já res-
ponde a dois processos pelo 
crime de tráfico de drogas, 
por porte ilegal de arma de 
fogo e outro por favorecimen-
to pessoal. “Quando deflagra-
mos a ação para a prisão em 
flagrante do suspeito, chega-
mos até a residência dele, no 

conjunto Habitacional Sousa 
I, onde encontramos crack, 
cocaína, e uma pequena 
quantidade de maconha”, dis-
se a policial, acrescentando 
que durante a prisão também 
foram recolhidas embalagens 
que seriam utilizadas para o 
comércio ilegal de entorpe-
centes e ainda uma balança 
de precisão. 

Segundo a delegada Pa-
trícia Forny, além do mate-
rial relativo ao tráfico foi en-
contrada no poder de Mateus 
Vítor, uma espingarda cali-
bre 12 de fabricação casei-
ra e um rádio comunicador, 
utilizado para interceptar as 
ações da Polícia Militar. 

“Ele conseguiu o equi-
pamento no intuito de saber 
o itinerário das diligências 
realizadas pela polícia. A 
presença da arma e do rádio 
demonstra a periculosidade 
do indivíduo. Com base em 
nossos levantamentos, acre-
ditamos que ele faz parte de 
uma quadrilha organizada e 
que realiza delitos em série 
na região do Sertão da Pa-
raíba”, observou a titular da 
seccional.  O preso foi enca-
minhado para a delegacia 
seccional, onde prestou de-
poimento e em seguida foi 
levado para uma unidade 
prisional, para aguardar as 
decisões da Justiça.

O cidadão cabedelense 
já pode ter acesso aos boletos 
para pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e da Taxa de Coleta de 
Resíduos (TCR) 2016. Os do-
cumentos estão disponíveis no 
site oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de Cabedelo (PMC), na 
opção Portal do Contribuinte, e 
também já foram emitidos pe-
los Correios. 

Este ano, o contribuinte 
terá até o dia 30 de junho para 
realizar o pagamento da cota 
única, com desconto de 20%, 
ou para começar o parcela-
mento, que pode ser realizado 
em até 4 vezes. 

Para gerá-los, o contri-
buinte precisa informar o nú-
mero da inscrição do imóvel ou 
sequencial imobiliário, infor-
mações que constam nos car-
nês de anos anteriores. 

“Dessa forma, o contri-
buinte não precisa necessaria-
mente esperar o carnê chegar. 
Ele pode, através da internet, 
quitar seu IPTU/TCR sem de-
pender da entrega pontual 
por parte dos Correios. É mais 
uma maneira de fazer com 
que o cidadão tenha comodi-
dade no acesso ao carnê”, de-
clarou o secretário da Receita, 
Jose Mário Madruga.

Além da internet, o con-

tribuinte pode solicitar o 
Documento de Arrecadação 
Municipal (DAM) diretamen-
te no balcão da Secretaria da 
Receita Municipal, que fica 
localizada à Rua Heitor Gus-
mão, s/n, Centro de Cabedelo.

Prazos e descontos
O pagamento do IPTU/

TCR pode ser feito até o dia 
30 de junho, com 20% de 
desconto, ou até 29 de julho, 
com desconto de 15%. Além 
dessas possibilidades, o tri-
buto ainda pode ser pago em 
4 vezes, com vencimentos em 
30 de junho, 29 de julho, 31 
de agosto e 30 de setembro. 

Detido em Sousa homem suspeito 
de tráfico e porte ilegal de arma

Pagamento com desconto de 
20% pode ser feito até o dia 30 

AçãO dO gruPO TáTICO eSPeCIAL 
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PRF realiza primeiro leilão do ano 
de veículos apreendidos na Paraíba
Evento será no próximo 
dia 7, no Garden Hotel, 
em Campina Grande

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) realizará no pró-
ximo dia 7 o primeiro leilão 
de veículos apreendidos do 
ano de 2016. O evento terá 
início às 9h, e acontecerá no 
auditório do Garden Hotel 
Resort, em Campina Grande. 
Motocicletas e automóveis 
de passeio formam 178 lotes, 
que serão leiloados como 
veículos conservados ou su-
catas. A maior parte dos veí-
culos é composta por moto-
cicletas, chegando a 95% do 
total. Ainda este ano a PRF 
planeja realizar mais três lei-
lões e, com isso, visa esvaziar 
os pátios de seus postos.

São 394 veículos no total 
que foram recolhidos em fis-
calizações aos pátios da PRF 
por apresentarem irregulari-
dades diversas e nunca foram 
resgatados por seus proprie-
tários. Eles serão leiloados 
como veículos divididos em 
duas classes: os conservados, 
que são aqueles que poderão 
voltar à circulação, e as suca-
tas. Estes últimos não pode-
rão ser colocados em circulação. 
Nesse último caso, os compra-
dores poderão utilizá-los para 
desmanche e reutilização das 
peças.

Os interessados podem 

visualizar os lotes no site da 
empresa contratada (www.
leiloespb.com.br), assim como 
obter mais informações. Para 
verificar o estado dos veículos 
pessoalmente, os interessa-
dos podem fazer visitação dos 
lotes que estão distribuídos 
nos pátios de Santa Terezinha 

(BR 230 – KM 144) e Farinha 
( BR 230 – KM 183), no mu-
nicípio de Campina Grande e 
no pátio de São Miguel ( BR 
104 – KM 93), em Esperança. 
A visitação estará disponível 
de hoje até o próximo dia 6 no 
horário comercial.

Para participar do cer-

tame os compradores devem 
realizar um cadastro prévio 
no site do leiloeiro ou forma-
lizar o interesse no dia e local 
onde será executado o leilão.

Prazo reduzido por lei
A Lei nº 13.160, de 25 

de agosto de 2015, altera o 

Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) em questões relacio-
nadas à apreensão, remoção 
e leilão de veículos. Entre as 
medidas, o artigo 328 altera 
o prazo para que automóveis 
recolhidos em pátios sejam 
encaminhados para leilão, 
reduzindo de 90 para 60 dias. 

Por isso a PRF solicita àque-
les que tenham veículos re-
colhidos em seus pátios, que 
regularizem a situação en-
contrada na fiscalização e se 
desloquem aos postos para 
resgatar seu veículo para não 
serem surpreendidos com a 
perda do bem.

Motocicletas e automóveis de passeio formam 178 lotes, que serão leiloados como veículos conservados ou sucatas pela Polícia Rodoviária Federal na Paraíba

FOTO: PRF

A Agência Executi-
va de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba 
(Aesa) registrou chuvas 
acima do esperado em 
João Pessoa. Durante o 
mês de maio, a média 
histórica dos últimos 
30 anos na capital é 
de 283 milímetros, mas 
até a manhã de ontem, 
a Sala de Situação do 
Governo do Estado já 
havia anotado 344 mi-
límetros.

O aumento de 22% 
foi provocado, em par-
te, pelas fortes chuvas 
que atingiram a capital 
na última segunda-feira 
(30). Em apenas 12 ho-
ras choveu quase meta-
de do que era esperado 
para todo o mês inteiro. 
“João Pessoa é a cidade 
onde mais choveu este 
ano. De janeiro pra cá 
já foram 1.064,5 milíme-
tros. Na sequência temos 
Cabedelo, com 1.018 mi-
límetros e Alhandra com 
1.003,1 milímetros”, in-
formou a meteorologis-
ta Marle Bandeira.

De acordo com o 
meteorologista Flavia-
no Fernandes Ferreira, 
os altos índices pluvio-
métricos na região do 
Litoral na segunda-fei-
ra foram provocados 
pela concentração de 
umidade, juntamente 
com o aquecimento das 
águas na costa do Ocea-
no Atlântico. “O fenô-
meno meteorológico 

começou a se desenvol-
ver em frente à costa de 
Alagoas por volta das 3 
horas da manhã e de-
pois seguiu em direção 
a Pernambuco e Paraí-
ba. Começou a chover 
forte em Pitimbu por 
volta das 4 horas da ma-
nhã e em João Pessoa o 
período de maior índice 
pluviométrico iniciou às 
8 horas”, explicou. 

Previsão
Houve uma dimi-

nuição na nebulosidade 
em praticamente toda 
a Paraíba, com isto, não 
são esperadas fortes 
chuvas até a manhã de 
hoje. “Existem nuvens 
do tipo baixa sobre as 
regiões do Agreste, Bre-
jo, Litoral e parte do 
Sertão. Com isso, existe 
a possibilidade de ocor-
rência de chuva esparsa 
e localizada no decorrer 
do dia”, informou Marle 
Bandeira.

Aesa registra chuvas 
acima da média em JP

AUMENTO DE 22%

Em apenas 
12 horas 
choveu quase 
metade do que 
era esperado 
para todo o 
mês inteiro

Sistema que 
abastece açude 
de Boqueirão 
será debatido

A força-tarefa do Ministé-
rio Público da Paraíba (MPPB) 
criada em dezembro do ano 
passado para fiscalizar a se-
gurança hídrica no Estado vai 
realizar uma reunião no próxi-
mo dia 9 de junho, às 14h, na 
sede do Ministério Público em 
Campina Grande, para discutir 
o sistema que abastece o Açu-
de de Boqueirão.

Tendo à frente o pró-
prio procurador-geral de 
Justiça, Bertrand Asfora, a 
força-tarefa é coordenada 
pelo promotor de Justiça Al-
cides Leite de Amorim, que 
integra o Fórum Nacional de 
Recursos Hídricos, vincula-
do à Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do 
Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP). Ainda 
compõem a força-tarefa os 
promotores de Justiça Ale-
xandre José Irineu e Cláudia 
Cabral Cavalcante.

Estão sendo convidados 
para essa reunião os promo-
tores de Justiça de Boquei-
rão e de Campina Grande 
(Promotorias de Justiça do 
Meio Ambiente e da Saúde); 
professores da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
e representantes da Agên-
cia Executiva de Gestão de 
Águas da Paraíba (Aesa) e da 
Companhia de Água e Esgoto 
da Paraíba (Cagepa).

Em dezembro do ano 
passado, a força-tarefa foi 
criada pelo MPPB, com a 
participação de órgãos do 
Estado e de prefeituras, para 
acompanhar e fazer cumprir 
as decisões dos órgãos com-
petentes.

A Avenida General Osó-
rio, no Centro da capital, será 
interditada para estaciona-
mento de veículos nesta sex-
ta-feira (3), a partir das 5h, 
devido à passagem da Tocha 
Olímpica Rio 2016. Já a inter-
dição do trânsito está previs-
ta para começar às 13h. A Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
está preparando o esquema 
de trânsito para o evento. A 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) está dando to-
tal apoio logístico para a pas-
sagem da tocha, com a parti-
cipação de várias secretarias 
governamentais. 

De acordo com o crono-
grama da passagem da Tocha 
Olímpica Rio 2016, a previ-

são de início do percurso é 
às 13h19, com saída na Casa 
da Pólvora, no Centro Histó-
rico, onde de lá a tocha irá 
‘passear’ pelas mãos de 12 
paraibanos. O revezamento 
passará pelo Mosteiro de São 
Francisco, Catedral de Nossa 
Senhora das Neves, Praça Pe-
dro Américo, Paço Municipal, 
Pavilhão do Chá, Parque So-
lon de Lucena (Lagoa), Praça 
da Independência, Avenida 
Epitácio Pessoa, Avenida 
Cabo Branco, Farol do Cabo 
Branco, bairros de Manaíra e 
Bessa, com término no Busto 
do Almirante Tamandaré, em 
Tambaú.

Conforme o padrão su-
gerido pela organização das 
Olimpíadas Rio 2016, serão 

realizadas ao final do reve-
zamento, no Busto de Ta-
mandaré, apresentações de 
grupos e artistas da nossa ci-
dade, objetivando a valoriza-
ção da cultura local.  A tocha 
irá percorrer 335 municípios 
brasileiros.

História
A tocha olímpica, com 

seu significado ancestral, foi 
reintroduzida nos Jogos Olím-
picos de 1928 e faz parte das 
Olimpíadas Modernas desde 
então. O percurso da tocha foi 
introduzido nos Jogos Olímpi-
cos de Berlim no ano de 1936. 
Atualmente, a tocha é acesa 
em Olímpia, na Grécia, me-
ses antes do início dos jogos. 
(Leia mais na página 19).

Avenida General Osório será 
interditada para estacionamento

PASSAGEM DA TOchA OlíMPicA

O Núcleo de Paternidade 
Nome Legal (Nupar) do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB) vai promover, hoje, 
a partir das 9h, um mutirão 
para atender a comunidade 
indígena da Aldeia São Fran-
cisco, localizada no municí-
pio de Baía da Traição.

Na segunda-feira (30), 
a equipe do Centro de Apoio 
Operacional (Caop) às Pro-
motorias de Justiça do Cida-
dão, coordenado pela pro-
motora de Justiça Adriana 

de França Campos, esteve 
realizando o oitavo mutirão 
do ano, em Campina Grande. 
No dia 10 deste mês, o Nupar 
também realizou mais um 
mutirão de reconhecimento 
de paternidade no presídio 
do Róger, em João Pessoa.

Em Baía da Traição, o 
mutirão será realizado com 
a participação da Defenso-
ria Pública para atender a 
uma solicitação feita pela 
própria comunidade indí-
gena. As mães de filhos com 

certidão de nascimento in-
completa serão atendidas 
na Escola Estadual Indígena 
de Ensino Fundamental e 
Médio Pedro Poti.

Outro parceiro impor-
tante para esse trabalho é o 
‘Programa Cidadão’, iniciativa 
do Governo do Estado para 
viabilizar a retirada de docu-
mentos básicos (como iden-
tidade e CPF, por exemplo), 
gratuitamente. Nesse caso, o 
atendimento será na Câmara 
Municipal de Baía da Traição.

Nupar realiza hoje mutirão de 
reconhecimento de paternidade

EM cOMUNiDADE iNDíGENA
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PBTur lança festejos juninos na Paraíba 
e previsão é de dois milhões de visitantes
Evento apresenta os atrativos 
e roteiros turísticos no 
Estado durante o São João

Evento promovido pela 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), na tarde de 
ontem, marcou o lançamento 
dos festejos juninos na Paraí-
ba. Os turistas e pessoenses 
que passaram pelo Centro 
Turístico, local de realização 
do evento, tiveram um ape-
ritivo do que será o mês de 
junho em todas as regiões 
do Estado: forró pé de serra, 
quadrilhas juninas, artesa-
nato e culinária nordestina, 
com destaque especial para 
as comidas características da 
época (milho, pamonha, can-
jica e mugunzá). A previsão 
da PBTur é que dois milhões 
de pessoas movimentem o 
turismo interno e externo na 
Paraíba.

“Só em Campina Gran-
de a expectativa é de um 
milhão de visitantes. Na 
Paraíba a gente estima dois 
milhões de pessoas, dentre 
turistas do próprio Estado 
e forasteiros. A grande no-
vidade desse ano é que as 
prefeituras estão contra-
tando mais artistas da terra 
do que aquelas bandas mui-
to caras, porque é um ano 
de retração da economia, 
no qual todo mundo tem 
que ter muita criatividade. 
Eu acho isso bacana, por-

Feliphe Rojas
Especial para A União

que eles estão prestigiando 
seus artistas, fortalecendo 
suas quadrilhas juninas e 
não trazendo artistas que 
cobram uma fortuna de ca-
chê e descaracterizam um 
pouco a tradição nordesti-
na”, ressaltou Ruth Avelino, 
presidente da PBTur.

O objetivo do evento foi 
apresentar à população os 
atrativos e roteiros turísticos 

das cidades que levaram es-
tandes para a exposição. Ao 
todo foram dez cidades (João 
Pessoa, Campina Grande, 
Bananeiras, Belém, Solânea, 
Remígio, Guarabira, Lucena, 
Pedras de Fogo e Itaporanga), 
número menor em relação ao 
evento do ano passado, que 
contou com vinte. “Tiveram 
alguns imprevistos, a exem-
plo de Cabedelo, que teve 

uma chuva forte e eles não 
puderam se deslocar para cá 
pelo estado de calamidade 
e tinham que priorizar a as-
sistência à população. Quei-
madas também teve um im-
previsto e não pode vir, mas 
a gente já está no 6º ano do 
evento e continuamos cres-
cendo, mas infelizmente 
esse ano teve uma queda no 
número de prefeituras por 

conta da crise”, lamentou Ju-
liana Jardim, coordenadora 
do evento.

Sobre o evento 
A 6ª edição da festa do 

Lançamento dos Festejos 
Juninos é uma promoção da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur) com o apoio 
da Fecomércio e Convention 
Bureau de João Pessoa.

FOTO: Marcos Russo

O Dia Mundial sem 
Tabaco foi comemorado 
ontem. Entre as ativida-
des programadas para 
lembrar a data, a Secre-
taria de Estado da Saú-
de (SES-PB), por meio 
do Núcleo de Doenças e 
Agravos Não Transmis-
síveis, realizou, ontem, 
ações de saúde no piso 
L1 do Shopping Tambiá, 
em João Pessoa.

Entre os serviços 
para a população, es-
tavam os testes de mo-
noximetria (medida da 
concentração de mo-
nóxido de carbono); es-
pirometria (exame do 
pulmão), Fargerstrom 
(analisa o grau de de-
pendência à nicotina) e 
verificação de pressão 
arterial para os fuman-
tes. Os profissionais se 
dividiram em vários se-
tores do shopping para 
convidar e explicar à po-
pulação os serviços de 
saúde ofertados.

“Sabemos que sem-
pre tem uma circulação 
expressiva de pessoas 
pelo shopping, então, 
além dos testes, foram 
passadas orientações 
sobre os malefícios do 
tabagismo, indicação 
dos locais de tratamen-
to no Estado e distribuí-
mos material educativo 
a todos. Informamos, 
ainda, que o tabagismo 
é um fator de risco para 

problemas cardíacos, 
do aparelho respirató-
rio e circulatório”, disse 
a chefe do Núcleo de 
Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis, Gerlane 
Carvalho.

De acordo com Ger-
lane, o principal objeti-
vo da ação foi trabalhar 
a prevenção, sendo esse 
considerado um dos 
passos mais importan-
tes para se evitar a inci-
dência de diversos agra-
vos para saúde pública. 
“Para isso, se faz neces-
sário sensibilizar a popu-
lação para uma escolha 
de hábitos saudáveis de 
vida, entre eles a redu-
ção do tabagismo, con-
tribuindo, assim, para 
diminuição de riscos de 
ocorrência de doenças 
crônicas como o câncer 
de pulmão”, declarou.

Quando o indivíduo 
decide parar de fumar, 
é fundamental o acom-
panhamento médico. O 
motorista Moisés José 
tem 65 anos de idade 
e fuma desde os 25. 
Ele comentou que nun-
ca teve complicações 
graves de saúde. “Na 
verdade, aproveitei o 
momento pra ver como 
está minha saúde. Fumo 
há 40 anos e nunca tive 
problemas sérios e tal-
vez por isso nunca te-
nha pensado em parar 
de fumar”, disse ele.

Shopping da capital 
recebe ação de saúde

Dia MunDial SeM TabacO

A jovem de 16 anos que 
sofreu estupro há cerca de 10 
dias em uma casa no alto do 
Morro São José Operário, na 
Praça Seca, na zona oeste do 
Rio de Janeiro, foi incluída no 
Programa de Proteção a Crian-
ças e Adolescentes Ameaçados 
de Morte junto com os pais, a 
avó e o filho de 3 anos.

O secretário de estado de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos do Rio, Paulo Mello, 
informou que os trâmites fo-
ram feitos ontem e que a ado-
lescente pode até mudar de 
nome. “Deve ganhar nova iden-
tidade, dependendo do grau, 
porque aí é o programa em ní-
vel federal que vai analisar isso. 
Acho que o correto seria”.

Mello explicou que o con-
tato da secretaria com a jovem 
terminará quando ela for en-
tregue à ONG que ficará res-
ponsável por sua proteção. “A 
partir daí, o gerenciamento da 
vida da adolescente passa a ser 
desta instituição com a família 
dela.” O secretário informou 
que conversou com a jovem 
por mais de uma hora e foi in-
formado que das ameaças que 
ela recebeu, pela internet, até 
de outros locais do país.

Mello declarou-se im-
pressionado com a vontade da 
adolescente de recomeçar a 
vida e, por isso, considera me-
lhor que ela vá morar em ou-
tro lugar para evitar a possibi-
lidade de ataques, inclusive de 
traficantes da comunidade em 
que sofreu o estupro. “Acho 
que ela tem medo de tudo. 
Foi o que eu disse ontem para 
ela, que tem 16 anos. É uma 

criança, mãe de um garoto de 
3 anos, que ela levou ontem lá. 
Essa garota tem tudo para co-
meçar uma nova vida. Com ab-
soluta certeza, ela não vai ter 
recomeço se continuar aqui”, 
afirmou o secretário.

Para ele, pelo que já foi 
divulgado, não tem cabimento 
a discussão se houve ou não 
estupro, porque o crime ficou 
evidente no momento em que 
ela foi exposta em vídeos na 
internet, em condições degra-
dantes. “As pessoas se batem 
muito no estupro, se houve 
ou não houve estupro. Drogar 
uma garota de 16 anos; mantê
-la em cativeiro, porque man-
ter uma pessoa contra a sua 
vontade é manter em cativei-
ro; fazer sexo com uma garota 
de 16 anos, já é crime. Vender 
bebida alcoólica à criança e ao 
adolescente está previsto na 
lei como crime passível de pri-
são, imagina drogar, imagina 
bolinar uma pessoa da forma 
como foi feito, para expor o seu 
vídeo na internet. Não precisa 
mais de nenhuma explicação 
para configurar a violência que 
aconteceu com esta menina”.

Segundo Mello, o caso ga-
nhou repercussão porque hou-
ve denúncia nas redes sociais 
sobre a postagem do vídeo, 
mas existem muitos estupros 
dos quais as vítimas não fazem 
registro e, por isso, os culpados 
ficam sem condenação. “Sa-
bemos que, nas comunidades, 
tem traficantes que exigem 
que os pais entreguem os filhos 
para seu prazer. Isso não muito 
longe daqui, onde estamos gra-
vando.”

Adolescente entra para
programa de proteção

eSTuprO cOleTivOReajuste de 
servidor será de 
R$ 8,5 bi aos 
cofres públicos

Projetos que aumentam 
a remuneração de servidores 
públicos, em tramitação na Câ-
mara dos Deputados, custarão 
cerca de R$ 8,5 bilhões aos co-
fres públicos em 2016. Duran-
te reunião na segunda-feira, 
30, o ministro da Secretaria de 
Governo, Geddel Vieira Lima, 
e o líder do governo na Câ-
mara, André Moura (PSC-SE), 
definiram que a urgência dos 
aumentos da Advocacia-Geral 
da União (AGU), da Defensoria 
Pública da União (DPU), do Tri-
bunal de Contas da União (TCU), 
da Câmara e do Senado terão 
prioridade na pauta de votações 
da Casa nos próximos dias.

Segundo Moura, a orien-
tação do presidente em exer-
cício, Michel Temer, é “tratar 
todos os servidores da mesma 
maneira”. Há um mês, a ur-
gência das propostas relativas 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) e ao Ministério Público 
da União (MPU) já haviam sido 
aprovadas. Se continuarem de 
acordo com a lei orçamentá-
ria, considerando apenas um 
período de seis meses, os gas-
tos somarão cerca de R$ 230 
milhões no Legislativo; R$ 1 
bilhão no Judiciário; R$ 200 
milhões no MPU; R$ 6 milhões 
na DPU; e R$ 6,5 bilhões no 
Executivo.

Com a urgência, os pro-
jetos passam a ter prioridade 
na pauta de votação do plená-
rio. De acordo com Geddel, ele 
irá se reunir com os líderes da 
base aliada para discutir as 
propostas, mas não acredita 
que enfrentará resistência dos 
parlamentares.

OEA aciona pela 
1ª vez a Carta 
Democrática 
contra Venezuela

A Organização dos Es-
tados Americanos (OEA) 
acionou a chamada Carta 
Democrática Interamericana 
contra a Venezuela. Essa é a 
primeira vez na história que 
o instrumento é solicitado, 
o que implica a abertura de 
um processo que pode levar 
à suspensão do país daquele 
organismo regional.

O secretário-geral da 
OEA, Luis Almagro, anunciou 
ontem o pedido de convoca-
ção de um conselho perma-
nente dos Estados-membros, 
entre 10 e 20 deste mês, para 
discutir a “alteração da or-
dem constitucional” naquele 
país e “como a mesma afeta 
gravemente a ordem demo-
crática”.

“Na Venezuela, perdeu-
se a finalidade da política. 
Esqueceu-se de defender o 
bem maior e coletivo a longo 
prazo sobre o bem individual 
a curto prazo”, aponta Alma-
gro, em documento de 132 
páginas publicado na página 
da OEA na internet. “O polí-
tico imoral é aquele que per-
de essa visão porque o único 
que interessa é manter-se no 
poder, à custa da vontade da 
maioria”, completa.

Ao final da sessão ex-
traordinária, embaixadores 
dos 34 países que integram 
a organização deliberam se 
o comportamento da Vene-
zuela desrespeita os prin-
cípios democráticos de sua 
Constituição.

Seminário debate 
mobilidade e 
transporte com 
inclusão social

Nesta sexta-feira (3), a 
partir das 8h, no Teatro Facisa, 
em Campina Grande, será rea-
lizada a 4ª edição do Seminário 
Cidade Expressa. O evento é 
promovido pelo Comitê Téc-
nico de Mobilidade Urbana de 
Campina Grande. Este ano, o 
tema central será “Mobilidade 
Urbana e Transporte Público 
Coletivo”. O “Cidade Expressa” 
será dividido em dois módulos 
temáticos, nos quais os especia-
listas apresentarão experiên-
cias nos assuntos propostos. 

Entre os convidados pelo 
CTMU para contribuírem com 
as discussões estão o urbanista 
Nazareno Stanislau, do MDT – 
Movimento Nacional pelo Di-
reito ao Transporte Público de 
Qualidade para Todos; e o jor-
nalista Marcos de Sousa, espe-
cialista em Mobilidade Urbana 
Sustentável, atuando na orga-
nização Mobillize Brasil; André 
Dantas, da Associação Nacional 
das Empresas de Transportes 
Urbanos, engenheiros Carlos 
Batinga e João Braga, respecti-
vamente secretários de Mobili-
dade Urbana de João Pessoa e 
Recife, além da coordenadora 
do Plano de Mobilidade Urba-
na de Campina Grande, enge-
nheira Valéria Barros.

Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil

De acordo com a presidente da PBTur, Ruth Avelino, a grande novidade desse ano é que as prefeituras estão contratando mais artistas da terra



OEA convoca reunião de 
emergência para discutir 
a crise na Venezuela
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Relator pede a cassação de Cunha
QUEBRA DE DECORO

Marcos Rogério entregou 
relatório final ao Conselho 
de Ética da Câmara

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil

O relator Marcos Rogério entregou o parecer final do processo contra Cunha ao presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo

Isabela Bonfim
Da Agência Brasil

O presidente do 
Conselho de Ética do 
Senado, João Alberto 
Souza (PMDB-MA), re-
cebeu em mãos nessa 
terça-feira o pedido de 
cassação do senador Ro-
mero Jucá (PMDB-RR). 
Ele informou ao jornal 
O Estado de S.Paulo que 
tem até segunda-feira, 
da próxima semana, dia 
6 de junho, para decidir 
se acolhe ou rejeita o 
pedido.

Como de costume, 
e como foi feito no 
processo do ex-senador 
Delcídio Amaral, João 
Alberto enviou ontem 
a matéria para a ad-
vocacia do Senado, a 
quem pediu um parecer 
prévio. De acordo com 
o senador, ele tem até 
cinco dias úteis para to-
mar uma decisão.

 Segundo o Códi-
go de Ética do Senado, 
representações contra 
senadores precisam ser 
avaliadas inicialmen-
te pelo presidente da 
comissão, que tem a 
prerrogativa de acei-
tar ou rejeitar o pedi-

do. Caso seja aceito, 
inicia-se um processo 
no Conselho de Ética 
com o sorteio de um 
relator. Caso seja rejei-
tado, cabe recurso ao 
plenário do colegiado. 

A representação 
contra o Romero Jucá 
foi feita pelo PDT na 
semana passada, pro-
tocolada pelo sena-
dor Telmário Mota 
(PDT-RR), rival local do 
peemedebista. O argu-
mento é a quebra de 
decoro com a revela-
ção de diálogos entre 
Jucá e o ex-presidente 
da Transpetro Sérgio 
Machado em que o 
peemedebista defende 
que é necessário “tro-
car o governo” para 
“estancar a Lava Jato”. 

Jucá é um dos prin-
cipais articuladores do 
impeachment da presi-
dente afastada Dilma 
Rousseff e considerado 
o homem forte do pre-
sidente em exercício 
Michel Temer. Após a di-
vulgação dos diálogos, 
que iniciou a primeira 
crise do novo governo, 
Jucá foi exonerado do 
cargo de ministro do 
Planejamento.

Conselho vai decidir 
se aceita cassar Jucá

 DECISÃO SAI 2ª FEIRA

Yara Aquino 
Da Agência Brasil 

O presidente interino 
Michel Temer escolheu o 
senador Aloysio Nunes Fer-
reira (PSDB-SP) para a lide-
rança do governo no Senado. 
De acordo com a assessoria 
de Temer, o senador e o pre-
sidente encontraram-se no 
início da tarde de ontem no 
Palácio do Planalto.

 Na eleição presidencial 
de 2014, concorreu como 
vice-presidente da Repú-
blica na chapa encabeçada 

pelo senador Aécio Neves 
(PSDB-MG). Além de ter 
exercido mandatos de de-
putado estadual e federal 
por São Paulo, Aloysio Nu-
nes foi vice-governador do 
estado de 1991 a 1994.

No ano passado, o se-
nador teve o nome citado 
em um pedido de abertura 
de inquérito para apurar 
supostas doações ilegais 
para campanhas políticas. 
embora o nome do senador 
paulista tenha sido citado 
em depoimentos de delação 
premiada do presidente da 

empreiteira UTC, Ricardo 
Pessoa, investigado na Lava 
Jato, o caso nada tem a ver 
com a operação. Na ocasião, 
o senador negou qualquer 
irregularidade.

Temer já havia definido 
também a liderança do go-
verno na Câmara dos Depu-
tados com a escolha do depu-
tado André Moura (PSC-Se).

Os líderes do governo no 
Senado e na Câmara são res-
ponsáveis pela articulação 
entre o Planalto e os parla-
mentares e com a base aliada 
no Legislativo.

Adriana Fernandes
Da Agência Estado 

Além de pleitearem a in-
terrupção do pagamento da 
dívida com a União por dois 
anos, os secretários de Fazen-
da dos estados buscarão, nas 
negociações que serão retoma-
das hoje com a União, soluções 
diferenciadas com o Ministério 
da Fazenda no programa de so-
corro financeiro aos governos 

estaduais. A primeira reunião 
na busca de um acordo entre a 
nova equipe econômica e os se-
cretários de Fazenda promete 
ser dura. Os governadores não 
pretendem ceder a uma pro-
posta que não seja de interrup-
ção integral dos pagamentos 
mensais. 

A avaliação é de que cada 
estado tem problemas espe-
cíficos, o que dificulta a ado-
ção de uma regra geral. Para 

os estados mais endivida-
dos, como Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais, 
nem mesmo o prazo de ca-
rência da dívida com a União 
por um período de 24 me-
ses é considerado suficiente 
para uma folga no caixa. Mui-
tos querem que o programa 
abarque outras dívidas, como 
as do Banco Nacional de De-
senvolvimento econômico e 
Social (BNDeS).

Aloysio Nunes será o novo  
líder do governo no Senado

Estados vão buscar soluções 
diferenciadas na negociação

ESCOLHA DO PRESIDEnTE InTERInO

DíVIDAS COm A UnIÃO

Temer pede 
apoio da base 
para aprovação 
de medidas 

Paulo Victor Chagas 
Da Agência Brasil

Ao participar de almoço 
com líderes da base aliada 
na Câmara dos Deputados, 
o presidente interino Michel 
Temer pediu empenho dos 
parlamentares na defesa do 
governo.

Temer decidiu compare-
cer de última hora à reunião, 
que tem também a presença 
do ministro da Secretaria de 
Governo, Geddel Vieira Lima.

em discurso, Temer fri-
sou que vai precisar de apoio 
do Congresso Nacional para 
a aprovação de medidas con-
sideradas fundamentais para 
a recuperação da economia.

Os deputados e o pre-
sidente interino discutiram 
os projetos que poderão en-
trar na pauta desta semana 
da Câmara, como a proposta 
que trata da Desvinculação 
de Receitas da União. 

De acordo com o de-
putado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), que participou do 
almoço, Temer disse contar 
com a disposição da base 
aliada para a aprovação das 
medidas que já estão na Casa, 
embora ainda não tenha sido 
apresentado um conjunto de 
novos projetos.

O deputado Marcos Ro-
gério (DeM-RO), relator do 
processo por quebra de de-
coro parlamentar contra o 
deputado afastado eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), entregou 
ontem no Conselho de Ética 
o parecer final que deve pe-
dir a cassação do mandato 
parlamentar. Com 84 pági-
nas, o conteúdo do docu-
mento só será revelado em 
sessão convocada para hoje. 
entretanto, os sites da Veja e 
da Folha de S. Paulo tiveram 
acesso ao documento e reve-
laram que o relatório é favo-
rável à cassação.

Dando sinais de que 
o relatório considera que 
Cunha mentiu à CPI da Pe-
trobras ao negar contas no 
exterior, Rogério disse que 
produziu um relatório cau-
teloso, técnico e “substan-
cioso” para evitar questiona-
mentos futuros, mas evitou 
falar explicitamente sobre 
suas conclusões. “Meu rela-
tório considera o conjunto 
dos fatos apurados no curso 
da instrução”, afirmou. 

Segundo o relator, a de-
cisão do presidente interino 
Waldir Maranhão (PP-MA) 
de limitar o escopo do pare-
cer à omissão de informação 
relevante não comprometeu 
suas conclusões. ele ressal-
tou que, mesmo com a limi-

tação, o representado ainda 
está sujeito à cassação.

Durante a entrevista, 
Rogério lembrou que a ins-
tância recursal das decisões 
do conselho é a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
e que em 2005, quando se 
apreciou o processo contra o 
ex-deputado Roberto Jeffer-
son (PTB-RJ), a CCJ entendeu 
que era possível incluir novas 
imputações ao representado 
se provas surgissem ao lon-
go do processo, ou seja, que 

o relatório final do conselho 
poderia ter uma conclusão 
mais ampla. Com a mais re-
cente decisão de Maranhão, 
a Câmara tem hoje duas deci-
sões opostas. O relator recla-
mou que, ao deferir os recur-
sos, Maranhão não consultou 
o conselho. “Foram decisões 
monocráticas, ignorando o 
regimento e o Código de Éti-
ca”, declarou.

 Assim que o relatório for 
apresentado nesta quarta-fei-
ra, 1, ao colegiado, a defesa de 

Cunha poderá se manifestar 
na sessão. espera-se que os 
aliados de Cunha peçam vista 
de dois dias úteis ao parecer. 
Desta forma, a sessão de dis-
cussão e votação do relatório 
ficará para terça-feira, 7. 

Manobra
No ato de entrega do re-

latório de Marcos Rogério, o 
presidente do colegiado, José 
Carlos Araújo (PR-BA), foi 
notificado da existência de 
cinco representações proto-

coladas contra ele na Mesa 
Diretora. Os pedidos de in-
vestigação são de políticos do 
interior da Bahia, adversários 
locais dele. 

Araújo tem cinco dias 
úteis para se defender das 
denúncias (que versam des-
de o uso político de uma rá-
dio local até recebimento de 
R$ 75 mil de um deputado 
estadual). Após esse pra-
zo, a Corregedoria da Casa 
formulará um parecer pela 
continuidade ou não da re-

presentação. Caberá à Mesa 
Diretora - comandada em 
sua maioria por aliados de 
Cunha - decidir se o caso será 
encaminhado ao Conselho de 
Ética. Se as representações 
forem encaminhadas e ins-
tauradas no conselho, Araújo 
é automaticamente afastado 
do colegiado.

 A ação foi vista por 
Araújo como uma manobra 
do grupo de Cunha para ti-
rá-lo da votação do pare-
cer contra o peemedebista. 
“eduardo Cunha foi afastado, 
mas tudo leva a crer que ele 
continua manejando seus 
tentáculos nesta Casa. Não 
vamos ficar intimidados com 
as manobras de eduardo 
Cunha”, declarou. 

Dando
sinais de que 
o relatório 
considera que 
Cunha mentiu
à CPI da 
Petrobras ao 
negar contas 
no exterior, 
Rogério disse 
que produziu 
um relatório 
cauteloso
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Geral

PF pede indiciamento de presidente 
do Bradesco na Operação Zelotes

A Polícia Federal indi-
ciou o presidente do Brades-
co, Luiz Carlos Trabuco, e 
dois executivos do banco no 
inquérito da Operação Zelo-
tes que investiga compra de 
decisões no Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais 
(Carf), mostra a Coluna do Es-
tadão de ontem. As investiga-
ções mostraram que o grupo 
investigado por corromper 
integrantes do Carf conver-
sou com executivos do banco 
a respeito de um “contrato” 
para anular um débito de R$ 
3 bi com a Receita Federal.

A PF já havia apontado 
em relatório que Trabuco 
e os outros dois executivos 
da instituição financeira se 
encontraram com emissá-
rios da organização crimi-
nosa para discutir como se-
ria a atuação do órgão. A PF 
também indiciou o auditor 

Trabalho da polícia investiga 
denúncia da compra de 
decisões no Carf

Ditadura, monarquia, democracia, socialismo, entre 
outros. Cada nação adota seu modelo de governo, alguns 
com mais e outros com menos influência sobre a sociedade, 
e essa diversidade de modelos de Estados sempre foi alvo 
de inúmeros debates.

Juridicamente, é papel do Estado garantir a segurança, 
saúde e educação de seu povo, viabilizando que a sociedade 
se mantenha em ordem. Essa tese é defendida por vários 
e reforçada na teoria que o Estado deve exercer seu poder 
em todos os setores. Entretanto, há uma parte da população 
que defende que a influência do Estado deve ser reduzida 
ou até mesmo não existir.

Pensando de forma extrema, se tivermos um Estado 
que controla todos os setores, haverá a configuração de uma 
ditadura, com grandes restrições à liberdade individual e à 
iniciativa privada. Em contrapartida, um país sem governo e 
sem leis resultaria em uma anarquia, o que levaria ao caos. 
Assim, é preciso trabalhar com um meio termo.

O papel ideal para o Estado é o de regulador e 
incentivador do desenvolvimento, atuando, fortemente, 
para oferecer serviço adequado à população, que paga, 
através de impostos, por serviços essenciais, como saúde, 
segurança e educação. No entanto, é preciso estabelecer 
parcerias com a iniciativa privada, possibilitando o acesso e 
a oportunidade para todos.

A ordem econômica, por exemplo, se dá quando há 
livre iniciativa e concorrência. Educação, saúde e segurança 
pública são os três pilares de uma sociedade. Entretanto, 
atualmente, se o cidadão precisa de qualidade, em qualquer 
um destes serviços, precisa recorrer à iniciativa privada, 
o que comprova a ineficiência do Estado em relação aos 
péssimos serviços que são prestados, mesmo com uma 
carga tributária elevadíssima como a que temos.

Para caminharmos na direção de um Estado justo 
para todos, é necessário que o Estado seja mínimo e 
intervenha minimamente  apenas  naquilo que  é de  sua 
competência,  como na condução da economia,  de modo 
a não haver monopólios, dentre eles, do próprio Estado, 
bem como na garantia do total cumprimento da lei  e da  
Constituição.

NECESSIDADES
Precisamos de uma reforma política que acabe, ou 

pelo menos minimize, a corrupção institucionalizada. 
Mister se faz uma reforma tributária com o objetivo de 
descomplicar e desonerar a atividade produtiva para 
que a mesma gere mais emprego, riqueza e renda, e por 
via de consequência, pague faça crescer a arrecadação. 
Necessário se faz uma reforma previdenciária para evitar 
a bancarrota do Estado. Uma reforma trabalhista que 
possa flexibilizar as relações entre capital e trabalho, 
cujo fim primacial consiste em aumentar os números de 
empregos. E até uma reforma educacional cujo desiderato 
seja acabar com a gratuidade do ensino público para os 
ricos, mantendo, e até ampliando, para os pobres. Apenas 
lembramos, ilustrativamente, que cerca de 80% dos 
estudantes das universidades públicas federais são ricos e 
estudam sem pagar nada, enquanto os alunos pobres, que 
precisam trabalhar para sobreviver, vão estudar nas boas 
faculdades privadas através de bolsas de estudo (ProUni), 
via financiamentos públicos (Fies) ou financiamentos 
privados, o que é paradoxal e inconcebível em um país de 
tantas desigualdades sociais.

O Brasil precisa mudar completamente a sua relação 
com a sociedade e com o mundo. São necessárias atuações 
que permitam mais parcerias público-privada, promovendo 
mais eficiência nas ações. Precisamos ser mais abertos, 
competitivos e menos burocráticos. Nós, brasileiros, 
queremos confiar na nossa classe dirigente, para que 
ela nos mostre uma sociedade madura e apta a crescer 
juntamente com parceiros comerciais do mundo afora.

A nação que queremos não admite mais corrupção, 
burocracia, desigualdade educacional para os iguais, bem 
como incompetência, arrogância e falta de humildade 
de seus governantes. O país que sonhamos tem que ser 
transparente, oferecer justiça social, saúde e educação de 
qualidade - gratuita para os pobres, onerosa para os ricos 
-, segurança pública, saneamento básico, infraestrutura e 
moradias dignas para todos, taxas de juros acessíveis ao 
setor produtivo, políticas de aposentadoria dignas, mas que 
permitam sustentabilidade ao Estado, além de incentivar 
a criação de um setor produtivo forte, que gere empregos, 
riqueza e renda para todos.

Queremos um país de produção e consumo, de 
trabalho e renda, de hospitais e escolas públicas para os 
pobres e particulares ou pagas para os ricos. Uma nação 
de seriedade, integridade e responsabilidade em todos os 
níveis. Um estado democrático, independente, soberano, 
respeitado internacionalmente e que use o dinheiro público 
no objetivo destinado. Um país que pensa em seu povo e 
que quer o melhor para ele.

O papel do Estado

janguie@sereducacional.com

Diniz
Janguiê

Andreza Matais 
e Luiza Pollo
Da Agência Estado

Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, e dois executivos do banco foram indiciados na Zelotes

da Receita Federal Eduardo 
Cerqueira Leite, que teria ar-
ticulado a reunião entre os 
integrantes do esquema e o 
comando do banco.

A conclusão do inquéri-
to relativo ao Bradesco já foi 
encaminhado pela PF ao Mi-
nistério Público Federal, que 

pode ou não apresentar de-
núncia à Justiça Federal.

Crimes
Os indiciamentos são 

pelos crimes de tráfico de 
influência, corrupção ativa e 
passiva, organização crimi-
nosa e lavagem de dinheiro.

A Coluna do Estadão não 
conseguiu confirmar quais 
desses crimes são imputados 
a Trabuco. O Ministério Pú-
blico confirmou que recebeu 
da PF os indiciamentos.

Procurado, o Bradesco 
disse que irá se manifestar so-
bre a conclusão do inquérito.

FOTO: Reprodução/Internet

O Bradesco informou 
que, por meio de seus advo-
gados, irá apresentar seus 
argumentos jurídicos no âm-
bito na Operação Zelotes que 
investiga compra de decisões 
no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf). A 
Polícia Federal indiciou o pre-
sidente do banco, Luiz Carlos 
Trabuco Cappi, no inquérito 
da operação, conforme anteci-
pou a Coluna do Estadão.

Na nota enviada ao Broa-
dcast (serviço de notícias em 

tempo real da Agência Esta-
do), o Bradesco afirma que não 
contratou os serviços pres-
tados pelo grupo investigado 
por corromper integrantes do 
Carf. Além disso, a instituição 
lembra que foi “derrotada” 
por seis votos a zero no julga-
mento do Conselho.

Sobre o fato de executivos 
do banco terem conversado a 
respeito de um “contrato” para 
anular um débito de R$ 3 bi-
lhões com a Receita Federal, 
conforme apontaram as in-
vestigações da PF, o Bradesco 
esclareceu que o presidente da 
instituição, Luiz Carlos Trabuco 
Cappi, não participou de qual-

quer reunião com o grupo citado.
“O mérito do julgamento 

se refere à ação que o Bradesco 
perdeu em todas as instâncias 
da Justiça, em questionamen-
to à cobrança de adicional de 
PIS/Cofins. Esta ação foi obje-
to de recurso pela Procurado-
ria da Fazenda no âmbito do 
Carf. O Bradesco irá apresen-
tar seus argumentos juridica-
mente por meio do seu corpo 
de advogados. O Bradesco rei-
tera seus elevados padrões de 
conduta ética e reafirma sua 
confiança na Justiça”, destacou 
o banco em nota.

Além de Trabuco, outros 
dois executivos do Bradesco 

também foram indiciados pela 
PF. São eles, conforme fontes 
ouvidas pelo Broadcast: o vice
-presidente do banco, Domin-
gos Abreu, e Luiz Carlos Ange-
lotti, diretor de Relações com 
Investidores da instituição.

A PF também indiciou 
o auditor da Receita Federal 
Eduardo Cerqueira Leite, que 
teria articulado a reunião en-
tre os integrantes do esquema 
e o comando do banco. A con-
clusão do inquérito relativo ao 
Bradesco já foi encaminhado 
pela PF ao Ministério Públi-
co Federal, que pode ou não 
apresentar denúncia à Justiça 
Federal.

Banco nega contratação de serviço
Aline Bronzati 
e Andreza Matais
Da Agência Estado

A Secretaria de Saúde da Bah-
ia obteve o registro da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e apresentou ontem em 
Salvador, o primeiro teste soroló-
gico rápido nacional para detec-
ção do vírus zika. Assim, o exame 
que costumava levar semanas terá 
resultado em até 20 minutos.

O secretário de Saúde da 
Bahia, Fábio Vilas-Boas, desta-
ca que o teste rápido facilitará a 
vida da população, ao permitir às 
mulheres, por exemplo, saberem 
se já foram ou estão infectadas 
pelo vírus.

“Hoje existe uma quantidade 
de pessoas com sintomas que não 
têm o diagnóstico definitivo, ou 
seja, você acha que a pessoa tem 
a zika, mas pode ser uma outra vi-
rose. A partir de agora, principal-
mente para as mulheres em idade 
gestacional, ter a informação se 
ela teve ou ainda não zika é extre-
mamente relevante para a decisão 
dela, em iniciar uma gestação”, 
ressalta Fábio Villas-Boas.

Procedimento
O dispositivo tem duas fitas por-

táteis (cassetes), que usam uma pe-
quena amostra de soro do paciente. 
Uma das fitas reage com o anticorpo 
IgM, identificando infecções de até 
duas semanas. Já o segundo cassete 
reage ao IgC e identifica se o pacien-
te já teve a infecção há mais tempo. 
Isso permite que o teste rápido de-
tecte os anticorpos contra o vírus da 
zika, no organismo do paciente, em 
qualquer fase da doença.

“A zika, antes era diagnostica-
da, em laboratório através do PRC 
[método que detecta a presença de 
carga genética do vírus], o que era 
demorado e muito custoso. A par-
tir de agora, poderemos oferecer o 
diagnóstico em qualquer posto de 
saúde nos lugares mais distantes do 
País, e em apenas 20 minutos, a po-
pulação terá a resposta se tem ou 
teve zika”, explica o secretário.

Parceria
O teste foi desenvolvido em par-

ceria da Sesab com uma empresa sul-
coreana, que transferiu a tecnologia 
ao laboratório fabricante, a Funda-
ção Baiana de Pesquisa Científica e 

Desenvolvimento Tecnológico, For-
necimento e Distribuição de Medi-
camentos (BahiaFarma), ligado à Se-
cretaria de Saúde do Estado. Com a 
autorização concedida pela Anvisa, o 
laboratório aguarda o pedido do Mi-
nistério da Saúde para iniciar a fabri-
cação e distribuição a toda a popula-
ção brasileira. A previsão inicial pode 
ser de até 500 mil testes por mês.

“O processo iniciou-se em agos-
to do ano passado, com a assinatura 
do protocolo, porém o desenvolvi-
mento do produto ocorreu entre se-
tembro e janeiro, e nós começamos 
a fazer escalonamento de lotes-pilo-
to, para registro do produto”, conta 
o diretor-presidente do Laboratório 
público, BahiaFarma, Ronaldo Dias.

A Agência Brasil procurou o Mi-
nistério da Saúde sobre a previsão 
de pedido para a fabricação dos pro-
dutos, mas não obteve resposta até 
o fechamento desta matéria.

O vírus zika foi descoberto, na 
Bahia, em julho de 2015, quando ca-
sos associados à Síndrome de Guillan
-Barré foram confirmados. De acor-
do com a Sesab, nos cinco primeiros 
meses deste ano, 36.725 casos foram 
registrados na Bahia.

País tem 1º teste rápido para zika
rEsuLTADO sAI Em 20 mINuTOs

Sayonara Moreno
Da Agência Brasil
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Mundo

OEA convoca reunião emergencial
para tratar da crise na Venezuela

Washington (AE) - O 
secretário-geral da Organi-
zação dos Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro, 
convocou ontem uma reu-
nião de emergência para 
tratar da situação da Ve-
nezuela. O dirigente quer 
que os países membros 
avaliem se houve algum 
desrespeito à democracia 
no país, um voto que pode 
acabar com a suspensão da 
Venezuela da OEA.

De acordo com uru-
guaio, a Venezuela tem so-
frido “graves alterações da 
ordem democrática”. Ele 
quer que o assunto seja 
avaliado nas próximas se-
manas. A Venezuela pode 
ser suspensa da organiza-
ção caso dois terços de seus 
34 membros entendam que 

o governo tem agido para 
debilitar a democracia.

Almagro e o presidente 
Nicolás Maduro colecionam 
uma série de atritos. Em 
maio, o venezuelano o acu-
sou de ser um agente da CIA. 
Em resposta, o presidente 
da OEA escreveu uma car-
ta aberta em que o acusou 
de “traidor”, “ditador” e de 
“roubar dinheiro público”.

Ontem, o ministro das 
Comunicações venezue-
lano, Luis Jose Marcano, 
rebateu as acusações em 
um discurso televisiona-
do, chamando o presiden-
te da OEA de fantoche. “A 
Venezuela está sob ataque 
das potências econômicas 
porque tem as maiores 
reservas de petróleo do 
mundo”, disse.

Já o presidente Madu-
ro sinalizou uma ruptura 
com a organização. “Vamos 
pedir um grande movi-
mento para defender a paz 
e a independência contra o 
intervencionismo estran-
geiro”, disse.

Da Agência Estado

O país pode ser suspenso 
da organização se houver 
desrespeito à democracia

O presidente Nicolás Maduro enfrenta grave crise político-econômica no País, sendo acusado pela oposição de ferir a ordem democrática

Da Agência Lusa 

Crianças sírias, incen-
tivadas por combatentes 
do grupo extremista Estado 
Islâmico mataram ontem a 
pedradas um homem e uma 
mulher acusados de come-
ter adultério, na província 
de Deir Al Zur (Nordeste), 
informou a organização não 
governamental (ONG) Ob-
servatório Sírio dos Direi-
tos Humanos.

As vítimas foram ape-
drejadas na Praça Al Yara-
deq, na cidade de Deir Al 
Zue, capital da província 
com o mesmo nome.

A maioria das crianças 
presentes no local atendeu 
a um apelo do Estado Islâ-
mico para juntar pedras e 

atingir o casal, de acordo 
com a ONG.

Em fevereiro, a organi-
zação apedrejou duas mu-
lheres acusadas de adulté-
rio, numa praça da mesma 
cidade. A cidade está divi-
dida em áreas dominadas 
pelo Estado Islâmico e pe-
las forças do regime sírio.

Nas regiões que contro-
lam, os extremistas aplicam 
uma visão radical da lei is-
lâmica (sharia) e impõem 
castigos severos - decapi-
tação, apedrejamento ou 
crucificação - a quem não 
respeita as normas.

Na Síria, 4.225 pesso-
as foram executadas pela 
organização desde que ela 
declarou o seu califado em 
junho de 2014.

Da Agência Estado

Beirute (AE) - Uma onda 
de ataques aéreos atingiu a 
cidade síria de Idlib, no no-
roeste do país, e matou pelo 
menos 23 pessoas, feriu de-
zenas e deixou várias sob 
os escombros de suas casas. 
Houve intenso bombardeio 
perto de dois hospitais e uma 
mesquita, segundo ativistas 
da oposição.

 Pelo menos sete crianças 
estão entre os mortos, afirmou 
o Observatório Sírio pelos Di-
reitos Humanos. Segundo a en-
tidade sediada no Reino Unido, 
uma aeronave russa realizou 
os ataques. Moscou, porém, 
afirmou que não estava en-
volvida com ataques em Idlib, 
cidade mantida por vários 
grupos militantes, entre eles o 
braço da Al-Qaeda na Síria, co-
nhecido como Frente Nusra.

 A campanha militar rus-

sa na Síria começou em se-
tembro, em um esforço para 
apoiar as forças do presidente 
sírio, Bashar al-Assad, na luta 
contra o Estado Islâmico e 
outros grupos. Moscou nega 
veementemente que ataque 
qualquer área civil.

Os comitês de Coordena-
ção local, outro grupo de ativis-
ta que monitora a guerra civil 
síria, disse que os ataques aé-
reos atingiram dois hospitais e 
um deles ocorreu perto de uma 
mesquita. Segundo o grupo, 50 
pessoas foram mortas e mais 
de 200 ficaram feridas - é co-
mum haver relatos divergen-
tes sobre o número de vítimas, 
após grandes ataques.

 O Observatório Sírio 
pelos Direitos Humanos afir-
mou que houve cerca de dez 
ataques contra áreas próxi-
mas do Hospital Nacional, 
dos jardins públicos Al-Jalaa 
e de outros bairros de Idlib. 

Crianças apedrejam 
um casal até a morte

Ataques aéreos matam 
23 em cidade na Síria

ACUSAÇÃO DE ADULTÉRIO

gUERRA CIvIL

Da Agência Lusa 

Cerca de 204 mil imigrantes che-
garam à União Europeia (UE) este 
ano, atravessando o Mediterrâneo, 
e mais de 2.500 morreram, 880 delas 
na semana passada, anunciou on-
tem a Organização das Nações Uni-
das (ONU).

O porta-voz do Alto Comissariado 
da ONU para os Refugiados (Acnur), 
William Splinder, disse, em entrevista 
em Genebra, que este ano é particu-
larmente mortal. “Perderam-se 2.510 
vidas” durante os cinco primeiros me-
ses do ano, contra 1.855 no mesmo 
período do ano passado.

No total, 880 pessoas morreram 
na semana passada, no naufrágio de 
várias embarcações que tentavam 
chegar à Itália, informou o Acnur.

Segundo a Organização Interna-
cional para as Migrações (OIM), pelo 
menos 1.000 pessoas morreram na 
última semana quando tentavam al-

cançar a costa europeia. A agência da 
ONU informa ter chegado a esse nú-
mero depois de falar com os sobrevi-
ventes dos vários naufrágios registra-
dos nessa rota migratória no período.

Dos 204 mil que chegaram à UE 
este ano, três quartos, especialmen-
te sírios e afegãos, alcançaram a 
Grécia antes do fim de março. Desde 
então, as chegadas à Grécia diminuí-
ram de forma significativa devido ao 
acordo entre Bruxelas e Ancara.

Em relação ao fluxo para a Itália, 
46.714 imigrantes foram registados 
desde janeiro, mais ou menos o mes-
mo número que em 2015, segundo 
o Acnur. A quase totalidade dos imi-
grantes que chegam à Itália vem da 
África Subsaariana.

Spindler lembrou que “a rota 
entre o Norte da África e a Itália é 
consideravelmente mais perigosa” e 
que este ano já morreram 2.119 dos 
migrantes que tentavam fazer aque-
la viagem.

204 mil imigrantes chegaram à 
UE pelo Mediterrâneo este ano

DADOS DA ONU
Premiê afirma 
que Israel quer 
discutir a paz 
com a Palestina
Da Sputnik 

Israel está pronto para 
discutir a iniciativa de paz 
árabe, visando a atingir a pa-
cificação do conflito com a 
Palestina, informou o primei-
ro-ministro israelense Benja-
min Netanyahu.

A proposta, que visa a 
acabar com o conflito árabe-is-
raelense, foi adotada pela Líga 
Árabe em 2002. As nações ára-
bes prometeram normalizar 
as relações com Israel, após o 
país se retirar de todos os ter-
ritórios ocupados em 1967. A 
Iniciativa de Paz Árabe inclui 
elementos positivos que po-
dem reanimar as negociações 
construtivas com os palestinos.

“Estamos prontos para 
discutir os ajustamentos à ini-
ciativa com os países árabes, 
para que isso reflita as mudan-
ças dramáticas que ocorrem 
na região desde 2002, mas 
mantendo o objetivo acordado 
da ‘solução de dois Estados’”, 
declarou o premiê no Parla-
mento na segunda-feira (30).

O político também rei-
terou seu apreço pelo o pre-
sidente do Egito Abdel Fat-
tah Sisi devido aos esforços 
conjuntos de renovação do 
processo de paz entre Israel 
e Palestina.

Cabe mencionar que Ne-
tanyahu já tinha feito declara-
ções semelhantes, para diplo-
matas estrangeiros, pedindo à 
comunidade internacional que 
apoiasse o reinício de negocia-
ções diretas com a Palestina.

A Palestina busca o re-
conhecimento de seu Estado 
independente nos territórios 
na Cisjordânia, incluindo Je-
rusalém Oriental, e na Faixa 
de Gaza – territórios ocupa-
dos por Israel desde 1967, na 
Guerra dos Seis Dias. Israel se 
recusa a reconhecer o Estado 
palestino como uma entidade 
independente, ao contrário 
de 136 dos 193 países-mem-
bros da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), inclusive 
a Rússia e o Brasil.

A travessia pelo Mediterrâneo já matou centenas de pessoas, mas os imigrantes correm o risco

FOTO: Marina Militare

FOTO: Reprodução/Internet
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Escravidão moderna ocorre quando uma pessoa controla a outra e retira a sua liberdade individual

Crime atinge 45,8 milhões de pessoas em todo o mundo

Escravidão moderna
Cerca de 45,8 milhões 

de pessoas em todo o mun-
do estão sujeitas a alguma 
forma de escravidão moder-
na. A estimativa é do rela-
tório Índice de Escravidão 
Global 2016, da Fundação 
Walk Free, divulgado na úl-
tima segunda-feira (30). Se-
gundo o documento, 58% 
dessas pessoas vivem em 
apenas cinco países: Índia, 
China, Paquistão, Banglade-
sh e Uzbequistão. Já os paí-
ses com a maior proporção 
de população em condições 
de escravidão são a Coreia 
do Norte, o Uzbequistão, o 
Camboja e a Índia.

A escravidão moderna 
ocorre quando uma pessoa 
controla a outra, de tal forma 
que retire dela sua liberdade 
individual, com a intenção de 
explorá-la. Entre as formas 
de escravidão estão o trá-
fico de pessoas, o trabalho 
infantil, a exploração sexual, 
o recrutamento de pessoas 
para conflitos armados e o 
trabalho forçado em condi-
ções degradantes, com ex-
tensas jornadas, sob coerção, 
violência, ameaça ou dívida 
fraudulenta.

Embora seja difícil veri-
ficar as informações sobre a 
Coreia do Norte, as evidên-
cias são de que os cidadãos 
são submetidos a sanções de 
trabalho forçado pelo pró-
prio Estado. No Uzbequistão, 
apesar de algumas medidas 
de combate à escravidão na 
indústria do algodão, o go-
verno ainda força o trabalho 
na colheita do algodão.

No Camboja, há preva-
lência de exploração sexual 
e mendicância forçada e os 
dados do relatório destacam 
a existência de escravidão 
moderna na indústria, agri-
cultura, construção e no tra-
balho doméstico. Já na Índia, 
onde 18,3 milhões de pes-

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

soas estão em condição de 
escravidão, apesar dos esfor-
ços do governo em lidar com 
a vulnerabilidade social, as 
pesquisas apontam que o tra-
balho doméstico, na constru-
ção, agricultura, pesca, traba-
lhos manuais e indústria do 
sexo ainda são preocupantes.

Segundo a Walk Free, 
a escravidão moderna é um 
crime oculto que afeta todos 
os países e tem impacto na 
vida das pessoas que conso-
mem produtos feitos a partir 
do trabalho escravo. Por isso, 

é preciso o envolvimento dos 
governos, da sociedade civil, 
do setor privado e da comu-
nidade para proteção da po-
pulação vulnerável.

Segundo a fundação, 
quase todos os países se 
comprometeram a erradicar 
a escravidão moderna por 
meio de suas legislações e 
políticas. Os governos que 
mais respondem no combate 
ao trabalho forçado são aque-
les com Produto Interno Bru-
to (PIB) mais elevado como 
a Holanda, os Estados Uni-

dos, o Reino Unido, a Suécia 
e a Austrália. As Filipinas, a 
Geórgia, o Brasil, a Jamaica e 
a Albânia estão fazendo gran-
des esforços, apesar de ter 
relativamente menos recur-
sos do que países mais ricos, 
segundo a Walk Free.

No prefácio do relató-
rio ao qual a reportagem da 
Agência Brasil teve acesso, 
o fundador e presidente da 
Walk Free, Andrew Forrest, 
diz que o Brasil foi um dos 
países pioneiros na divulga-
ção de uma lista de empresas 

nacionais multadas na Justi-
ça pela utilização de trabalho 
forçado. Uma liminar impe-
dia a publicação da chamada 
Lista Suja do Trabalho Escra-
vo desde dezembro de 2014. 
Na semana passada, entre-
tanto, o Supremo liberou a 
divulgação dos nomes das 
empresas autuadas.

Os governos que menos 
fazem para conter a escravi-
dão moderna, segundo o re-
latório, são a Coreia do Nor-
te, o Irã, a Eritreia, a Guiné 
Equatorial e Hong Kong.

Na avaliação da entida-
de, levando-se em conta o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
e a riqueza relativa do país, 
Hong Kong, Catar, Singapura, 
Arábia Saudita e Bahrein po-
deriam fazer mais para re-

solver problemas de escravi-
dão moderna dentro de suas 
fronteiras. Segundo a Walk 
Free, muitos países, incluin-
do as nações mais ricas, con-
tinuam resgatando vítimas, 
enquanto muitos não con-
seguem garantir proteções 
significativas para os traba-
lhadores mais vulneráveis.

A pobreza e a falta de 
oportunidades são fatores 
determinantes para o au-
mento da vulnerabilidade 
à escravidão moderna. Os 
estudos também apontam 
para desigualdades sociais 
e estruturais mais profun-
das para que a exploração 
persista - a xenofobia, o pa-
triarcado, as classes e cas-
tas, e as normas de gênero 
discriminatórias.

Segundo a Walk 
Free, o Brasil tem 161,1 
mil pessoas submetidas 
à escravidão moderna 
– em 2014, eram 155,3 
mil. Apesar do aumen-
to, a fundação conside-
ra uma prevalência bai-
xa de trabalho escravo 
no Brasil, com uma in-
cidência em 0,078% da 
população.

O relatório apon-
ta que a exploração no 
Brasil geralmente é mais 
concentrada nas áreas 
rurais, especialmente 
em regiões de cerra-
do e na Amazônia. Em 
2015, 936 trabalhado-
res foram resgatados da 
condição de escravidão 
no país, em sua maioria 
homens entre 15 e 39 
anos, com baixo nível de 
escolaridade e que mi-
graram dentro do país 
buscando melhores con-
dições de vida.

Nas Américas, pou-
co mais de 2 milhões 
de pessoas são vítimas 
de trabalho escravo, 
mais identificados na 
Guatemala, no México, 
no Chile, na República 
Dominicana e na Bo-
lívia. Os resultados da 
Walk Free sugerem que 
os setores de trabalho 
manuais, como a cons-
trução, os trabalhos em 
fábricas e domésticos 
são os que concentram 
mais escravos modernos 
nas Américas.

O país com maior 
número de pessoas sub-
metidas à escravidão 
é o México, com 376,8 
mil. Os governos com 
melhores respostas no 
combate a esse crime 
são os Estados Unidos, a 
Argentina, o Canadá e o 
Brasil. O relatório com-
pleto da Walk Free está 
disponível na internet.  

No Brasil e nas Américas

Isabela Vieira 
Da Agência Brasil

A lista de chamada e a 
ida ao banheiro não serão 
mais motivo de constran-
gimento para alunas e alu-
nos transexuais do Colégio 
Pedro II, no Rio de Janeiro. 
Esses estudantes já podem 
usar o nome social, desig-
nação pela qual a pessoa 
trans se identifica e é so-
cialmente reconhecida, des-
de que a direção autorizou 
a mudança nos documentos 
da escola na última semana. 
Os pais foram informados 
por meio de comunicado 
emitido pela unidade que 
fica na Tijuca, na zona Nor-
te do Rio de Janeiro.

O Colégio Pedro II é o pri-
meiro da rede pública no Rio 
a comunicar o cumprimen-
to do decreto da presidente 
afastada Dilma Rousseff que 
permite o uso do nome social 
por travestis e transexuais 
em órgãos e entidades da 

administração pública fede-
ral. Há dois anos, uma aluna 
trans do colégio foi assistir a 
aulas de saia – peça do uni-
forme feminino da escola – e 
a direção recomendou que 
ela trocasse pela calça. Ago-
ra, alunos e alunas trans po-
dem usar o uniforme com o 
qual se sentem melhor.

O reitor Oscar Halac 
explica que o colégio não 
incentiva o uso do nome so-
cial, apenas reconhece, com 
mudança nos documentos, a 
identidade daquele aluno ou 
servidor cuja maneira de se 
apresentar não condiz com 
o sexo designado ao nascer. 
“O colégio não está dizendo 
para que as pessoas tenham 
nome social. O colégio está 
dizendo que, conforme a re-
solução, respeita e acata a 
decisão”, disse. O reitor tam-
bém esclareceu que a reso-
lução permite a adoção do 
nome social sem depender 
da autorização dos pais. Até 
agora, somente o Campos 

Tijuca II aplicou a resolu-
ção, mas o colégio confir-
mou que fará a adequação 
de documentos caso surjam 
novos pedidos. A Reitoria 
informa que nenhum ques-
tionamento por parte dos 
pais chegou até a escola, 
considerada uma das me-
lhores do Estado do Rio.

Aceitação
A especialista em edu-

cação do Instituto de Estu-
dos Socioeconômicos (Inesc) 
Márcia Acioli diz que a ado-
ção do nome social na rede 
de ensino faz com que crian-
ças e adolescentes se sintam 
respeitados e apresentem 
melhora no aprendizado. 
Uma das causas da evasão 
escolar de transgêneros, se-
gundo ela, é o preconceito e a 
discriminação na escola.

“Qualquer pessoa pre-
cisa se sentir confortável 
para conseguir aprender. 
Qualquer situação que tire a 
pessoa desse estado, preju-

dica a aprendizagem. Como 
se trata da identidade, se a 
pessoa é percebida de uma 
maneira diferente da ma-
neira que ela se vê, esse des-
compasso gera sofrimento e 
sofrimento é incompatível 
com qualquer atividade hu-
mana”, afirmou Márcia.

Segundo ela, por causa 
de dogmas religiosos, o uso 
do nome social tende a ser 
mais bem aceito por crianças 
ou adolescentes do que pelos 
adultos, o que facilita a apli-
cação da resolução.

Com a medida, a as-
sessora do Inesc diz que o 
colégio ajuda a combater 
a violência contra essa po-
pulação no Brasil, país que 
mais mata travestis e tran-
sexuais no mundo, segundo 
levantamento da Organiza-
ção Transgender Europe. “A 
escola precisa trazer a dis-
cussão sobre a diversidade 
humana, para a rotina, edu-
car é trabalhar esses temas 
no cotidiano”, defendeu.

Colégio Pedro II passa a aceitar nome social
PrImEIrO casO da rEdE PúblIca nO rj

As organizações indíge-
nas dos Países que fazem par-
te do Mercosul estão sendo 
convocadas a participarem da 
IV Reunião de Autoridades So-
bre Povos Indígenas (RAPIM) 
que acontecerá nos dias 14 e 
15 de junho de 2016, em Mon-
tevidéu, Uruguai.

 As organizações indí-
genas terão espaço de dis-
cussão exclusivo no dia 14 
de junho. No dia 15, as or-
ganizações apresentarão os 
resultados dos debates para 
gestores públicos dos esta-
dos-membros e associados. 
As inscrições podem ser fei-
tas no site  da Unidade de 
Apoio à Participação Social 
do Mercosul. 

 A convocatória visa ga-
rantir espaço e condições 
para a participação de repre-
sentantes indígenas de todos 
os países membros do bloco.  
Nas duas últimas reuniões, 

foram discutidos temas im-
portantes para povos indíge-
nas de fronteira como a reali-
zação de um recenseamento 
nominal georeferenciado de 
povos indígenas fronteiriços 
dos estados partes do Mer-
cosul e estados associados; a 
negociação de um acordo so-
bre residência de indígenas 
fronteiriços do Mercosul e 
estados associados, além da 
múltipla cidadania de indí-
genas fronteiriços.

Mercosul convida povos 
indígenas para encontro

InclUsÃO E rEPrEsEnTaÇÃO

Os debates 
ocorrerão 
entre os 
dias 14 e 15 
deste mês em 
Motevidéu
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Farinha de mandioca e arroz 
foram alguns produtos que 
apresentaram alta em maio Vaga não preenchida

terá sisu neste mês

Entidade pede grupo 
em pós-graduação

Filme mostra luta por 
maconha medicinal

Radar detecta 
desmatamentos

Gisele inaugura 
conta no snapchat

O Ministério da Educação 
(MEC) pretende lançar em julho des-
te ano o Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) para vagas remanescentes, 
segundo a secretária-executiva 
da pasta, Maria Helena Guimarães 
de Castro. A ideia, anunciada pelo 
ex-ministro Aloizio Mercadante, é 
preencher as vagas em instituições 
públicas de Ensino Superior que são 
ofertadas no Sisu e não foram preen-
chidas. De acordo com Maria Helena, 
apenas cerca de 3 mil vagas das 120 
mil remanescentes ofertadas foram 
preenchidas. 

Organizações não governa-
mentais ligadas à educação pedem 
que governo reconvoque o grupo de 
trabalho criado em setembro de 2015 
para propor políticas afirmativas que 
favoreçam a inclusão de estudantes 
pretos, pardos, indígenas ou com 
necessidades especiais nos cursos 
de pós-graduação. Composto por re-
presentantes da sociedade civil e do 
Governo Federal sem remuneração, o 
grupo de trabalho foi dissolvido no úl-
timo dia 12, por meio da Portaria nº 66 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes).

Um dos efeitos colaterais mais 
cruéis da guerra às drogas é eviden-
ciado no documentário brasileiro 
Ilegal, dirigido pelo documentarista 
Raphael Erichsen e o jornalista Tarso 
Araújo, autor do livro Almanaque das 
Drogas. O filme retrata a saga de pais 
que precisam importar uma substân-
cia derivada da maconha para tratar 
os filhos com epilepsia e como esse 
caminho se torna sinuoso graças à 
legislação brasileira. A discussão para 
a liberação da maconha medicinal ga-
nha força no Brasil e o documentário 
pretende mostrar o lado mais interes-
sado e prejudicado nessa questão.

Na próxima semana, o Centro 
Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia (Censipam), 
do Ministério da Defesa, começa 
a processar 1,5 milhão de quilô-
metros quadrados de imagens de 
radar para detectar desmatamen-
to ilegal na Amazônia. As imagens 
são de áreas mais suscetíveis ao 
desmatamento devido às condi-
ções meteorológicas (excesso de 
nuvens). Para isso, é necessária 
uma tecnologia capaz de atraves-
sar a barreira de nuvens como o 
radar orbital. O trabalho faz parte 
do projeto SipamSar, que monitora 
uma extensa área da Amazônia no 
período de muitas nuvens. As infor-
mações são repassadas ao Ibama 
para operações de fiscalizações e 
para o Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), que as utiliza 
para compor os dados de desmata-
mento.

A modelo Gisele Bündchen 
é a mais nova snapchatter do pe-
daço. A top inaugurou sua conta 
ontem, com um snap dela bebendo 
água de um côco. Agora, pode-
remos acompanhar o dia a dia da 
musa, com direito a ver de perto 
sua rotina saudável, as aulas de 
ioga, as brincadeiras com os filhos 
e, claro, o crème de la crème do 
mundo da moda.

O preço da cesta bási-
ca da cidade de João Pessoa 
teve um acréscimo de 0,61% 
no mês de maio e passou a 
custar R$ 361,01 - aproxi-
madamente 41,02% do salá-
rio mínimo. Com isso, o per-
centual acumulado no ano é 
de 14,24% e nos últimos 12 
meses em 18,76%. O dado 
foi divulgado ontem pelo 
Instituto de Desenvolvi-
mento Municipal e Estadual 
(Ideme), o órgão responsá-
vel pelo estudo na capital 
paraibana.

A farinha de mandioca 
(8,49%), o arroz (5,61%), o 
café moído (3,37%), o feijão 
(3,20%), o açúcar (2,80%), 
a margarina (2,71%), as raí-
zes: inhame, batata-doce e 
macaxeira (1,84%), carnes 
(0,98%) e frutas: banana e 
laranja (0,23%) foram os ali-
mentos que apresentaram 
alta de preços nos supermer-
cados e feiras livres de João 
Pessoa no mês de maio/16, 
segundo o Ideme.

Já os alimentos que 
apresentaram quedas de 
preços, de acordo com o 
Ideme, foram: legumes: 
abóbora, beterraba, batata
-inglesa, cenoura e tomate 
(4,15%), leite pasteuriza-

Preço do pão francês manteve-se estável e legumes, óleo de soja e leite pasteurizado apresentaram queda em seus preços

do (0,33%) e óleo de soja 
(0,24%). O pão francês 
manteve-se estável. 

O Ideme destaca que 
o estudo do valor da ces-
ta básica de João Pessoa é 
definido pelo Decreto-Lei 
nº. 399, de 30.04.1938, que 
estabelece 13 produtos ali-

mentares básicos (arroz, fei-
jão, carnes, farinha de man-
dioca, café, pão, leite, açúcar, 
margarina, óleo de soja, 
legumes, frutas e raízes) e 
suas respectivas quantida-
des para garantir a alimen-
tação individual do traba-
lhador. Portanto, conforme 

o estudo, um trabalhador 
que ganhou um salário míni-
mo de R$ 880,00, no mês de 
maio/16, precisou trabalhar 
o equivalente a 90 horas e 
15 minutos para adquirir 
sua alimentação individual 
no valor de R$ 361,01, o 
que representa aproxima-

damente 41,02% do salário 
mínimo. Enquanto que uma 
família composta por quatro 
pessoas precisou dispor de 
R$ 1.444,04. Para conferir 
mais detalhes sobre o estu-
do da cesta básica de João 
Pessoa acesse: www.ideme.
pb.gov.br

A Escola de Serviço Pú-
blico do Estado da Paraíba 
(Espep) oferece 21 cursos 
na programação de junho 
em quatro cidades do Esta-
do: Alagoa Grande, Campina 
Grande, João Pessoa e Sousa. 

O centro de treinamento 
de Alagoa Grande vai ofertar 
três cursos: Formação para 
secretárias no serviço públi-
co; Relações interpessoais e 
mediação de conflitos; For-
mação de instrutores. Todos 
têm carga horária de 20h e 
ocorrem somente aos sába-
dos. Os quatro cursos oferta-
dos em Campina Grande pos-
suem a mesma carga horária 
e acontecem também aos sá-
bados. São eles: Organização 
e administração de eventos; 
Formação de líderes com 
equipes eficazes; Informática 
básica: Windows/Word; In-
trodução ao Excel. 

Na sede da Espep, em 
João Pessoa, são dez os cur-
sos oferecidos, todos com 
carga horária de 20h. Forma-
ção de secretárias no serviço 
público; Contratação direta-
-dispensa e inexigibilidade 
& SRP; Introdução ao excel 
- ocorrem pela manhã, às 
segundas, quartas e sextas-
-feiras. Acordo ortográfico; 
Introdução à auditoria; In-
trodução ao Power Point – 
ocorrem também às segun-
das, quartas e sextas-feiras, 
mas no turno da tarde. Di-
reção defensiva e evasiva – 
Módulo I (carros); Informá-
tica básica: Windows/Word; 
Autismo na educação regu-
lar; Gestão da informação, 
monitoramento e avaliação 
– ocorrem aos sábados, pela 
manhã e tarde. 

O centro de treinamento 
de Sousa oferta quatro capa-
citações: Introdução às fer-
ramentas da qualidade: 5S, 
Melhoria Contínua; Formação 
para secretárias no serviço 

público; Ética, cidadania e di-
reitos humanos; Redação ofi-
cial – todos aos sábados, pela 
manhã e tarde, com duração 
de 20h.

Inscrições
Interessados devem con-

sultar o site da Espep e en-
viar a ficha de inscrição por 
e-mail. Ou ainda, comparecer 
presencialmente às respecti-
vas sedes. 

Alagoa Grande
Local: Centro de Forma-

ção e Treinamento de Pro-
fessores; Endereço: Rua Rui 
Barbosa, S/N – Bairro: Centro 
- Telefone: (83) 3273-2995 / 
99189.8727. 

Campina Grande
Local de realização: Uni-

versidade Estadual da Pa-
raíba – UEPB; Centro de In-
tegração Acadêmica – CIAC; 
Endereço: Rua Baraúnas, 
351 – Campina Grande. Polo 
de Campina Grande (local de 
inscrição): Endereço - Rua 
João da Mata N° 549 – Centro, 
3ª Regional de Ensino. Inscri-
ções por email: espep.polo-
cg@outlook.com. 

João Pessoa
Local: Escola de Serviço 

Público do Estado da Paraíba 
– ESPEP; Endereço: Rua Neu-
za de Sousa Sales, S/N - Man-
gabeira VII; Telefone: (83) 
3214.1984 / 3214.1991; ins-
crições para o email: nuset.
espep@hotmail.com. 

Sousa
Local: Centro de Treina-

mento Governador Antonio 
Mariz; Endereço: Rua Deputa-
do José de Paiva Gadelha, 123, 
Bairro Gato Preto; Telefone: 
(83) 3522-6393 / 9315.3040; 

Acesso à programação 
e fichas de inscrição no site: 
www.espep.pb.gov.br  

Espep destina a servidor 
estadual 21 capacitações

A Universidade Estadu-
al da Paraíba (UEPB) poderá 
contribuir para ajudar a Com-
panhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) a conter os 
efeitos da presença de ciano-
bactérias no Açude Epitácio 
Pessoa, em Boqueirão. As no-
vas estratégias para esta par-
ceria foram tratadas na ma-
nhã da última segunda-feira, 
em reunião entre o vice-reitor 
Etham Barbosa; o gerente 
regional da Borborema, Ro-
naldo Meneses; a gerente de 
Tratamento de Controle de 
Qualidade da companhia, Ana 
Carolina Menezes; e o subge-
rente de Tratamento e Con-
trole de Qualidade da Borbo-
rema, Niwton Bonifácio; além 
da representante do Instituto 

Federal de Campina Grande, 
Janiele França. Na reunião, 
os diretores da Cagepa so-
licitaram ao Laboratório de 
Ecologia Aquática da UEPB a 
intensificação do trabalho de 
monitoramento das cianobac-
térias e toxinas geradas pelos 
microorganismos, conforme 
prevê a Legislação. 

“Esse monitoramento é 
preconizado pela Legislação 
e a Cagepa, desde que foi ini-
ciado o racionamento, tem 
realizado o trabalho com o 
Laboratório de Ecologia Aquá-
tica”, explicou o vice-reitor. 
Inicialmente, esse trabalho de 
monitoramento estava sendo 
realizado mensalmente e de-
pois passou a ser quinzenal. 
Agora, com a redução de água 

do reservatório, a proposta da 
Cagepa é intensificar o traba-
lho, com coletas realizadas se-
manalmente.  Respaldada pelo 
convênio, a Cagepa quer que 
a UEPB utilize a estrutura do 
laboratório para realizar com 
mais frequência os testes toxi-
cológicos, de remoção e isola-
mento de toxina nas águas do 
Epitácio Pessoa. Para isso, se-
rão envolvidos estagiários do 
curso de Biologia e pesquisa-
dores da instituição. A geren-
te de Tratamento de Controle 
de Qualidade da Cagepa, Ana 
Carolina Menezes, disse que 
a ideia é a UEPB utilizar seus 
instrumentos de tecnologia 
para orientar a Cagepa a mini-
mizar o crescimento desse mi-
croorganismo no manancial. 

UEPB ajuda Cagepa a reduzir 
a contaminação em Boqueirão

Ação oferece atividades fisicas 
gratuitas à população da capital

pARcERiA

O Instituto de Educação 
Superior da Paraíba (Iesp) 
vai promover nesta quarta 
e quinta-feira o I Circuito 
Saúde Iesp campus da BR. 
Trata-se um evento orga-
nizado pelo curso de Edu-
cação Física do instituição 
em parceria com os cursos 
de Fisioterapia, Estética e 
Cosmética e Nutrição, como 
atividade integradora da 
área de saúde. O objetivo é 
abordar vários temas perti-
nentes à busca de mudanças 
no estilo de vida com vistas 
à busca da melhora na quali-
dade de vida.

A realização do evento 
representa a culminância de 
várias atividades de ensino 
e aprendizagem desenvolvi-
das no diaadia das discipli-
nas ministradas aos alunos 
dos cursos de graduação. 
Desta forma, a participação 
de alunos e professores dos 
cursos envolvidos acontece-
rá de forma efetiva.

A programação das ati-
vidades oferece palestras, 
apresentações e workshops 
na área de ginástica aeró-
bica, fisiculturismo, muscu-
lação, ballet, massagem ex-
pressa e pilates. 

Além disso, o evento 
conta com uma feira da be-
leza, stands de parceiros e 

um pequeno food park de 
alimentação saudável. No 
Projeto Integrador III  vão 
acontecer as atividades físi-
cas em academias de ginás-
tica, festival de ginásticas, 
apresentações de ginástica 
aeróbica desportiva,  de fi-
siculturismo e oficina do 
Fitness Academia Brasil,  do 
Ballet Rita Spinelli,  mas-
sagem expressa (Projeto 
de Pesquisa e Extensão) 
avaliação do estilo de vida 
– SESI Circuito do Bem Es-
tar,  orientação nutricional,  
oficina de pilates de solo,  
projeto integrador feira da 
beleza,  food truck de ali-
mentação saudável e  stan-
ds fitness

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

Foto: Reprodução/Internet



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1 de junho  de 2016

Economia

15

10a edição estimula negócios rurais no Vale do Piancó

Festa do Leite
A cidade de Piancó, no 

Sertão paraibano, realiza a 
10ª edição da Festa do Leite 
do Vale do Piancó,  evento 
que estimula os negócios ru-
rais da região, a partir desta 
quinta-feira (2) no Parque 
de Exposição Elzir Matos. O 
evento será realizado até do-
mingo (5) e espera atender 
quase 300 produtores rurais. 
Ao longo dos três dias, a festa 
vai contar com exposições de 
animais, palestras e cursos, 
além de atividades culturais. 

A gerente do Sebrae na 
cidade de Itaporanga, Anna 
Stefania Rodrigues, disse que 
o evento acontece para dina-
mizar os negócios do territó-
rio. “O momento é de se capa-
citar. A bovinocultura leiteira 
passa por dificuldades, em de-
trimento da estiagem, mas só 
os novos conhecimentos para 
ajudar nessas horas. O evento 
é aberto e todo tipo de produ-
tor, das menores proprieda-
des, podem participar”, falou.

Durante o evento, o Se-
brae vai promover ainda 
três palestras: “Boas Práticas 
Agropecuárias para Produ-
ção de Alimentos Seguros em 
Agroindústrias”, com a ins-
trutora Valéria Rocha; “O pa-
pel do associativismo na evo-
lução dos produtores”, com 
o instrutor Thiago Palmeira 
da Costa; e “Palma, silagem 
e formação de forragem para 
nutrição”, com o instrutor 
Alexandre Cortes de Brito.

Durante o sábado e do-
mingo acontece o torneio 
leiteiro com animais de linha-
gem selecionada das raças Gi-
rolando, Holandês Gir, Pardo 
Suiço, Sindi. Durante a festa, 
haverá exposição e venda de 
caprinos, ovinos e equinos. O 
proprietário da Fazenda Car-
neiro Mororó, José Geraldo 
Mororó, falou da 9ª edição da 
Festa do Leite, em 2015, e dis-
se que foi proveitosa. “A cada 
ano, na festa, aprendemos 
mais inovações sobre a lida 
do campo”, disse.

A feira é promovida pela 
Associação, com apoio do Go-
verno da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Agropecuário e da Pesca, 
da Emater, do Sebrae Paraíba, 
Prefeitura Municipal de Pian-
có e Câmara de Dirigentes Lo-
jista (CDL) da cidade.

Histórico 
 Criada no dia 26 de março 

de 2004 por um grupo de pe-
quenos produtores de leite da 
cidade, a Festa do Leite surgiu 
para quem desejava agregar 
valor ao produto. Segundo os 
realizadores, antes do evento 
surgir, a atividade não era va-
lorizada e o leite era vendido 
a preço irrisório. Uma déca-
da depois, são perceptíveis os 
avanços, a começar pelo preço 
do leite. Com a criação da asso-
ciação, novas tecnologias e me-
lhoria genética chegaram.

Bancos fecham 200 
agências no País

Os bancos brasileiros fecha-
ram 200 agências no ano passado, 
somando 22,9 mil unidades na 
comparação com o total de 23,1 
mil de 2014, conforme dados do 
Banco Central publicados nessa 
terça-feira, 31, pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban). 
Além de ser a primeira queda nos 
últimos anos, considerando que 
o total corresponde a 17 bancos 
responsáveis por 96% da rede 
física no Brasil, o segmento re-
tornou ao patamar de 2013 em 
número de agências.

Brasileiros compram 
residência de luxo

Apesar da alta do dólar, a 
Miami ainda é a queridinha dos 
brasileiros.  A cidade, no estado da 
Flórida, está entre os três destinos 
turísticos favoritos dos brasileiros, 
segundo o Ministério do Turismo. 
Motivos não faltam: além de praias 
maravilhosas e clima bom o ano 
todo, a região oferece excelentes 
passeios, além de entretenimento 
noturno e muita badalação. e um 
dos pontos turísticos mais visita-
dos de lá é o bairro de SoFi (South 
of Fifth centro de luxo de Miami).

Elétrico e eletrônico 
demitiu 1,6 mil 

A indústria do setor elétrico 
e eletrônico demitiu em abril 1.607 
pessoas do seu quadro de funcio-
nários, segundo levantamento da 
Associação Brasileira da Indústria elé-
trica e eletrônica (Abinee), divulgado 
nessa terça-feira, 31. O total absoluto 
de demitidos no mês passado repre-
senta 0,67% do contingente atual de 
empregados pelo setor, de 241.071 
trabalhadores. No quadrimestre, de 
janeiro a abril, os desligamentos so-
maram 7 008 profissionais, ou 2,9% 
do total de trabalhadores no conjunto 
das fábricas de produtos elétricos e 
eletrônicos. O pico das demissões 

Confiança do setor 
de serviços sobe

A confiança do setor de ser-
viços subiu 1,2 ponto em maio ante 
abril, já descontados os efeitos 
sazonais, informou nessa terça-
feira, 31, a Fundação Getulio Var-
gas (FGV). Com o resultado, o índice 
atingiu 70,5 pontos, o maior nível 
desde julho do ano passado. Foi o 
terceiro mês seguido de avanço na 
confiança da atividade. Ao todo, oito 
dos 13 segmentos investigados re-
gistraram aumento na confiança, no 
período. A melhora foi puxada pelas 
avaliações sobre o futuro, uma vez 
que a percepção sobre a situação 
atual continuou piorando.

Preços na indústria 
caem menos em abril

Os preços da indústria fe-
charam o mês de abril em queda de 
0,35%, comparado ao mês de mar-
ço. Apesar da queda, a deflação dos 
preços industriais foi menor que a 
registrada entre fevereiro e março 
(-1,2%). Os dados fazem parte do 
Índice de Preços ao Produtor (IPP) das 
Indústrias extrativas e de Transporte, 
que mede a evolução dos preços de 
produtos na porta da fábrica, por-
tanto, sem a incidência de impostos 
e fretes. O indicador foi divulgado 
hoje (31) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Feira tem o 
apoio do 
Governo do 
Estado, por meio 
da Secretaria de 
Desenvolvimento 
Agropecuário 
do Estado

Bovinos, caprinos e ovinos são alvos de negócios, palestras, concursos e manejos no Parque de Exposição de Piancó

FOTO: Reprodução/Internet

A bandeira tarifária aplicada 
nas contas de energia elétrica em 
junho será a verde, ou seja, não 
haverá acréscimo de valor para 
os consumidores. Este é o terceiro 
mês seguido em que a bandeira 
definida pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) é verde. A 
decisão foi tomada hoje (31), em 
reunião extraordinária da direto-
ria da agência.

Segundo a Aneel, a manuten-
ção da bandeira verde foi possível 
por causa do resultado positivo 
do período úmido, que recompôs 
os reservatórios das hidrelétricas. 
Além disso, houve o aumento de 
energia disponível com redução 
de demanda e a adição de novas 
usinas ao sistema elétrico do país. 
Desde que foi implementado o sis-

tema de bandeiras tarifárias, em 
janeiro de 2015, até fevereiro de 
2016, a bandeira se manteve ver-
melha (com cobrança de R$ 4,50 
a cada 100 quilowatts-hora con-
sumidos). Em março, passou para 
amarela (com taxa de R$ 1,50 a 
cada 100 kWh) e, em abril e maio, 
a bandeira foi verde.

O sistema de bandeiras tari-
fárias foi adotado como forma 
de recompor os gastos extras das 
distribuidoras de energia com a 
compra de energia de usinas ter-
melétricas. A cor da bandeira que 
é impressa na conta de luz (ver-
melha, amarela ou verde) indica o 
custo da energia elétrica, em fun-
ção das condições de geração de 
eletricidade.

por exemplo, quando o ní-
vel dos reservatórios das usinas 
hidrelétricas está mais baixo, por 
causa da falta de chuvas, é preciso 

aumentar o uso de usinas termelé-
tricas para garantir a energia ne-
cessária para o país. Como a ener-
gia gerada por termelétricas é 
mais cara, o custo da energia fica 
maior, e a bandeira tarifária passa 
a ser amarela ou vermelha. Segun-
do dados do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico, o nível dos re-
servatórios das regiões Sudeste e 
Centro-Oeste está atualmente em 
56,6% de sua capacidade máxima.

De acordo com a Aneel, a ban-
deira tarifária não é um custo extra 
na conta de luz, mas uma forma 
diferente de cobrar um valor que 
era incluído na conta de energia, 
sem acréscimo no reajuste tarifário 
anual das distribuidoras. Segun-
do a agência, a bandeira torna a 
conta de luz mais transparente e o 
consumidor tem a melhor informa-
ção para usar a energia elétrica de 
forma mais consciente.

Junho terá bandeira tarifária verde
CONTAS DE LUZ SEM AUMENTO

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

O mercado de traba-
lho fechou 1,548 milhão 
de vagas com carteira as-
sinada no setor privado 
no período de um ano, 
recuo de 4,3% em rela-
ção ao trimestre encerra-
do em abril de 2015. Os 
dados são da pesquisa 
Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua 
(pnad Contínua), iniciada 
em 2012 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Já o 
emprego sem carteira no 
setor privado diminuiu 
0,6% no trimestre en-
cerrado em abril, o equi-
valente a 64 mil vagas 
a menos no período de 

um ano. “Você tem uma 
mudança na estrutura 
do mercado de trabalho. 
Tem menos pessoas tra-
balhando com carteira 
assinada. A perda de car-
teira era do tamanho do 
crescimento do trabalho 
por conta própria. Isso 
não está acontecendo 
mais”, observou Cimar 
Azeredo, coordenador 
de Trabalho e Rendimen-
to do IBGE. O emprego 
doméstico aumentou 
4,0%, 237 mil pessoas a 
mais, e o trabalho por 
conta própria cresceu 
4,9%, 1,071 milhão de 
indivíduos a mais nessa 
condição.  A indústria 
demitiu 1,569 milhão de 
empregados no período 
de um ano.

IBGE: mercado fecha 
1,548 milhão de vagas

SETOR PRIVADO

A possibilidade de dri-
blar a crise e realizar bons 
negócios. O intercâmbio 
comercial entre exposito-
res locais, nacionais e in-
ternacionais. A geração de 
emprego, renda, serviços e 
lazer. Esses foram aspectos 
da Multifeira Brasil Mostra 
Brasil ressaltados durante o 
lançamento da versão 2016 
do evento, que aconteceu 
ontem. 

No lançamento, ocor-
rido durante almoço volta-
do à imprensa e parceiros 
comerciais, o empresário 
Wilson Martinez disse que 
o momento é de investir e 
mostrar seu produto junto 
ao público. 

Ressaltando esse in-
tercâmbio, o secretário de 
Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico do Estado 
Laplace Guedes saudou a 
22ª  Brasil Mostra Brasil 

durante o lançamento, des-
tacando ainda as diversas 
qualidades do evento e a ge-
ração de emprego e renda. Já 
o gerente da Agência Regio-
nal do Sebrae em João Pes-
soa, Edilson Batista, falou 
da parceria do Sebrae-PB e 
a importância do evento na 
fomentação dos pequenos 
negócios.

Público
A XXII Multifeira Bra-

sil Mostra Brasil acontecerá 
de 22 a 31 de julho no Cen-
tro de Convenções de João 
Pessoa, com expectativa de 
público de 120 mil pessoas 
em dez dias. São parceiros 
desse evento a CDL-JP, Fe-
comercio, Associação Co-
mercial, Sebrae-PB, Governo 
do Estado e prefeitura da 
capital. Mais informações 
pelos telefones: 3042 5840, 
988424445, 996093821.

Brasil Mostra Brasil é 
lançada em João Pessoa

BONS NEGÓCIOS

Daniela Amorim
Da Agência Estado



Sras. Valéria Dalva Pereira 
de Almeida, Eliane Carva-
lho, Elizabeth Vasconcelos, 
executivos Júlio César Ra-
malho Ramos e Alexandre 
Jubert, advogada Estelinha 
Mendonça, química Nádia 
Almeida, médico José Carlos 
Padilha, culinarista Elsa Lira, 
empresário Dionísio Luna 
Marques de Almeida.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Os astros Beyoncé e Jay - Z 
estão gravando um álbum juntos e em 
segredo, contrariando os boatos de que 
estariam em processo de separação.
  Em breve estará disponível no 
serviço de streaming Tidal.

FOTO: Dalva Rocha

80 anos

HOJE é dia 
de festa para a 
estimada Maria 
Elizabeth Mello 
de Vasconcelos, 
viúva do escritor 
campinense Amaury 
Vasconcelos, que 
comemora ao lado 
das filhas Rejane, 
Maria e Patrícia 
Maria, genros, 
netos, bisnetos e 
amigas leais seus 
bem vividos 80 
anos.

Será a partir 
das 17h nos salões 
da Maison Blu´nelle.

A festejada aniversariante de hoje Elizabeth Vasconcelos com Zelma Corrêa e Terezinha Cavalcanti

   A Êxito Eventos e Projeções, de Marcelo Campelo, é quem  vai assinar 
a estrutura de iluminação do Casa Cor Paraíba.

FOTOs: Goretti Zenaide

Jeová Heiner Carvalho e Eliane, ela está hoje aniversariando

Zé Ramalho

Estelinha Mendonça que hoje aniversaria, ladeada pela filha Nara e pela neta Ana Kalina

A mais nova médica da família Lisboa Lopes, Taísa que teve sua festa 
de formatura no último sábado na Domus Hall

Operadores internacionais
NO CITY Tour que fizeram por João Pessoa na se-

mana passada um grupo de operadores internacionais 
conheceram nossas potencialidades turísticas do Litoral 
do Conde ao de Cabedelo, onde conferiram a beleza do 
pôr do sol do Jacaré, ao som de Jurandir do Sax.

Achei interessante que não compraram apenas o 
nosso artesanato no MAP,  mas também no Mercado 
de Peixes de Tambaú, fizeram questão de comprar 
camarões.

   O Unipê promoveu ontem o I Encontro de Egressos do curso de 
Administração tendo como tema “Como Ser Empreendedor no Atual Momento 
Político-Econômico: ameaça ou oportunidade?”.

   A grife de noivas Joana Julião inaugura uma loja em Boa Viagem, 
no Recife. Será neste sábado com a nova coleção da stylist Sindel Medeiros.

FOTOs: Divulgação

Educadores Cida Azevedo, Ana Peixoto, Marcus Meier e Roberta Peixoto em São Paulo

DEsTAQUE na im-
prensa em Lages-SC, 
onde estive com 
Socorro Brito esta 
última semana para a 
Festa do PInhão foi o 
show que o paraibano 
Zé Ramalho fez no 
Parque de Exposições 
Conta Dinheiro. “Ex-
periente e carismático 
sem ser vaidoso, Zé 
Ramalho é uma en-
tidade no palco can-
tando sucessos como 
Avôhai e Vida de Gado, 
além de canções de 
Raul Seixas”, escreveu 
a jornalista Carol 
Macário.

“Ainda não se inventou 
uma vacina contra os 
males da alma produzidos 
pelo amor”

“O amor nunca morre 
de inanição, porém, 
muitas vezes morre de 
indigestão”

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE NINOM DE LENCLOS

sonho realizado

Teoria da mediação
A DIRETORA do Colégio Evolução, Ana Peixoto, a dire-

tora e a coordenadora pedagógica Cida Azevedo e Roberta 
Peixoto participaram na capital paulista do Brasil Educar, 
Congresso de Educação Nacional, realizado no São Paulo 
Expo Exhibition & Convention Center.

O evento teve como um dos palestrantes o mestre 
em educação, psicólogo e escritor Marcus Meier, um dos 
maiores especialistas brasieiros na teoria da Modificabi-
lidade Estrutural Cognitiva, a famosa teoria da mediação 
do psicólogo judeu-israelense Reuven Feuerstein.

FELIZEs da vida 
estão os estimados em-
presários Fátima Lisboa e 
Telmo Lopes com for-
matura de mais um filho, 
desta vez a bonita Taísa 
que terminou o curso de 
Medicina na Faculdade 
de Ciências Médicas da 
Paraíba.

As festividades fo-
ram na semana passada 
culminando com o Baile 
de Formatura na Domus 
Hall, no Manaíra Shopping.

Zum Zum Zum
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Novo voo

PARA quem viaja 
muito a Miami a boa 
nova é que a partir de 
agosto a Latam de-
verá operar o trecho 
saindo do Aeroporto 
dos Guararapes, em 
Recife, que antes era 
feito pela American 
Airlines. 

Já este voo da 
American Airlines que 
está suspenso até o 
final deste ano, poderá 
retornar as atividades 
em dezembro, período 
bastante procurado 
para os passeios às 
terras da Disney.

Ágape nordestino
BAsEADO NA vasta literatura da Casa Grande e 

Senzala, o Clube do Gourmet da Paraíba terá como tema 
no jantar de hoje os pratos regionais nordestinos.

O encontro será no restaurante dos Motas, na 
Galeria Israel, em Tambaú, tendo como prato principal o 
Peixe da Sinhazinha ao molho de proto, pamonha guar-
necido com pasta de arroz com perfume de umbuzada, 
panqueca de cuscuz recheada com fígado e moelas de 
ganso sinaleiro.

Título de cidadão
EsTÁ marcado para o dia 9 de junho às 16h na Câmara 

Municipal de João Pessoa, a entrega do título de Cidadão 
Pessoense ao juiz José Célio Lacerda, titular da Sétima Vara 
Cível da capital, nascido em São José da Lagoa Tapada.

A propositura, aprovada por unanimidade, foi uma 
iniciativa do vereador Bosquinho.
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Kaio Márcio retorna
otimista de treinos
nos Estados Unidos

BOTAFOGO x CAMPINENsE

Começa a decisão do Paraibano
FotoS: Divulgação

Equipes se enfrentam hoje 
no Almeidão nos primeiros 
90 minutos da grande final

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1 de junho de 2016

Depois de quatro me-
ses de disputa, finalmente 
começa hoje a decisão do 
Campeonato Paraibano de 
Futebol, entre Botafogo e 
Campinense. As duas equi-
pes fazem o primeiro jogo da 
final, às 20h30, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, 
com arbitragem de Renan 
Roberto, auxiliado por José 
Maria Neto e Márcio Freire. 
O Campinense, por ter feito o 
maior número de pontos da 
competição, joga por dois re-
sultados iguais, na soma dos 
dois jogos. Para o Botafogo, 
só resta vencer, para rever-
ter a vantagem do clube Ru-
bro-Negro. As duas equipes 
voltam a se enfrentar no pró-
ximo dia 15, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande.

No Botafogo, o clima é 
de mistério. O técnico Itamar 
Schulle não revela o time ti-
tular para estes primeiros 90 
minutos da decisão. A gran-
de novidade na equipe deve-
rá ser o retorno do zagueiro 
Plínio, que foi poupado do 
jogo contra o Cuiabá, mas 
está totalmente recupera-
do de uma contusão em um 
dedo do pé, que o tirou de al-
gumas partidas recentemen-
te. Ele deverá formar a zaga 
com Marcelo Xavier. 

A grande dúvida está 
no meio campo. Precisando 
da vitória, o treinador tal-
vez terá de abandonar o es-
quema defensivo, com três 
volantes, Gedeil, Djavan, Val, 
para a entrada de um meia. 
O mais cotado é Pedro Cos-
ta, que ao lado de Marcinho, 
seriam os responsáveis de 
fazer a bola chegar nos ata-

cantes Muller e Carlinhos. A 
quem aposte também, que 
Itamar só fará isto no segun-
do tempo, caso não saia com 
o placar favorável na pri-

meira fase, e neste caso, há 
também a possibilidade da 
entrada de Warley.

A provável escalação do 
Belo para começar a partida 

é a seguinte: Michel Alves, 
Ângelo, Marcelo Xavier, Plí-
nio e Jefferson Recife; Gedeil, 
Djavan, Val e Marcinho; Carli-
nhos e Muller.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No Campinense, duas 
grandes novidades. O des-
falque do atacante Rodrigão, 
que já deixou o clube e as-
sinou um contrato de cinco 
anos com o Santos, e o re-
torno do meia Roger Gaú-
cho, que tinha sido afastado 
da equipe por indisciplina. 
No mais, o time deverá ser 
o mesmo que vinha jogando 
nas partidas anteriores. O 
técnico Diá promete um time 
jogando em busca da vitória, 
mesmo com a vantagem de 
poder empatar os dois jogos. 

O Campinense deverá en-
trar em campo com Gledson, 
Everaldo, Tiago Sala, Joécio 
e Danilo; Magno, Fernando 
Pires, Filipe Ramon e Roger 
Gaúcho; Jussimar (Reginaldo 
Júnior) e Adalgízio Pitbull.

Ingressos
A diretoria do Botafogo 

e a Polícia Militar da Paraíba 
montaram um esquema es-
pecial de segurança para não 
haver confronto de torcedo-

res. A torcida do Campinense 
ficará do lado esquerdo da 
geral, no gol que dá para o 
Ginásio Ronaldão. Os torce-
dores visitantes pagarão um 
ingresso de R$ 30,00 a intei-
ra e R$ 15,00 a meia. Os bo-
tafoguenses ocuparão o lado 
direito da geral, a preços de 
R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 
a meia. A arquibancada prin-
cipal será toda destinada aos 
torcedores do Botafogo, que 
pagarão R$ 40,00 a inteira e 
R$ 20,00 a meia. As cadeiras 
custarão R$ 80,00 a inteira e 
R$ 40,00 a meia.

Vários ingressos desti-
nados à torcida rubro-negra 
foram enviados à Campi-
na Grande, para facilitar a 
compra dos torcedores, que 
assim poderão chegar mais 
cedo ao estádio. A delegação 
do Campinense, bem como 
seus torcedores, terão um 
esquema de segurança espe-
cial, para a entrada e saída do 
Estádio, evitando assim qual-
quer ato de violência.

O Botafogo vem motivado para o primeiro jogo depois da vitória diante do Cuiabá-MS pela Série C do Campeonato Brasileiro e para o clássico promete muita raça

O elenco do Campinense treinou forte durante os últimos dias visando uma boa partida na capital

O presidente da Federação 
Paraibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues, garantiu ontem que a 
Segunda Divisão do Campeonato 
Paraibano não corre risco de não 
acontecer, como tinha sido divul-
gado na imprensa. Segundo ele, 
a competição apenas deverá ter 
um número menor de clubes do 
que a do ano passado, que teve a 
participação de 14 equipes. Isto 
por causa da crise financeira que 
atravessa o País, e pelas novas 
exigências do Profut.

“O prazo para a entrega das 
certidões negativas terminou no 
último dia 30, mas a pedido dos 
clubes, prorrogamos até o dia 10 
deste mês. Eu vi a movimentação 
dos clubes, e não tenho dúvidas, 
de que alguns resolverão tudo, 
até o final do novo prazo dado. 
Claro, que nem todos que dese-
jam participar terão condições, 
mas uma boa parte sim. Nós já 
vamos fazer uma reunião do 
conselho arbitral em junho, e a 
competição deverá começar no 
mês de agosto”, afirmou .

Sobre a diminuição do nú-
mero de clubes classificados 
para a Primeira Divisão de 2017, 
Amadeu disse que isto não de-
verá ocorrer este ano, mas que é 
possível no futuro, como já acon-

FPF garante a 2a Divisão com a 
redução de clubes devido à crise

AMADEU RODRIGUES

 O Sousa começa a montar o time 
para o Campeonato Brasileiro da Série 
D, que terá início no próximo dia 12, 
quando estreia diante do Murici-AL, 
no interior alagoano. Atletas que de-
fenderam o clube no Paraibano e no-
vos reforços que chegaram para de-
fender o Dinossauro são as novidades 
do segundo representante - o outro é 
o Campinense - da Paraíba na compe-
tição. O ex-treinador do Centro Sporti-
vo Paraibano (CSP) Tazinho, substituirá 
Jason Vieira que comandou a equipe 
no Estadual.

O grupo é composto por: Ricardo 
e Júnior Conceição (goleiros);  Eduardo 
Recife e Camilo (laterais direito e es-
querdo); Diego, Luiz Paulo, Alenilson 
e Gilmar (zagueiros); Danilo Lopes, Gil 
Pernambucano, Walber e Peu (volan-
tes); Leandro (meia); Carioca e Rafael 
Freitas (atacantes). Além de Tazinho 
o Tigre cedeu cinco jogadores na par-
ceria entre os dois clubes, Luís Paulo 
(zagueiro), Peu e Walber (volantes), 
Leandro (meia) e Carioca (atacante). 
Do grupo que esteve no Paraibano 
continuam Ricardo e Júnior Concei-
ção (goleiros), Eduardo Recife e Cami-

lo (laterais direito e esquerdo), Diogo 
(zagueiro), Danilo e Gil Pernambucano 
(volantes) e Manu (atacante).  

  As “caras novas” ficam por conta 
dos zagueiros Alenílson (ex-Paraíba de 
Cajazeiras) e Gilmar (ex-Assu-RN), além 
do atacante Raphael Freitas (ex-Picos e 
Treze). O presidente Aldeone Abran-
tes ressaltou que novos reforços virão 
para a disputa. “Estamos conversando 
com outros jogadores para fazer par-
te do grupo que estamos montamos. 
O importante é que temos uma base 
para a comissão técnica trabalhar”, dis-
se. Dentro das quatro linhas a ordem 
é não perder tempo para a estreia da 
Série D.

Faltando praticamente dez dias 
para encarar o Murici-AL o técnico Ta-
zinho realiza treinos nos dois expedien-
tes e deseja realizar um amistoso antes 
da estreia. “Treinar e fazer pelos menos 
um amistoso para observar o elenco e 
definir a equipe para a estreia. O impor-
tante é que os jogadores estão motiva-
dos e confiantes na boa campanha da 
equipe na Série D”, avaliou Tazinho. O 
Alviverde sertanejo está no Grupo A9, 
com Sergipe, Fluminense de Feira de 
Santana-BA e Murici-AL. O Campinense 
está integrado no Grupo A7, com Amé-
rica-PE, Galícia-BA e Globo-RN.

sousa já monta equipe para as 
disputas do Brasileiro da série D

CONFIANTE

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Presidente da federação afirmou que voltará a reunir equipes

tece em alguns estados. “Devido 
a esta crise econômica que atra-
vessa o País, algumas federações, 
como por exemplo a de Sergipe, 
já vai fazer um regulamento que 
cai dois e sobe apenas um clube, 
como forma de diminuir o nú-
mero de clubes na Primeira Di-
visão, e ter um campeonato mais 
enxuto e rentável. É provável que 
adotemos isto no futuro”, disse o 
presidente.

Sobre os laudos positivos 

dos estádios que sediarão os jo-
gos da Segunda Divisão, Amadeu 
disse que alguns clubes estão en-
frentando problemas, mas a Pa-
raíba já tem seis estádios libera-
dos. São eles Almeidão, em João 
Pessoa, Amigão, em Campina 
Grande, Teixeirão, em Santa Rita, 
José Cavalcanti, em Patos, Ma-
rizão, em Sousa e Perpetão, em 
Cajazeiras. “Estes laudos valem 
por 1 ano, e estão valendo para 
os jogos da segundona”, afirmou.
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Ministério do Esporte destaca 
música feita para paratleta da PB
Funk feito por MC Tota 
relata trajetória de 
Petrúcio Ferreira 

Quem pensou que o Palmeiras-SP nao tem torcida na 
Paraiba, se enganou. Fiquei surpreso com a quantida-
de de fanáticos do Verdão em João Pessoa. A con-
centração para os jogos é no antigo Bar do Cosmo, 
no Cristo Redentor, sob a organização do presiden-
te Bruno. No último domingo, quando o Palmeiras 
perdeu de 1 a 0 para o São Paulo, pela Série A do 
Campeonato Brasileiro, impressionante o fanatismo 
dos torcedores. Com bandeiras, charangas, uniformes 
e faixas, a torcida do Verdão no Estado incentivou 
muito a equipe paulista.

Mancha Verde na PB

Uma decisão para 
ficar na história

Botafogo e Campinense Clube, duas das maiores 
forças do futebol paraibano, fazem hoje os 90 minu-
tos iniciais de uma decisão de 180 minutos, que apon-
tará o campeão paraibano de 2016. Uma decisão que, 
antes mesmo das duas equipes entrarem em campo, 
já está cravada na história do futebol estadual, não 
apenas pelos resultados dentro das quatro linhas, 
mas, contudo, devido aos últimos acontecimentos en-
volvendo imbóglios judicias que, por pouco, não tiraram 
a Raposa da grande final.

Claro que o clássico de hoje à noite chega num 
momento em que as duas equipes vivem a ascensão 
no cenário esportivo nacional. O time pessoense, em 
feito inédito, está na terceira fase da Copa do Brasil. O 
Campinense, por muito pouco, não conquistou a vaga 
inédita para a Paraíba na Copa Sul-Americana, Ficou com 
o vice-campeonato da Copa do Nordeste.

Filosofias à parte, os dois times demonstraram ao 
longo de todo o campeonato, nesses quatro meses de 
disputa, o que já era esperado por desportista e cronis-
tas esportivos da Paraíba. Dois times que, de início, se 
apresentaram de forma tímida, porém, no decorrer da 
competição, a cada rodada, traçavam uma radiografia do 
que estavam almejando.

E não deu outra, afinal ambas as equipes queriam 
um calendário cheio de atividades durante todo o segun-
do semestre e, para que isso, ocorresse, seria neces-
sário investimentos, contratações de peso, seriedade. 
Foi o que aconteceu com o Botafogo e também com o 
Campinense Clube.

Postados, os times, bem comandados (o Botafogo, 
com Itamar Shulle e o Campinense, com Francisco Diá), 
fizeram jus aos interesses da diretoria dos times. Mos-
traram porque estão na grande decisão. Basta agora ver 
quem será o campeão estadual.

O professor de atletismo, 
Luís Alcides continua fazen-
do história. Além de revelar 
Esdras Martins (1.500m), hoje 
em São Paulo, foi a vez agora 
de Matheus Aguiar. O garoto 
ganhou os 800m no Circuito 
Interclubes em São Paulo.

Fazendo história

A atleta Andressa Morais de Oliveira, que já tem vaga 
garantida nos Jogos Olímpicos deste ano, no Rio de Janeiro, 
participa no próximo sábado, em João Pessoa, da inaugura-
ção do Instituto Raphaela Pessoa Gondim, que será insta-
lado em parceria com a Caixa Beneficente da PM, visando a 
descoberta de novos atletas na modalidade de atletismo. O 
evento ocorrerá às 11h, com uma feijoada, na Caixa Benefi-
ciente. Andressa Morais é a madrinha do Instituto.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A chama dos jogos olím-
picos 2016, símbolo da 
competição mundial, chega 
amanhã à Paraíba. A pri-
meira cidade será Pedras 
de Fogo, depois segue para 
Campina Grande. Na sexta 
chega em João Pessoa.

Tocha olímpica

Instituto no Atletismo

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A nova geração de pilotos bra-
sileiros mostrou como o BMX na-
cional deu um salto de qualidade 
nas categorias de base. Durante o 
Campeonato Mundial da modali-
dade, disputado em Medellín, na 
Colômbia, 19 brasileiros foram fi-
nalistas, faturando uma medalha 
de ouro e duas de bronze. 

Eduardo Rezende, irmão do 
piloto da Seleção Brasileira Re-
nato Rezende, foi o destaque 
nacional. Pelo segundo ano con-
secutivo, o jovem faturou o título 
na categoria Men 17-24 Cruiser 
e ainda voltou para casa com a 
medalha de bronze na categoria 
Men 17-24 da aro 20.

“Gostei muito dos resultados 
dos nossos atletas, mostrando 
muita garra e determinação em 
cada bateria. Fazia muito tempo 
que não tínhamos tantos atletas 
disputando as oito primeiras po-
sições num campeonato mundial 
e isto é muito importante para o 
crescimento da modalidade em 
nosso País”, afirmou o técnico Gui-
lherme Pussieldi.

Na categoria Boys 10 anos, 
Lucas Moresco Zimmerman ficou 
com a 5a colocação em uma dispu-
ta contra mais 77 atletas. Na cate-
goria Men 17-24, Fellipe Gonçal-
ves terminou na 6a colocação. Na 
categoria Boys 14, Iago Reinhei-
mer Machado terminou em 7o lu-
gar enquanto Julia Lauffer Schuler 
alcançou o 4o Lugar na categoria 
Girls 13 anos e Maite Naves Barre-

Brasil de medalhas no Mundial

Experientes mantêm País no Top-8

BMX NA COLÔMBIA

Equipe de pilotos brasileiros conquistou três medalhas na cidade de Medellín

Gustavo Mesquita alcan-
çou a medalha de prata na 
categoria Men 25-29 da aro 
20 e ainda foi 4o colocado na 
Cruiser 25-29 Men. Ainda na 
aro 20, Person Pauletto con-
quistou o 7o lugar na Master 
e enquanto Ricardo Fernando 
Belter e Giovanni Fernandes 
Vieira terminaram em 7o e 8o 

lugar, respectivamente, na Ca-

tegoria 30+. Na Cruiser 35-39 
Men, Edmilson Gomes da Silva 
ficou em 5o lugar, uma posição 
a mais que Vitor José Plentz, 
6o na Cruiser 45+ Men. Entre 
as mulheres, Leticia Martins 
Alves Pereira conquistou a 4a 
colocação na Cruiser 17-29 Wo-
men, pouco a frente de Thaise 
Lanusa Ribeiro de Souza, que 
cruzou em 6o lugar.

to ficou na 8a posição na categoria 
Girls 16 anos.

Na Cruiser, Felllipe Gonçalves 
por pouco não subiu ao pódio, ter-
minando na 4a colocação da cate-

goria Men 17-24. Iago Reinhemer 
Machado conquistou 3o lugar na 
Boys 13-14, prova que teve ainda 
Pedro Vinícius Santos Medeiros de 
Queiroz finalizando em 5o lugar.

O paraibano Petrúcio Fer-
reira, atleta paralímpico que 
vai disputar sua primeira Pa-
ralimpíadas recebeu no início 
desta semana, uma homena-
gem em forma de música, cujo 
vídeo circula nas redes sociais 
e está exposta na página princi-
pal do site do Ministério do Es-
porte. O funk, de autoria do MC 
Tota, encarregado de serviços 
gerais na Universidade Federal 
da Paraíba, cujo tema é “Raio 
Desgovernado”, relata as difi-
culades vividas por Petrúcio 
Ferreira, atualmente melhor 
do mundo na prova dos 100m 
paralímpico, categoria T47.

O funk se trata de inspira-
ção para o velocista, que vive 
sua melhor fase na condição de 
paratleta, aos 19 anos de ida-
de. O jovem corredor é o atual 
campeão do Open Internacio-
nal de Atletismo Paralímpico, 
que foi o evento-teste da moda-
lidade para os Jogos Paralímpi-
cos. Com o tempo de 10s85, 
sua melhor marca neste ano.

Petrúcio realiza seus trei-
namentos na estrutura de atle-
tismo da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). A institui-
ção integra a Rede Nacional de 
Treinamento, um dos maiores 
legados dos Jogos do Rio 2016. 
Mesmo sendo novato, Petrúcio 
Ferreira é considerado um dos 
atletas favoritos ao ouro para-
límpico nos 100m – categoria 
T47, juntamente com o já ex-
periente Yohansson do Nasci-
mento, a quem, inclusive, o pa-
raibano tem como inspiração.

FOTOS: Divulgação

Petrúcio é favorito a uma
medalha nos Jogos Paralímpicos 
do Rio de Janeiro este ano



PB terá esquema especial de segurança

Clássico pernambucano na Série A

passagem da TOCHa OLÍmpICa

símbolo das Olimpíadas 
chega ao estado amanhã
e passará por 7 cidades
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Brasileirão
19h30
Internacional x Atlético-PR
21h
Corinthians x Santos 
Coritiba x Chapecoense 
Santa Cruz-PE x Sport
21h45 
Botafogo x Cruzeiro 
Atlético-MG x Fluminense 
Figueirense x São Paulo

Copa do Brasil 
19h30
Gama x ABC

Eliminatórias da Oceania
3h 
Nova Guiné x Taiti
6h
Nova Caledônia x Samoa

Amistosos
 11h30
Espanha x Coreia do Sul
15h45 
Bélgica x Finlândia 
Polônia x Holanda

Jogos de hoje

O cenário é favorável ao 
Santa Cruz. Terceiro coloca-
do da Série A, o time coral 
tem pela frente o lanterna da 
competição, no Arruda. Além 
do momento, o retrospecto 
também conta a favor. Dian-
te do adversário, a equipe já 
conquistou o Campeonato 
Pernambucano desta tempo-
rada. Mas o duelo será diante 
do Sport, rival histórico. 

É nesse equilíbrio de um 
clássico que os jogadores co-
rais se apoiam para evitar 
qualquer favoritismo. Os dois 
times se enfrentam às 21h, 
pela quinta rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série A.

“Analisando pelo mo-
mento nosso e o momento da 
equipe deles, todos vão dizer 
que nós somos favoritos. Mas 
a gente sabe que um clássico 
é complicado e decidido den-
tro de campo. A motivação 
deles é muito grande porque, 
se vencem o jogo, pode ser 
reabilitação, o divisor de água 
para eles”, disse Grafite, que, 
em seguida, ressaltou o peso 
do Santa Cruz dentro de casa.

“Mas nós, jogando dentro 
de casa, vamos entrar para 
fazer a nossa obrigação, que 
é vencer o jogo. Santa Cruz e 
Sport não tem favorito. Acho 
que vai ser um jogo difícil, 
mas espero que consigamos 
fazer grandes jogos como tem 
sido aqui dentro do Arruda”, 
acrescentou o atacante coral, 
artilheiro da Série A com seis 
gols marcados.

A opinião do camisa 23 
coral, por sinal, é comparti-
lhada com o zagueiro Alemão, 

As Forças de Segurança 
da Paraíba prepararam um 
esquema especial de policia-
mento para acompanhar a 
passagem da tocha olímpica 
pelo Estado. Durante toda a 
trajetória, que vai abranger 
sete municípios paraibanos, 
o revezamento do principal 
símbolo dos Jogos Olímpicos 
será monitorado e acompa-
nhado de perto por agentes 
de segurança especialmente 
treinados para o evento.

Participam da organi-
zação do evento na Paraíba 
as Polícias Civil, Militar, Cor-
po de Bombeiros e ainda o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), Polícia 
Rodoviária Federal, Forças 
Armadas, representantes de 
secretarias e órgãos de trân-
sito de prefeituras por onde 
a tocha vai passar.

“Diversos órgãos fe-
derais, estaduais e munici-
pais estão fazendo parte do 
planejamento desde o mês 
de abril, com reuniões peri-
ódicas, a fim de ultimar os 
preparativos para o evento, 
a exemplo do que aconteceu 
na última segunda-feira (30). 
É importante frisar que ha-
verá um Centro de Comando 
e Controle na Secretaria da 
Segurança, para mitigar e 
solucionar de forma rápida 
quaisquer intercorrências”, 
explicou o delegado geral ad-
junto de Polícia Civil da Pa-
raíba, Isaías Gualberto, que é 

CampeONaTO BRasILeIRO

FOTO: Secom

Confronto será no Estádio do Arruda, mando de campo do Santa, que pretende somar mais três pontos 

Representantes dos órgãos de segurança vêm participando, desde o mês de abril, de reuniões periódicas para finalizar os preparativos

Corinthians e 
Santos jogam 
segunda partida 
nesta temporada

Fluminense 
desfalcado para 
jogo contra o 
Atlético-MG

Corinthians e Santos se 
enfrentam pela segunda vez 
na temporada hoje, às 21h, na 
Arena de Itaquera, pela quinta 
rodada do Brasileirão. Depois 
de começar o Brasileirão os-
cilante, o time do técnico Tite 
venceu Ponte Preta e Sport em 
sequência e embalou com um 
novo esquema tático, eficiência 
ofensiva e nenhum gol sofrido 
neste curto período. Já o Peixe, 
nestas mesmas duas últimas 
rodadas, empatou com o Figuei-
rense e perdeu dentro da Vila 
Belmiro para o Internacional. 
Antes do novo encontro com os 
comandados de Dorival Júnior, 
Giovanni Augusto admite que o 
rival está sob pressão, mas não 
vê o excesso de desfalques do 
lado da Baixada como facilita-
dor para o time da capital. 

“Quem está de fora faz mui-
ta diferença, tem um nível técni-
co alto, mas o time que vai jogar 
hoje é praticamente o mesmo 
time que nos derrotou no Pau-
lista. Apesar de serem jogadores 
novos, eles fazem a diferença. 
Para não ser surpreendidos, te-
mos que entrar 100%”, diz Gio-
vanni Augusto, relevando as au-
sências de Gabigol, Lucas Lima e 
Ricardo Oliveira no clássico des-
te meio de semana.  “Com certe-
za a equipe deles vai estar com 
sangue nos olhos para sair dessa 
situação. Eles estão enfrentando 
pressão e sabem que uma der-
rota pode piorar muito. Vai ser 
praticamente uma final para o 
Santos”, diz Giovanni

O Fluminense tem 
dois desfalques confirma-
dos para a partida contra o 
Atlético-MG, hoje, na Are-
na Independência. Exames 
apontaram uma lesão na 
coxa esquerda de Pierre, 
que não viajou para Belo 
Horizonte. Já Wellington 
Silva, com dores muscula-
res na coxa esquerda, segue 
fora. 

Pierre sofreu uma lesão 
na musculatura posterior 
da coxa no clássico contra 
o Botafogo, no domingo, O 
volante deixou a partida 
ainda no primeiro tempo, 
para a entrada de Douglas. 
Wellington Silva sequer foi 
relacionado para o jogo de 
domingo.

Assim, o técnico Levir 
Culpi deve manter o lateral 
esquerdo Giovanni entre os 
titulares, já que Wellington 
Silva vinha atuando impro-
visado na função. No meio-
campo, a tendência é de que 
o treinador dê uma chance 
ao Douglas. 

Com os mesmos sete 
pontos de Corinthians, 
quarto colocado, o Flumi-
nense está na sétima posi-
ção do Campeonato Brasi-
leiro. O Atlético-MG, com 
cinco, é o atual 11º lugar. 
O duelo, válido pela quinta 
rodada, será no Horto, às 
21h45.
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coordenador regional de se-
gurança do revezamento da 
tocha no Estado.

Na Paraíba, a tocha 
deverá percorrer os muni-
cípios de Pedras de Fogo, 
Itabaiana, Campina Grande, 
Guarabira, Sapé, João Pessoa 
e Mamanguape. De acordo 
com o roteiro definido pelo 
Comitê Organizador das 
Olimpíadas 2016, as Forças 
de Segurança da Paraíba re-

cepcionarão a chama olím-
pica em solo paraibano às 
11h30 da próxima quinta-
feira (2), advinda do Estado 
de Pernambuco. A passagem 
da tocha deverá acontecer 
na BR-101, à altura do Posto 
Fiscal de Cruz das Almas, na 
divisa dos Estados de Per-
nambuco e Paraíba.

Já no sábado (4), às 
9h10, a chama deverá deixar 
o solo paraibano e será en-

tregue às Forças de Seguran-
ça do Rio Grande do Norte. A 
passagem deverá acontecer 
no Posto Fiscal do Guaju, 
na BR-101, no município de 
Mataraca, que fica na divisa 
dos Estados da Paraíba e Rio 
Grande do Norte.

O Plano de Ação defini-
do pelo Comitê das Olimpía-
das inclui o emprego de mo-
tociclistas das instituições de 
Segurança Pública, de acordo 

com a demanda e a comple-
xidade local. Nos trechos de 
rodovias federais a Polícia 
Rodoviária Federal dispo-
nibilizará meios de suas su-
perintendências regionais. 
Já nos trechos em que o 
comboio atravessará os pe-
rímetros urbanos as polícias 
militares desempenharão 
esta atividade com os meios 
disponíveis e pessoal especi-
ficamente treinado.

que deve seguir como titular 
após Neris ter um edema na 
coxa esquerda constatado. 
“Clássico não tem favorito. 
Vai ser um jogo difícil. Apesar 
da situação do Sport não ser 
boa, a gente precisa ter aten-
ção porque é uma boa equipe 
e tem jogadores que podem 
decidir. Temos que entrar fo-
cados como nos últimos jogos 
para conseguir a vitória.”



Atletas do Estado 
disputam até domingo 
evento internacional

Paraibanos buscam título para o País
FUTEBOL DE 5

FotoS: Divulgação
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Os paraibanos Douglas 
Vinícius Pinheiro de Figuei-
redo, da Associação dos Pais 
e Amigos dos Deficientes 
Visuais (Apadevi), Milton 
Pereira da Silva, Damião 
Robson de Souza Ramos e 
Severino Gabriel da Silva, 
todos da Associação Parai-
bana de Cegos (Apace), es-
tarão defendendo a Seleção 
Brasileira de Futebol de 5 
no V International Challenge 
of Blind Football. O desafio 
acontecerá de hoje a domin-
go (5), no Instituto Benjamin 
Constant, na Urca, Zona Sul 
do Rio de Janeiro. Os brasi-
leiros estreiam às 9h, contra 
o México.

Cinco países que dis-
putam farão parte dos Jogos 
Paralímpicos - que serão rea-
lizados de 7 a 18 de setem-
bro, na Cidade Maravilhosa 
- como Argentina, China, Irã, 

Marrocos e México, além do 
Japão. A competição é o úl-
timo teste de preparação do 
Brasil para o desafio inter-
nacional, que acontecerá no 
segundo semestre do ano. 
Além do quarteto paraibano 
o grupo contará com Luan De 
Lacerda (Agafuc/RS), Cássio 
Lopes (ICB/BA), Gledson da 
Paixão (Apadv/SP), Jardiel 
Vieira e Maxwell Carvalho 
(ambos do Cedemac/MA), 
Jeferson da Conceição (ICB/
BA) e  Raimundo Nonato 
(ADVP/PE).

A comissão técnica é 
formada pelo também  pa-
raibano Fábio Luiz Ribei-
ro Vasconcelos e o auxiliar 
Luís Felipe. De acordo com 
Fábio Luís uma competição 
de “luxo” que reunirá os 
melhores do mundo que es-
tarão no desafio na Cidade 
Maravilhosa. “Iremos apro-
veitar o máximo os jogos 
para observar o grupo, fazer 
testes e corrigir os erros. 
Este é o momento de definir 
o time para brigar pelo ouro 
nos Jogos Paralímpicos”, 
avaliou o paraibano.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Seleção Brasileira é favorita para conquistar o V International Challenge of Blind Football, que teve início ontem no Rio de Janeiro

Após passar pratica-
mente um mês na cidade de 
Flagstaff, no Arizona, muni-
cípio americano que fica a 
2.106 metros de altitude, o 
paraibano Kaio Márcio Al-
meida retorna ao Brasil, para 
dar sequência aos prepara-
tivos para os Jogos Olímpi-
cos/2016, que acontecerão 
no período de 5 a 21 de agos-
to, no Rio de Janeiro. O atleta 
do Minas Tênis Clube fez par-
te do grupo de nadadores da 
Seleção Brasileira que fize-
ram parte de um treinamen-
to especial nos Estados Uni-
dos. Além de Kaio, estiveram 
presentes Guilherme Guido, 
Henrique Rodrigues, Joanna 
Maranhão, João Gomes Jú-
nior, Larissa Oliveira, Marcos 
Macêdo, Manuella Lyrio, Mi-
guel Valente, Tales Cerdeira e 
Thiago Pereira.

Eles foram coordenados 
por André Ferreira, Eduar-
do Santos e Mirco Cervales 
(treinadores), Karina Hatano 
(médica), Tiago Cosenza (fi-
sioterapeuta), Jon Harzard e 
Ricardo Pereira (preparado-
res físicos). Para o ex-atleta 
do Esporte Clube Cabo Bran-
co (ECCB) e Fluminense-RJ, o 
período de treinos nos dois 
expedientes foi válido e exi-
giu o máximo dos brasileiros. 

Kaio Márcio retorna dos EUA e 
entra na reta final de treinamento

RUMO ÀS OLIMPÍADAS

O Campina Grande Ru-
gby Clube (masculino e fe-
minino) começa a montar o 
planejamento para os pró-
ximos desafios na tempo-
rada, entre eles, a Liga do 
Nordeste da modalidade. As 
despesas estão com viagens 
e a reformulação do elenco 
para representar a Paraíba 
nas competições fora do Es-
tado. Sem apoio financeiro, 
a equipe da Serra da Bor-
borema gasta do próprio 
bolso nos últimos meses. 
Em 2012, a equipe precisou 
parar suas atividades, justa-
mente por falta de dinheiro, 
retornando aos trabalhos 
em 2014.

No masculino, o time 
compete a modalidade ten
-a-side, com 10 jogadores de 
cada lado. Ano passado termi-
nou o Campeonato Paraibano 
empatado na liderança com o 
Garous (versão masculina do 
João Pessoa Rugby Clube) e 
ambos dividiram o título. Em 

2016 o grupo vem atraves-
sando uma renovação quase 
completa no elenco e ainda 
não venceu no torneio esta-
dual. As meninas disputam o 
seven-a-side, com sete joga-
doras de cada lado. Em dois 
jogos contra o Fúrias (versão 
feminina do João Pessoa), a 
equipe campinense perdeu 
uma e venceu outra.

Os resultados dos últi-
mos dois anos dão margem 
para o time de Campina 
Grande pensar em evoluir 
e mirar voos mais altos. O 
presidente do clube, Arthur 
Navarro, pretende fazer 
uma boa campanha na Liga 
Nordeste. Para isso, ele sabe 
que é preciso receber mais 
apoio financeiro. “Infeliz-
mente os empresários não 
ajudam o esporte que não 
tem grande repercussão, 
causando um problemão 
para que comanda a equipe. 
Diante do quadro estamos 
nos virando para manter os 

grupos nas disputas”, ob-
servou. Atualmente, o clube 
conta apenas com o apoio 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), que 
cede o seu campo para os 
treinamentos da equipe aos 
sábados.

 Nas terças e quintas-
feiras, aluga o campo da 
Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) 
para treinar. Para conseguir 
disputar a Liga Nordeste, o 
Campina Grande Rúgbi Clu-
be precisa de uma licença 
da Federação Nordestina de 
Rugby, além de pagar uma 
taxa que ainda não foi defi-
nida pela entidade. O espor-
te é originário da Inglaterra 
e atualmente é praticado 
em cerca de 120 países pelo 
mundo. Foi o esporte que 
deu origem ao futebol ame-
ricano, que posteriormente 
se tornou um dos esportes 
mais praticados nos Esta-
dos Unidos.

Campina Grande Rugby monta 
equipe para os próximos desafios

REFORMULAÇÃO DO ELENCO

Mais de 400 corredo-
res participarão da Corrida 
da Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal 
(Fenae), que acontecerá no 
próximo domingo, às 7h, 
no Busto de Tamandaré. 
As inscrições terminaram 
no último sábado com um 
grande número de atletas da 
Paraíba e outros estados da 
região, além dos associados. 
A disputa de 5km terá larga-

da no Busto de Tamandaré, 
com chegada na sede da As-
sociação do Pessoal da Caixa 
Econômica (APCEF), no Alti-
plano Cabo Branco, na capi-
tal paraibana.

O desafio faz parte do 
calendário esportivo do mo-
vimento associativo dos em-
pregados desde 2009. O ob-
jetivo é promover o esporte 
e o lazer entre os associa-
dos, convidados e a comu-
nidade esportiva da cidade 

e marcar as comemorações 
do aniversário da Fenae, que 
ocorreu no dia 29 de maio. 
Para o presidente da APCEF, 
Carlos Espínola, a expecta-
tiva é a melhor possível em 
fazer uma disputa acirrada 
com atletas e associados. 
“Tornou uma disputa tradi-
cional que envolve atletas e 
o pessoal da Caixa. O suces-
so é fruto do trabalho que 
estamos realizando a cada 
temporada”, observou.

400 atletas disputam mais uma 
Corrida da Fenae no domingo

NA ORLA DA CAPITAL

“Foi uma preparação dura e 
exigente para um desafio di-
fícil que acontecerá no País. 
O que vem para melhorar o 
condicionamento físico e téc-
nico é positivo”, observou.

  Kaio aproveitará os 
dois meses que restam para 
a disputa internacional para 
manter o ritmo e ficar pron-
to para brigar pelo pódio e a 
medalha de ouro. “Vou des-
cansar um pouco para voltar 
com força total para treinar. 
Não posso perder tempo, afi-
nal, temos a responsabilida-
de com o povo brasileiro que 
exigirá medalhas”, obser-
vou. O paraibano confirmou 

presença nos Jogos Olímpi-
cos/2016, após conseguir 
um tempo de 1m56s40, 
nos 200 metros borboleta, 
na disputa do Troféu Maria 
Lenk. A confiança e a motiva-
ção fazem parte do atleta do 
Minas Tênis Clube, que com-
petirá pela quarta vez uma 
Olimpíada. “Será minha últi-
ma participação e quero en-
cerrar com medalha de ouro 
para o País, em especial, aos 
paraibanos. Estou consciente 
que terei uma torcida mara-
vilhosa, desde os familiares, 
amigos, conterrâneos e dos 
brasileiros que desejam fa-
zer a festa”, avaliou Kaio.

Nadador paraibano considerou positiva fase de treinos nos EUA

As atletas do Campina Grande Rugby estão motivadas para os compromissos vindouros
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Projeto “De Repente no 
Espaço” movimenta a 
noite de hoje na capital
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1 ano de 
Clássicos do 
cinema mundial

Cineclube “O Homem de Areia” celebra o primeiro aniversário 
exibindo, hoje, o premiado longa-metragem Cinema Paradiso   

Aexibição gratuita, em sessão única, a 
partir das 19h30 de hoje, do premia-
do filme intitulado Cinema Paradiso, 
uma produção clássica da Itália e 
França de 1988, escrito e dirigido por 
Giuseppe Tornatore, marca a come-
moração do primeiro aniversário do 
Cineclube “O Homem de Areia”, da 

Fundação Casa de José Américo (FCJA), localizada 
em João Pessoa. A classificação é 14 anos. Na oca-
sião, quem vai comentar para o público o longa-me-
tragem, que é uma comédia dramática, será o crítico 
de cinema Wills Leal.

“A criação e o excelente funcionamento do 
Cineclube ‘O Homem de Areia’, durante 365 dias, 
significa que seus cinéfilos e freqüentadores podem 
comemorar um aniversário de sucesso”, garantiu, 
para o jornal A União, o presidente da Fundação 
Casa de José Américo, Damião Ramos Cavalcanti, 
cujo objetivo, com a decisão de implementar a 
iniciativa, foi a de resgatar esse tipo de atividade, 
que foi bem atuante, no passado, na capital. Na 
época, o projeto - que funciona no auditório da FCJA, 
localizada na Av. Cabo Branco, nº 3336, no bairro 
homônimo - foi inaugurado com a exibição de Rela-
tos Selvagens, filme - um drama - argentino de 2014 
e dirigido por Damián Szifron. 

Embora esteja completando apenas um ano de 
existência, o crítico de cinema Wills Leal garantiu, 
durante entrevista para A União, que ‘O Homem 
de Areia’ já conseguiu atingir seus objetivos de 
formar público e resgatar esse tipo de atividade. “Os 
Cineclubes da Ordem dos Advogados do Brasil e da 
Academia Paraibana de Cinema, que exibem seus 
filmes nas dependências da Fundação Casa de José 
Américo, são frutos disso”, ressaltou ele. 

Wills Leal também elogiou a qualidade da 
programação do Cineclube da FCJA. “É um em-
preendimento da Fundação Casa de José Américo 

com uma qualidade altamente técnica e com viés 
muito profissional e... detalhe muito importante: 
os debates que se sucedem, após as exibições, dão 
mais participação do público”, disse ele, para quem, 
a cada filme, as discussões ocorrem de forma não 
mecânica, abordando aspectos variados, a exemplo 
da qualidade artística, vinculados à temática tratada 
na obra cinematográfica. Na opinião do crítico, no 
momento da exibição, sob o foco da luz do proje-
tor, o filme imprime, nos espectadores, o que ele 
denominou de “uma força visual muito forte no 
sentimento”, contribuindo para que o público não 
apenas veja, mas sinta o que está sendo narrado 
e apresentado. E, nesse sentido, depois da sessão, 
cada um pode expor seu ponto de vista sobre aquilo 
que observou.

Quanto ao filme cuja exibição acontece hoje, Ci-
nema Paradiso recebeu diversos prêmios, a exemplo 
do Oscar e do Globo de Ouro, ambos  na categoria de 
Melhor Filme Estrangeiro, em 1990. Protagonizado 
por Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio, 
Marco Leonardi e Agnese Nano, dentre outros atores, 
conta a saga do garoto Totó (Salvatore Cascio), que, 
anos antes da chegada da televisão em uma pequena 
cidade da Sicília, era fascinado pelo cinema local. Por 
causa dessa paixão, o menino iniciou uma amiza-
de com o projecionista Alfredo (Philippe Noiret), 
conhecido pela facilidade em se irritar, mas que tinha 
um grande coração. Todas essas lembranças chegam 
ao agora bem sucedido cineasta Toto (encarnado por 
Jacques Perrin), após saber - passadas três décadas - 
da morte do amigo Alfredo. 

Inaugurado no dia 10 de junho de 2015, com 
o filme Relatos Selvagens, o Cineclube “O Homem 
de Areia” exibiu, pela ordem, Doze homens e uma 
sentença, O Show de Truman, Laranja Mecânica, 
Metrópolis, O Estrangeiro e A Separação.  Em 2016, 
foram apresentados ao público, na sequência, até 
agora, Um corpo que cai, A Fonte da Donzela, 7 
Caixas, O Baile e As Horas. Os cartazes dos filmes 
podem ser conferidos em exposição na Galeria da 
FCJA, instalada no hall do auditório da instituição, 
que é vinculada ao Governo da Paraíba.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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O cartaz (destaque) e cenas
da obra dirigida pelo cineasta

italiano Giuseppe Tornatore



O Turismo não consegue conviver com a violên-
cia. Considerada há alguns anos atrás como um dos 
destinos turísticos da América Latina, a cidade de 
Caracas, capital da Venezuela está com sua indústria 
turística totalmente arrasada.

Segundo a Organização Não-Governamental Se-
gurança, Justiça e Paz (SJP), do México, Caracas está 
ocupando o primeiro lugar no ranking das cidades 
mais violentas do mundo.

Caracas, com mais de 3, 2 milhões de habitantes, 
está em primeiro lugar, com 3.946 assassinatos em 
2015, o que representa 119,87 mortes violentas por 
cada 100 mil habitantes”, diz o estudo.

Segundo a ONG SJP, foram analisadas mortes 
violentas ocorridas em 2015 em 50 cidades do mun-
do com mais de 300 mil habitantes e o número de 
assassinatos por cada 100 mil habitantes.

Por sinal neste ranking, nove das dez cidades 
mais violentas do mundo estão na América Latina. 
Depois de Caracas, seguem-se as cidades de San 
Pedro Sula (Honduras), San Salvador (El Salvador) e 
Acapulco (México), com 111,03, 108,54 e 104,73 as-
sassinatos por 100 mil habitantes, respectivamente.
No quinto lugar está a cidade venezuelana de Matu-
rín, seguindo-se o Distrito Central de Honduras e de 
novo uma cidade venezuelana, Valência.

O relatório mostra que algumas cidades que ado-
taram medidas rígidas conseguiram sair do ranking 
da violência. Cidades que estavam listadas em 2014 
e que agora estão fora, são: Belo Horizonte (Brasil), 
Medellín (Colômbia) e as mexicanas Chihuahua e 
Juarez.

Em relação ao Brasil, a ONG SJP confirmou que 
Maceió deixou de ser a cidade mais violenta do 
Brasil. Outras cidades brasileiras estão listadas como 
Fortaleza (12º lugar), Natal (13º), Salvador (14º), 
João Pessoa (16º), Recife (37º) e Campina Grande 
(40º).

O continente latino-americano portanto continua 
liderando o ranking das cidades mais violentas do 
mundo.

E quem mais sofre com isso além da população é 
o turismo. Os Estados Unidos possui uma relação de 
países que não recomenda à sua população a viajar 
como turista, e em primeiro lugar está a Venezuela, 
no mesmo patamar que cidades afetadas por guerras 
como a Síria e o Afeganistão.

Tentar mudar este panorama é uma das obriga-
ções dos governos de todos os países latino-ameri-
canos e em particular o Brasil, que ainda está com 
dezoito cidades na lista das 50 mais violentas do 
mundo.

Turismo e cidades violentas

Sino a Caminho...
Crônica Evaldo Gonçalves - Escritor membro da APL

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida - Jornalista de turismoArtigo
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Este título peguei 
emprestado de um jornal, 
por achá-lo muito bom. 
Só é em que se fala: no 
estupro violento (aqui 
há uma superposição de 
significados: o estupro, 
em si só já é uma vio-
lência, uma covardia! O 
que dizer de um estupro 
praticado por mais de 
dez homens, contra uma 
menor de 16 anos?!) Mas 
não basta estuprar. Tem 
que exibir o feito nas 
redes sociais.

Se tem uma coisa que 
me deixa triste, indignada, com raiva é saber que uma pessoa 
usa seu corpo como arma para ferir, humilhar outra pessoa. O 
que faz um homem se sentir tão poderoso, viril, quando ataca 
uma mulher indefesa. Ou mesmo um outro homem? Pior 
ainda: uma criança?!! A covardia ainda é maior quando é um 
estupro grupal: trinta homens estuprando uma mulher! E não 
basta a violência do ato, é preciso filmar, registrar, para depois 
se divertirem, rirem com a humilhação que impuseram àquela 
mulher.

Na semana passada os noticiários jogaram na nossa cara 
uma foto da jovem em posição fetal, no chão, fotografada por 
seus agressores. Senti-me também agredida, violentada, como 
mulher, mãe, avó.

Sei que estamos vivendo um tempo muito violento, sem 
limites, mas não consigo conceber nada tão animal e estúpido. 
Quando praticado contra crianças, o estupro é ainda mais 
violento, covarde e inominável.

A história registra, às vezes até glorifica, romantiza, estu-
pros violentos, como, por exemplo, o de Lucrécia, a matrona 
romana que foi violentada por um nobre que visitava sua casa, 
aproveitando-se da ausência do marido. Esse estupro gerou 
muitos poemas e quadros famosos. De certo modo, a histó-
ria glorificou esse e outros estupros.  Os ingleses Chaucer e 
Shakespeare escreveram poemas celebrando o ato, embora o 
condenassem. A artista barroca italiana Artemisia Gentileschi 
(1592-1653), ela também uma vítima de estupro, praticado 
por um artista amigo do seu pai, pintou uma tela inspirada 
na Lucrécia histórica. Artemisia também pintou várias outras 
personagens históricas e bíblicas, vítimas de violência física 
ou moral do patriarcado, como é o caso da personagem bíblica 
Susana, objeto do desejo de dois homens velhos que, ao terem 
suas propostas lúbricas rechaçadas, voltam-se contra ela e a 
caluniam. Levados a julgamento, o fato é esclarecido e os dois 
são castigados. Cleópatra, Maria Madalena e Judite são outras 
personagens femininas que também foram pintadas por Arte-
misia Gentileschi. Artemisia parece ter sublimado a violência 
sofrida pintando várias versões da história bíblica na qual 
Judite decapita o general assírio Holofernes, para defender-
se e defender seu povo contra o ataque do poderoso, quase 
invencível militar da antiguidade. 

Aqui na Paraíba, há alguns anos, em Queimadas, pequena 
cidade perto de Campina Grande, tivemos um episódio muito 
violento, quando dez homens encapuzados invadiram uma 
festa e estupraram cinco mulheres, perseguindo e matando 
duas delas que os tinha reconhecido. Meu sangue ainda ferve 
quando me lembro da malvadeza que foi aquela chacina de 
Queimadas. O que era para ser uma celebração, transformou-
se em horror. O julgamento dos culpados já aconteceu e o seu 
mentor pegou 103 anos de cadeia. 

O corpo humano é dotado de zonas erógenas que nos 
possibilitam sentir mais prazer quando acionadas. Quando 
essas zonas são tocadas com violência, porém, a dor não tem 
comparação. Aquilo que nos foi concedido como prêmio, tor-
na-se um suplício, além das outras emoções que são envolvi-
das como vergonha, indignação, tristeza, impotência, tudo de 
ruim. A sociedade ainda castiga a mulher vítima de violência 
sexual, imputando-lhe a culpa de ser corresponsáveis pela 
violência sofrida, por tê-la provocado, despertando o desejo 
assassino do seu agressor.

A categorização do estupro como crime hediondo é mais 
que justificável. Mas ainda acho pouco. Esses seres covardes 
devem se sentir muito viris e poderosos ao praticarem um 
estupro. Mas não são não. São só covardes. Misóginos. E na 
origem desse ódio tão grande de mulher está, presumo, o 
ressentimento pela figura materna, pela figura feminina. Até 
os mais violentos criminosos reconhecem quão é hediondo 
é o crime do estupro, é tanto que, quando um estuprador é 
recolhido à prisão, seus companheiros de cela providenciam 
para que ele receba o mesmo tratamento a que submeteu 
sua/s vítima/s.  

Tenho uma teoria sobre qual deve ser a mais justa puni-
ção do estuprador: a castração química, pura e simplesmente. 
Toda a comunidade ficaria sabendo que aquele não teria mais 
condições de ofender mulher nenhuma. E ele ainda continua-
ria vivendo na comunidade, com sua vergonha e humilhação, 
reconhecido por todos.

Não se trata de pura vingança. É apenas uma forma de 
purificar a sociedade desses seres desprezíveis e antissociais. 
Também não se trata de uma solução do tipo “dente por den-
te, olho por olho”. É pura e simplesmente uma ação educativa, 
sanativa, exemplar em favor dos princípios básicos da convi-
vência humana pacífica.

“Estupro ostentação”

Através de familiares residen-
tes em Puxinanã, seu Pároco, Pa-
dre Haroldo, me solicita a doação 
de um sino para a antiga Capela, 
ora recuperada por sua ação apos-
tólica. 

De logo, me congratulo com 
a comunidade dali pela iniciativa 
do dinâmico Vigário, recuperan-
do patrimônio histórico que, se 
por um lado, preserva a memória 
daquela gente obreira, por outro, 
testemunha as conquistas do seu 
desenvolvimento cultural.

Deus ao criar o homem à sua 
imagem e semelhança, adornou-o 
de dons superiores, capazes de 
transformá-lo em colaborador 
preferido na construção do mun-
do. As riquezas disponíveis, bem 
utilizadas pela inteligência huma-
na, resultam em potencialidades 
a serviço da terra e do próprio 
homem. 

O que existe sobre a terra, 
construído pelo homem, atenden-
do demandas espirituais ou mate-
riais, destinado ao seu bem-estar 
e ao de todos quantos integram 
suas comunidades, são bens do-
tados de virtualidades tais que, 
por si sós, explicam sua origem 
superior.

Os sinos de todas as Igrejas do 
mundo, mesmo os mais simples, 

acionados pelo homem, sua Ciên-
cia ou Tecnologia, de há muito se 
transformaram em instrumento de 
comunicação, a serviço de crenças, 
orações, cultos, enfim, são sím-
bolos de manifestaçõesde fé e de 
solidariedade humana.

Comigo, o sino da velha Ca-
pela de Puxinanã, hoje restaura-
da pelo Padre Haroldo, foi além: 
ensejou-me ganhar as primeiras 
moedas quando, adolescente ali, 
desempenhei as funções de sacris-
tão, fazendo jus a remunerações 
mínimas pelos repiques e sinais 
que anunciavam o falecimento 

de adultos ou crianças daquela 
comunidade. 

Enfim, haveremos de reconhe-
cer: Deus é generoso. Deu inte-
ligência ao homem para que ele 
pudesse, aproveitando as dádivas 
da vida, as transformassem em 
valiosa matéria prima do trabalho 
gerador do progresso do mundo. 

Padre Haroldo: por interces-
são dos céus, as badaladas do Sino 
de Puxinanã geraram vida, família 
e oportunidades de servir, desin-
teressadamente. Ilustre Vigário: a 
réplica do velho sino está a cami-
nho. Chegará breve!

Artemisia Getileschi (1592-1653)
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O sorriso de Bianca

Em cartaz

Zé mEiOtA
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tônio

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

SERViÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio tabajara

Para o nosso encorajamento ainda encontramos mui-
tas pessoas que se preocupam com o outro. E o que é mais 
alentador: sem interesse algum. Quem se der o trabalho de 
procurar gente com essa qualidade vai se surpreender com 
a quantidade existente. São pessoas de hábitos simples (sem 
ser simplificado, como disse um escritor paraibano). A atitu-
de dessas pessoas produz uma sensação de que nem todos 
estão objetivados em obter vantagens pessoais, como se tem 
constatado em várias atividades profissionais e na política.

     Quando estava concluindo os últimos textos do livro 
“Crônicas de aprendiz”, veio a ideia de destinar toda renda 
para a Casa da Criança com Câncer, entidade sem fins lucra-
tivos, criada pelo médico e cidadão iluminado Gilson Guedes. 
Na ocasião que falei da minha iniciativa, ele não agradeceu 
com palavras. Vi nos seus olhos um brilho grandioso que não 
consegui descrever, para em seguida, um sorriso de esperan-
ça dar o tom daquele olhar enigmático.

     Não acredito no destino porque cada indivíduo é 
quem faz a sua história. O espírito de cooperação nasce com 
a revelação da consciência a partir do compromisso com a 
responsabilidade social, como esse que levou Gilson Guedes 
a estudar medicina e despertar a sensibilidade para lutar 
contra os infortúnios que infelicitam a vida das crianças. Os 
homens virtuosos compreendem o quanto é doloroso o sofri-
mento dos seus semelhantes, principalmente, quando estes 
são seres humanos que ainda não adquiriram as condições 
físicas e psicológicas para enfrentar as adversidades da vida. 
Não há palavras para explicar essa escolha, apenas o reconhe-
cimento e o apoio. Quem conversar com Gilson Guedes, vai 
ser desafiado a descobrir o que há por trás desse homem de 
voz pausada e segura, que olha para o outro como se estives-
se olhando para si próprio. 

     Três colaboradores especiais me ajudaram na publica-
ção deste livro. David Fernandes, Wellington Pereira e Paulo 
Sérgio Vieira. O primeiro fez o belíssimo projeto gráfico e a 
capa. O segundo escreveu a sublime apresentação, e, final-
mente, o terceiro cuidou da revisão ortográfica com dedica-
ção e sabedoria. O jornal A União fez uma destacada reporta-
gem sobre o livro e a ação solidária.

     Não o lancei oficialmente porque não gosto dessa 
parte. Essas coisas complicadas da natureza humana. Prepa-
rei um documento contendo meus dados pessoais, no qual 
me comprometi encaminhar todo dinheiro arrecadado para 
aquela instituição. Em seguida fiz uma lista com os nomes das 
pessoas e a submeti para a apreciação, elas não hesitaram em 
contribuir. Eu queria fazer um reconhecimento público ma-
nifestando o meu agradecimento aos que contribuíram com 
essa iniciativa. Fiquei impossibilitado porque até o momento 
são 145 assinaturas.

     Às sextas-feiras, viajo para São Miguel de Taipu, cidade 
onde nasci. Nesta última, encontrei o motorista da Secretaria 
de Saúde do Município. Ele é o encarregado de trazer Bianca 
para a Casa da Criança com Câncer para que a mesma possa 
fazer o seu tratamento em João Pessoa. O motorista me apre-
sentou a menina e falou da minha iniciativa. Ela olhou com 
um discreto sorriso nos lábios e disparou: obrigada!

Então, decidi transferir esse agradecimento para as 
pessoas que adquiriram o livro, que se sensibilizaram 
com o sofrimento humano e praticaram o gesto magnâni-
mo e solidário.

Mídia em destaque

A relação do homem com mundo é um dos aspectos que o público vai confe-
rir na exposição “Homem Objeto” que se encontra em cartaz no corredor superior 
da Estação das Artes, prédio ao lado da Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e 
Artes, no Altiplano. A entrada é aberta ao público de todas as idades e prossegue 
aberta para visitação até o dia 10 deste mês de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. 
Sábados, domingos e feriados das 10h às 19h.

A exposição é resultado de um trabalho desenvolvido pelos alunos e artis-
tas que participam do ateliê Ilson Moraes Ateliê de Arte (IMMA). 

Exposição

“Homem Objeto” está em cartaz  
na Estação das Artes, na capital

Fernando Luís
EscritorFOtO: Divulgação

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO (EUA 2016). Gêne-
ro: Fantasia. Duração: 112 min. Classificação: 
Livre. Direção  James Bobin. Com Mia Wasi-
kowska , Johnny Depp, Helena Bonham Carter. 
Sinopse: Alice retorna após uma longa viagem 
pelo mundo, e reencontra a mãe. No casarão 
de uma grande festa, ela percebe a presença 
de um espelho mágico. A jovem atravessa o 
objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde 
descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco 
de morte após fazer uma descoberta sobre 
seu passado. Para salvar o amigo, Alice 
deve conversar com o Tempo para voltar às 
vésperas de um evento traumático e mudar 
o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, 
também descobre um trauma que separou 
as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha. 
CineEspaço1: 14h40 (DUB) e  17h, 19h20, 
21h40 (LEG).  Manaíra6/3D: 12h15, 14h45 
(DUB) e 17h15, 20h (LEG).  Manaíra9:/3D: 
14h e 19h15 (DUB) e 16h30, 22h (LEG). 
Manaíra10/3D: 13h, 15h30, 18h15 e 20h. 
Mangabeira1/3D: 12h30, 15h15, 17h55 
(DUB) e 20h30 (LEG). Mangabeira3: 13h e 
15h30. Tambiá2: 14h e 18h40 (DUB). Tambi-
á5/3D: 12h20, 16h30, 18h40 e 20h50 (DUB).
 
X-MEN APOCALIPSE (EUA 2016). Gênero: Ação. 

Duração: 143 min. Classificação 12 anos. 
Direção: Bryan Singer. Com James McAvoy, 
Michael Fassbender e  Jennifer Lawrence. 
Sinopse: O ancestral dos mutantes, En Sa-
bah Nur, retorna com planos de mergulhar 
o mundo em um apocalipse para garantir a 
supremacia. Sequência de “X-Men: Dias de 
um Futuro Esquecido”. CinEspaço3: 14h30, 
17h30 e 20h30 (LEG). CinEspaço4: 15, 18h e 
21h (DUB).  Manaira5/3D: 14h30, 18h (DUB) e 
21h15 (LEG). Manaíra7/3D: 12h30, 19h (DUB) 
e 15h45, 22h15 (LEG). Manaíra11: 13h15, 
17h e 20h15 (LEG). Mangabeira3: 18h25 e 
21h30 (DUB). Mangabeira4/3D: 16h25 (DUB) 
e 22h (LEG).  Mangabeira5/3D:14h, 17h05 
e 20h15. Tambiá2: 16h05 e 20h45 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h40, 17h30 e 20h30 (DUB). 

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

ram seus valores reconhecidos. Quando 
misteriosos porquinhos verdes invadem 
a ilha onde moram, estes improváveis 
herois serão os responsáveis por descobrir 
qual o plano da gangue suína. Manaíra1: 
13h30 e 16hh (DUB). Manaíra2:  14h, 16h 
15 e 18h30 (DUB).  Mangabeira2: 13h30 
e 15h40(DUB).  Tambiá3: 14h45, 16h45, 
18h45 e 20h45 (DUB).

CAPITÃO AMÉRICA - GUERRA CIVIL (EUA 2016). 
Gênero ação. Duração: 146 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Anthony Russo e 
Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey 
Jr. e Scarlett Johansson. Sinopse: Sinopse: 
Steve Rogers é o atual líder dos Vingadores, 
super-grupo de heróis formado por Viúva 
Negra, Feiticeira Escarlate, Visão, Falcão e 
Máquina de Combate. O ataque de Ultron fez 
com que os políticos buscassem algum meio 
de controlar os super-heróis, já que seus 
atos afetam toda a humanidade. Tal decisão 
coloca o Capitão América em rota de colisão 
com Tony Stark, o Homem de Ferro. Manaíra2: 
22h (LEG).  Manaíra4: 12h40, 19h05 (DUB) 
e 15h40, 21h45 (LEG). Mangabeira2: 18h e 
21h15 (DUB).   Tambiá4: 14h30, 17h30 e 
20h30 (DUB). 

Andrés von Dessauer
vondessauer@uol.com.br

Os clássicos italianos Cinema Pa-
radiso de Giuseppe Tornatore (1988) 
e O Baile de Ettore Scola (1983) pos-
suem em comum as tomadas sem  am-
bientes fechados e a  convergência de 
várias gerações em seus respectivos 
roteiros. Sem falar que, seja por meio 
da música ou do cinema, quaisquer 
desses trabalhos tratam da fuga da 
realidade através da arte. Baseado em 
uma peça francesa, O Baile, um filme 
mudo, recebeu três Césars (França) e 
quatro Donatellos (Itália). Já o Cine-
ma Paradiso, no quesito premiação,-
galgou um Oscar, um Globo e um Baf-
ta (Inglaterra). 

As semelhanças, no entanto, param 
por aí já que em O Baile o protagonismo 
se dilui diante da força de diversas per-
sonagens que, de tão fellinianas, quase 
se confundem com aquelas saídas do 
Studio 5, presente no renomado Cinecit-
tà. Cinema Paradiso, por sua vez, trata 
da história da cinematografia a partir do 
cinema falado e o faz sob a perspectiva 
de seu protagonista principal Salvatore 
(vulgo Totó).

Na estória de Tornatore, para os ha-
bitantes de um velho vilarejo da Sicília, 
ir ao único cinema dessa comunidade 
seria equiparável a passar algumas ho-
ras no paraíso, com direito a guloseimas 
e flertes (não necessariamente nessa or-
dem). Beijar, todavia, estava fora desse 
pacote. Pois, a censura, institucionaliza-
da ou auto imposta, impunha que qual-
quer beijo cinematográfico (do ‘selinho’ 

ao ‘aspirador de pó’) fosse, literalmente, 
recortado da tela e condenado ao bani-
mento, aparentemente, perpetuo.

Ao reconstruir o recinto, investi-
dores nortistas teriam posto fim a essa 
pena extrema. Em um claro exemplo 
de que, ‘o dinheiro sensualiza’ (Geld 
macht sinnlich), como diria Bertold 
Brecht. Ademais, a posterior substitui-
ção da casa de projeção, por um inves-
timento diverso, toca em uma realida-
de muito comum que, na atualidade, 
resulta na quase extinção dos cinemas 
autônomos (leia-se: aqueles desvincu-
lados de shoppings ou de outros edifí-
cios comerciais). 

Com sensibilidade impar e, cor-
tes precisos, Tornatore correlaciona a 
evolução da liberdade cinematográfica 
com o desenvolvimento pessoal do seu 

próprio prota-
gonista (Salva-
tore/Totó). Com 
efeito, em uma 
narrativa qua-
se autobiográ-
fica esse dire-
tor, nascido na 
Bagheria (uma 
pequena cida-
de da Sicília), 
mostra como 
a força motriz 
das paixões ju-
venis pode ser 
bem-sucedida 
quando direcio-
nada à profissão.
Também merece 

destaque o exercí-
cio metalinguístico desse trabalho no 
qual, o cinema fazendo cinema discursa 
sobre si mesmo. E, tudo isso embalado 
pela música do consagrado compositor 
Ennio morricone.

Bom, no mais, segundo a ciência, 
beijar estimula o cérebro a produzir 
endorfina, substância responsável 
pela sensação de bem-estar e pra-
zer. E quanto mais intenso esse ato 
melhor, pois, um bom beijo pode tra-
balhar com até 29 músculos da face, 
contribuindo, assim, para queima de 
calorias e para a firmeza da pele. Cla-
ro que, no calor dos acontecimentos,-
ninguém pensa nesses aspectos. De 
todo modo, é mais um motivo para 
assistir a esse belo trabalho cinema-
tográfico de ode à paixão em seu mais 
amplo sentido.

Salvatori Cascio (Totó) tinha 9 anos quando o filme foi lançado 

Cinéfilo define “Cinema Paradiso” como 
sendo uma produção de ode à paixão
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Poesia popular

“Sabe quando um sonho mora 
dentro de você, mas as circunstâncias 
da vida nos fazem duvidar da nossa 
própria capacidade e até mesmo da 
nossa esperança? Foi assim comigo. Foi 
exatamente assim com o meu livro cha-
mado Talvez não seja tarde”, explicou o 
jovem escritor Jeymerson Leonardo que 
lança hoje a sua primeira obra literária 
na Usina Cultural Energisa. Além do 
lançamento do livro que acontece às 
19h30, no evento estarão presentes as 
atrações musicais Cléber Lourenço, Vi-
viane Alves e a banda Primeira Estrada 
que dão continuidade à celebração com 
muita música. A entrada é aberta ao 
público.  

Com apenas 25 anos, Jeymerson 
Leonardo ou popularmente conhecido 
na internet como Jey Leonardo, deu 
início a sua carreira quando começou 
a expor seus pensamentos e visões que 
o mesmo obtinha sobre o mundo nas 
redes sociais, em especial no Twitter. 
Porém, com o passar do tempo o jovem 
ganhou notoriedade no universo vir-
tual e acarretou milhares de seguidores 
chegando atualmente a contabilizar 
mais de 233 mil.

 “Eu nunca imaginei que aquelas 
frases soltas que eu costumava publi-
car nas mídias sociais, um dia fossem 
se tornar o ponto de partida para que 
eu recebesse o convite para lançar um 
livro. Mas eu recebi. Ele está pronto. E 
apesar de ser suspeito ao afirmar algo 
desse tipo, com toda certeza eu digo: o 
livro está lindo”, comenta em seu site 
chamado “Escritos Meus”. 

Com seu sucesso na internet, o 
jovem foi convidado a lançar o seu pri-
meiro livro chamado “Talvez não seja 
tarde”. Quem chegar a folhear algumas 
páginas da obra irá perceber que o au-
tor trabalha com um romance dramá-
tico, onde a trama narra à história de 
um personagem que opta por perma-
necer fechado em seu próprio mundo 

Lucas Silva
Especial para A União

Improviso, cantoria e ritmos poéticos movimentam a próxima atração
do projeto ”De Repente no Espaço”, que acontece hoje na capital

“Talvez seja Tarde” é o título do primeiro romance  
do jovem escritor paraibano Jeymerson Leonardo

literatura

Zé Cardoso (acima) e Rogério Menezes 
(ao lado) são os repentistas convidados 

para esta edição da ação cultural

Dando continuidade a 
mais uma edição do 
projeto “De Repente”, 
os repentistas Rogério 
Menezes e Zé Cardoso 

tomam conta do mezanino do Tea-
tro Paulo Pontes do Espaço Cultural 
hoje, às 19h, e convidam o público 
pessoense a presenciar um univer-
so de poesias e rimas feitas no ato 
da improvisação. Além dos artis-
tas, como de costume, a festividade 
será apresentada pelo declamador 
Iponax Vila Nova, que traz ao even-
to toda poesia e interação com o 
público presente.  A entrada é gra-
tuita ao público de todas as idades.

Por terem grande renome no 
cenário musical regional, os artis-
tas são considerados por alguns  
como os nomes da poesia popular 
nordestina. Poetas que trazem o 
dom que os permite trazer o verso 
no improviso. Rápidos no raciocí-
nio e no gatilho mental, os dois têm 
sempre a resposta de imediato ao 
oponente.

Para o público fiel do proje-
to é a oportunidade de conferir a 
performance desses dois nomes do 
topo da lista da arte do repente, e 
para o que não conhecem, ficarem a 

par do que os artistas de nosso Es-
tado e demais regiões podem ofere-
cer como expressões culturais.

Desse modo, explorando o uni-
verso dos repentistas comecemos 
por Zé Cardoso. Natural do Rio 
Grande do Norte e com mais de 30 
anos de carreira, o repentista é um 
dos mais premiados do Nordeste, 
apresentando em Limoeiro do Nor-
te um programa de rádio de grande 
audiência, juntamente com o poeta 
Antônio de França.

Entretanto, por sua vez, Rogé-
rio Menezes não fica por baixo. Bati-
zado de Rogério Menezes Sobrinho, 
o artista nasceu no município de 
Imaculada, na Paraíba, onde iniciou 
sua carreira de repentista. Como po-
eta e repentista, tem quatro CDs gra-
vados e participação em mais de dez 
coletâneas. Comanda diariamente o 
programa Canções de Viola, na Rá-
dio Jornal do Commercio, em Caru-
aru, e apresenta o programa “Brasil, 
Cordel e Repente”, na emissora local 
de TV Nova Nordeste.

Saiba mais – Por ser um pro-
jeto que acontece mensalmente, o 
“De Repente no Espaço” faz parte 
da atividade de ocupação do Espaço 
Cultural. Os encontros acontecem 
na primeira quarta-feira do mês. A 
cada nova edição, o público conta 
com diferentes atrações da Paraíba 

e de outros Estados da região. De 
julho a dezembro de 2015, foram 
realizadas seis edições simples.

Em janeiro de 2016, para abrir 
o ano em grande estilo, o projeto 
contou com um formato diferen-
te – o Desafio De Repente – com a 
participação de seis duplas de re-
pentistas. Sucesso de público, a edi-
ção especial lotou o mezanino do 
Teatro Paulo Pontes. De fevereiro 

a maio, outras quatro edições sim-
ples foram realizadas na tempora-
da 2016. O apresentador oficial e 
declamador é Iponax Vila Nova, co-
ordenador do projeto, que além de 
conduzir as cantorias realiza ofici-
na de declamação e versos pelo Es-
tado, dentro do projeto De Repente 
no Espaço.

por não se sentir bem consigo mesmo 
e também em razão de pertencer a um 
núcleo familiar desestruturado. Contu-
do, um acontecimento inesperado o faz 
renascer e despertar para a vida.

“O livro não se trata de uma auto-
biografia. Na verdade é ficção, muito 
embora que, a maioria dos leitores que 
já concluíram a obra, acreditam que 
se trate de uma história real, devido à 
identificação da trama com suas vidas 
pessoais. É um livro de leitura instigante 
e intensa, com doses certeiras de fortes 
emoções”, disse o escritor.

Foi por meio da Editora Multifoco, 
do Rio de Janeiro, que o jovem escri-
tor recebeu convite para juntar todos 
os seus pensamentos, que antes eram 
escritos em 140 caracteres, para agora 
se tornarem um conglomerado deles 
formando o livro. Além disso, o Jey se 
motivou a estar presente também em 
outras redes sociais, como o facebook e 
o instagram, onde pôde expandir ainda 
mais o alcance de suas publicações. 

Segundo ele um dos fatores que 
também contribuiu para o lançamento 
de seu livro foi cursar Relações Públicas 
na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). “O curso contribuiu muito para 
a realização desse trabalho, pois me 
ajudou a estabelecer estratégias capa-
zes de manter uma comunicação mais 
dirigida e aproximativa com todo o seu 
público”, completou o jovem escritor 
Jey Leonardo. 

Mergulhando ainda mais no uni-
verso do autor, quem ler o livro vai 
encontrar Frederico, personagem que 
narra à história. Segundo a sinopse, da 
também escritora, Daniela Lusa, o livro 
vai dizer que: “Mesmo sem saber como 
se chora de saudade, Frederico sente 
falta daquilo que nunca teve e acha que 
jamais terá. Quando decide despir sua 
alma de todos os medos e inseguranças, 
ele descobre que a vida vai além da cer-
ca que criamos para delimitar o nosso 
mundo. E, ao olhar para dentro de si, 
acredita ser capaz de ressurgir daquela 

que considera a pior de todas as mortes: 
a interior. Será que ainda há tempo? 
Ou talvez tenha sido tarde? Não sei. A 
gente nunca sabe.” 

Uma novidade que o artista confes-
sou em entrevista é que pretende lançar 
mais uma nova obra literária. “Existe 
uma ideia, mas ainda não decidi em 
qual projeto apostar no momento. Mas 
adianto que quero curtir bastante esta 
primeira obra, para só depois planejar 
e executar uma próxima. O “Talvez não 
seja tarde”, sem dúvidas, tem continua-
ção. Contudo também penso em publi-
car um livro de crônicas”, concluiu.

Ao tentar se definir, o escritor mis-
tura três universos particulares como, 
por exemplo, intensidade, complexida-
de e bagunça. Se formos para pensar o 
autor talvez seja uma emaranhado de 
sentimentos e pensamentos que jamais 
encontrarei uma explicação exata, 
precisa. 

“Sinceramente, eu não sei qual 
deles me define melhor. Na verdade, eu 
tenho muito dessas três coisas. Talvez 
eu seja um emaranhado de sentimen-
tos e pensamentos que jamais encon-
trarei uma explicação exata, precisa. 
E para tudo aquilo que a gente não 
consegue encontrar uma teoria que 
seja capaz de elucidar qualquer dúvida, 
classificamos como bagunça. É isso”, 
completou. 

Ainda em entrevista Jey disse que, 
é uma grande bagunça. “A bagunça 
mais complexa e intensa que alguém já 
viu. Daquelas que, mesmo estando um 
monte de coisas espalhadas e por cima 
umas das outras, eu ainda sei onde cada 
peça está. O que é contraditório, claro, 
pois bagunça também é sinônimo de 
desorganização. Mas eu também sou 
contradição. E sou muito mais outras 
definições, classificações e teorias que 
você pode imaginar”, comentou com 
um bom humor o escritor. (lS)

O autor e a capa da sua 
obra literária de estreia

FotoS: Divulgação

n De Repente no Espaço

n atrações: Rogério Meneses-PB e Zé Cardoso-RN

n Quando: hoje 

n Horário: 19h

n onde: Mezanino do Teatro Paulo Pontes

n entrada: gratuita

Serviço



EDITAL DE CHAMAMENTO n°78
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
WELLINGTON JOSE DE FIGUEREDO JUVENCIO matrícula157.149-4,para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 
13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSI-
CO E MAIS EDUCAÇÃO -2014 referente àEEEFM DOM ADAUTO conforme consta no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°79
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
AERTON BARBOSA SOUSA matrícula169.815-0,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jagua-
ribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, 
a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO (PENDECIA) MAIS 
EDUCAÇÃO -2013referente àEEEFM ALM ANTONIO H. DO REGO conforme consta no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°80
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
ABRAAO GUEDES DA SILVAmatrícula181.578-4,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jagua-
ribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a 
fim de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 
-2014referente àEEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES conforme consta no Processo Adminis-
trativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°81
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
AMANDA NEVES DA SILVAmatrícula181.304-8,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO -2014referente àEEEFM 
FRANCISCO D. DO NASCIMENTOconforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 
0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°82
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
JOSEFA GERLANIA DO NASCIMENTO SILVA matrícula174.589-1,para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 
13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO 
-2014referente àEEEFM JOÃO DA SILVA MONTEIRO conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°83
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)MA-
RIA DO CARMO SOUTO matrícula145.219-3,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO E QUALIDADE 2013 
referente àEEEFM JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°84
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) CESAR 
FERNANDES DOS SANTOS matrícula 180.429-4,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jagua-
ribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, 
a fim de sanar omissão na prestação de contas dos PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 2014  
referente à EEEFM JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°85
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) SUELI 
RODRIGUES PEREIRA matrícula 180.429-4,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a 
fim de sanar omissão na prestação de contas dos PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 2014  
referente à EEEFM MARIA ZECA SOUZA conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°86
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) 
MARIA DAS NEVES DE SOUSA FARIAS matrícula 177.882-0,para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos PDDE BÁSICO E MAIS EDUCA-
ÇÃO -2014  referente à EEEFM MARIA ZECA SOUZA conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°87
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) MARIA 
SONIA COSTA BARRETO matrícula 145.181-2,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de 
sanar omissão na prestação de contas dos PDDE BÁSICO 2014  referente à EEEFM MELQUIADES 
VILAR conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 57
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)MARIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA, matrícula 169.275-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jagua-
ribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a 
fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 
2014 referente à EEEF. CONS. JOSÉ BRAZ DO REGO conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 24de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 58
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
MARIA HOSANETE VICENTE COELHO, matrícula 173.515-2, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E 
MAIS EDUCAÇÃO  2013  referente à  EEEF ANESIO DEODONIO MORENO  conforme consta no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 24de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 59
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
ELIAS ALVES DOS REIS, matrícula 172.515-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO2014 
referente à  EEEF ANESIO DEODONIO MORENO  conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 24de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 60
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) 
MIRAJALVA MISRAIM DA SILVA, matrícula 170.077-4, para no prazo de DEZ (10) DIAS, compa-
recer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar 
- Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 
16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSCIO E MAIS 
EDUCAÇÃO -2013 MAIS EDUCAÇÃO -2014 referente àEEEF DR. CARLOS PESSOA  conforme 
consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 24de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°71
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
BERONICE PESSOA DA SILVA matrícula181.578-4,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer 
a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - 
Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 
16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO 2013re-
ferente àEEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°72
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
ADRIANA PEIXOTO LIMA COELHO DA COSTA, matrícula169.941-5,para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 
13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO 
2014 referente àEEEF FRANCISCO SOUTO NETO conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°73
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)SONIA 
MARIA DE LIMA ARAUJO DOS SANTOS, matrícula74.286-4,para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO E MAIS 
EDUCAÇÃO (PENDENCIA) 2013 E 2014referente àEEEF DR. CUNHA LIMAconforme consta no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°75
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
ANA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO matrícula165.601-5,para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO, MAIS 
EDUCAÇÃO (PENDENCIA) E QUALIDADE 2013 PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 2014 
referente àEEEFM DEP. CARLOS PESSOA FILHO conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°76
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
CRISTIANE APARECIDA FARIA GONCALVES matrícula173.687-6,para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 
13h30m às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO 
(PENDENCIA) E MAIS EDUCAÇÃO (PENDENCIA) E QUALIDADE 2013referente àEEEFM DOM 
ADAUTO conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°77
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)MARIA 
JOSE TEIXEIRA DE LIMA matrícula181.542-3,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programasPDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 
-2014referente àEEEFM ALM ANTONIO H. DO REGO conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 32
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)JOSÉ  
TENÓRIO DA SILVA, matrícula169.862-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO-2013, referente à EEEF 
EUCLIDES MOZINHO DOS SANTOS conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 
0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 33
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) 
AMAURI BARBOSA GOMES , matrícula142.715-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer 
a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - 
Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 
16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO-2013, 
PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO - 2014, referente à EEEF FREI ALBERTOconforme consta 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 36
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
WERALICE GERVASIO COSTA, matrícula169.632-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer 
a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jagua-
ribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, 
a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO- 2013, referente à 
EEEF FELIX ARAÚJO conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 37
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)AN-
GELICA DE FATIMA SILVA, matrícula181.042-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO (PENDENCIA) E MAIS 
EDUCAÇÃO- 2014, referente à EEEFM DE ALCANTILconforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 18 de Abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n 50 . 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: 
Felicio Garino Junior, matrícula n. 178.971-6,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de 
apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0002408-5/2016.

 João Pessoa, 23 de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 51 . 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: 
Gabriel Alves de Brito, matrícula n. 142.790-3,para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de 
apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0007832-2/2016.

João Pessoa, 23 de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 52
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
VIVIANE DE LOURDES FEITOSA DA SILVA, matrícula170.076-6,para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO - 2013, 
referente à CRECHE MARIA TEREZA NEPOMUCENOconforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 24de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 53
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)LUCIA 
MARIA CAMPOS CORREIA DE MATOS, matrícula154.583-3,para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO - 2013, 
referente à CRECHE PRE-ESCOLA ANA PAULAconforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 24de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 54
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
WALDELAINE DE SOUSA MARQUES, matrícula169.343-3,para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO - 2013, 
referente à CRECHE PRE-ESCOLA ANITA CABRALconforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 24de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 55
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)MARIA 
ROSALVA BARBOSA, matrícula687.923-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO (PENDÊNCIA) E MAIS 
EDUCAÇÃO– 2013, referente à EEEFM DE ALCANTILconforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 56
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)DE-
BORA RAFAELA DOS SANTOS QUERINO, matrícula169.480-4,para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programasMAIS EDUCAÇÃO E 
QUALIDADE 2013 E MAIS EDUCAÇÃO 2014referente àEEEF ALVARO MACHADOconforme consta 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 24de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB
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EDITAL DE CHAMAMENTO n°88
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) 
SANDRA SOUSA DE SALES GONDIM matrícula 145.181-2,para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos PDDE BÁSICO 2014  referente à 
EEEFM MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°89
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) 
ITALO RAFFAEL COURA DE ALCANTARA matrícula 170.110-0,para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas PDDE BÁSICO E MAIS EDUCAÇÃO 
-2013 E 2014 referente à EEEFM MONS JOSÉ BORGES conforme consta no Processo Adminis-
trativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°90
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) 
MARIA APARECIDA DE AGUIAR BARBOSA matrícula 85.552-9, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas QUALIDADE 2013  referente à EEEFM 
PES.JOÃO PESSOA conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n°91
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) CELIA 
MARIA DE SOUZA DUARTE matrícula 145.229-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jagua-
ribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, 
a fim de sanar omissão na prestação de contas MAIS EDUCAÇÃO E QUALIDADE (PEDENCIA) 
2014 referente à EEEFM MOSN. JOSÉ PAULINO conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25de Maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 45
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Arkeline Deyse da S. Rodrigues, matrícula 180.168-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, compa-
recer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar 
- Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 
16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE 2014, referente à 
EEEF Barão do Abiaí conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 46
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Edjanice Medeiros de Andrade, matrícula 156.837-0, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de 
sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE 2014, referente à EEEFM José Dávila 
Lins conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 47
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Elisete da Silva Lopes, matrícula 84.969-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de 
sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico e Mais Educação 2014, referente 
à EEEf João Caetano, conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 48
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Laise Dantas Barreto, matrícula 182.130-0, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE 2014, referente à EEEF Juizado de 
Menores de Cabedelo, conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 49
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Ana Clecia Vali Silva, matrícula 180.459-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico e Mais Educação 2013 e 
PDDE Básico e Mais Educação 2014, referente à EEEFM Izaura Falcão de Carvalho, conforme 
consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 61
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) Selma 
Maria Salmen Maurício, matrícula 139.620-0, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico 2013, referente à Creche 
Fabiana Oliveira Lucena, conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 62
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Carmem Nicolau Costa do Nascimento, matrícula 174.799-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico 2013, 
referente à Creche Pré-esc Bergalice Vasconcelos, conforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 63
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Carlos Fernando Alves de Noronha, matrícula 163.789-4, para no prazo de DEZ (10) DIAS, com-
parecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico e Mais 
Educação 2013 e PDDE Básico e Mais Educação 2014, referente à Escola CAIC Damásio Franca, 
conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 64
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Jailson Slovinski, matrícula 170.820-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comis-
são, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de 
sanar omissão na prestação de contas dos programas Mais Educação 2013 e PDDE Básico 2014, 
referente à EEEf Azorseriz Pires Ferreira, conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 65
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) Maria 
dos Remédios Almeida, matrícula 91.820-2, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico e Mais Educação 2013 e 
PDDE Básico e Mais Educação 2014, referente à EEEF Dr. João Navarro Filho, conforme consta 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 66
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) Maria 
Aparecida Leitão Barros, matrícula 173.734-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico e Mais Educação 2013 e 
PDDE Básico e Mais Educação 2014, referente à EEEF Gustavo Capanema, conforme consta no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.

CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA
Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 67
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Heleno Pereira Barbosa, matrícula 174.334-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Qualidade 2013, referente à EEEF 
Imaculada Conceição, conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 68
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Nisia Maria Fernandes, matrícula 180.392-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico e Mais Educação 2014, 
referente à EEEF Profª Maria de Fátima Souto, conforme consta no Processo Administrativo Dis-
ciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 69
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Zenóbia Maria da Silva, matrícula 69.037-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico e Mais Educação 2013 e 
PDDE Básico e Mais Educação 2014, referente à EEEFM Francisco Leocádio R. Coutinho, conforme 
consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 70
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada a Sr (a) 
Roberto de Oliveira, matrícula 63.679-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE Básico 2014, referente à EEEFM 
Horácio de Almeida, conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 25 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 92
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr.João 
Soares da Silva, matrícula170.670-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comis-
são, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de 
sanar omissão na prestação de contas dos programas MAIS EDUCAÇÃO 2013, referente à E.E.E.F. 
Antônio Pinto Barbalhoconforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 93
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr. (a)
Francisca Risomar Vieira, matrícula117.775-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO e MAIS EDUCAÇÃO 
2014, referente à E.E.E.F. Prof. Luiz Alberto de Paivaconforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 94
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr. (a)
Francisca Vieirade Morais Dias, matrícula 170.318-8, para no prazo de DEZ (10) DIAS, com-
parecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas MAIS EDUCAÇÃO 
2013, referente à E.E.E.F. Prof. Luiz Alberto de Paivaconforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 30 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 95
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a) Eva 
Maria Olimpia Maia Linhares, matrícula169.374-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a 
esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jagua-
ribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, 
a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO – 2013, referente à 
E.E.E.F. Américo Maia conforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 96
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)Marcia 
maria Gomes da Silva, matrícula171.455-4, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO e QUALIDADE – 2013, 
referente à E.E.E.F. Osvaldo T. de Albuquerqueconforme consta no Processo Administrativo Dis-
ciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 97
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)Maria 
Ivani de Sousa Pereira, matrícula180.182-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas MAIS EDUCAÇÃO 2013 e 2014, referente 
à E.E.E.F. Antônio Gonçalves Moreiraconforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 
0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 98
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)Rejane 
Soares de Melo Guedes, matrícula169.682-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas QUALIDADE 2013, referente à E.E.E.F. 
Abel da Silvaconforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 99
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)
Maria de Fátima Silva, matrícula92.190-4, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de 
sanar omissão na prestação de contas dos programas QUALIDADE 2013, referente à E.E.E.F.M.Dr. 
Antônio B. Santiagoconforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 100
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)Adriana 
Anizio da Silva, matrícula 171.209-8, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comis-
são, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta 
capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de sanar 
omissão na prestação de contas dos programas QUALIDADE 2014, referente à E.E.E.F.M.Teonas 
da Cunha Cavalcanticonforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 101
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr. (a)
Jaqueline Alcione Barbosa dos Santos, matrícula181.311-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m 
às 16h30m, a fim de sanar omissão na prestação de contas dos programas MAIS EDUCAÇÃO 
2014, referente à E.E.E.F. Maria de Meloconforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 102
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)Alaine 
Nascimento de Leiros, matrícula609.813-4, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas PDDE BÁSICO 2014 e MAIS EDUCA-
ÇÃO 2014, referente à E.E.E.F. Frederico Lundgrenconforme consta no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB
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Titulo: DUP VEN MER IND  R$  767,37
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031365
Responsavel.: EVERALDO RAIMUNDO DE MELO
CPF/CNPJ: 012989249/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  143,57
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031435
Responsavel.: JOSELIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 3971
CPF/CNPJ: 020164683/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  517,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031390
Responsavel.: MANOEL RIGOBERTO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 019137766/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  467,47
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031612
Responsavel.: VIAGGE TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ: 011265151/0001-98
Titulo: CED CRE BAN IND  R$24.896,27
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
SAO PAULOSP
Protocolo: 2016 - 031344
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/06/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRO ALEXANDRE  LOURENCO
CPF/CNPJ: 029526714-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.393,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031420
Responsavel.: DENNIS ALCANTARA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 008933274-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  650,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031495
Responsavel.: ANTONIO GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ: 133314264-15
Titulo: CED CRE BAN IND  R$13.770,29
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
SAO PAULOSP
Protocolo: 2016 - 031343
Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  136,94
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031330
Responsavel.: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 019484271/0001-98
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.149,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031332
Responsavel.: FJM & JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 018115408/0001-74

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Mirele do Nascimento Abreu
CPF: 114.969.934-54
Título/Valor – DMI – R$ 49,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107546
Responsável: Nildileide Mendonça Carreiro
CPF: 075.144.654-80
Título/Valor – DMI – R$ 37,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107506
Responsável: Erinaldo Braga
CPF: 022.715.994-23
Título/Valor – CBI – R$ 4.459,54
Protestante: Aymore Credito,Financiamento 
e Investimen
Apresentante: Aymore Credito,Financiamento 
e Investim
Protocolo: 107536
Responsável: Helio Cavalcante da Silva
CPF: 424.655.914-87
Título/Valor – DMI – R$ 980,00
Protestante: Campelo & Pereira LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107348
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 108,30
Protestante: Inacon Industria Nacional de 
Condutores
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 107513
Responsável: Edjania de Sousa Abreu
CPF: 052.075.284-83
Título/Valor – DMI – R$ 21,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107503
Responsável: José Eloi Rodrigues Neto
CPF: 035.566.134-92
Título/Valor – DMI – R$ 35,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107324
Responsável: Maria de Fatima Sousa
CPF: 104.226.164-43
Título/Valor – DMI – R$ 41,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107374
Responsável: Reia Silvia Leandro Leite
CPF: 060.729.884-74
Título/Valor – DMI – R$ 81,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil 
Protocolo: 107422
Responsável: Maria de Jesus Nascimento Silva
CPF: 023.750.454-59
Título/Valor – DMI – R$ 46,35
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107389
Responsável: Francilene de Oliveira Alves
CPF: 043.695.574-10
Título/Valor – DMI – R$ 50,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107411
Responsável: Georgia Palloma Ferreira de 
Oliveira
CPF: 098.537.014-99
Título/Valor – DMI – R$ 51,30
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo:107410
Responsável: Jocenilda Santana da Silva
CPF: 056.614.724-54
Título/Valor – DMI – R$ 54,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107409
Responsável: Maria de Souza Rolim
CPF: 031.909.124-40
Título/Valor – DMI – R$ 68,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107401
Responsável: Edjania de Sousa Abreu
CPF: 052.075.284-83
Título/Valor – DMI – R$ 21,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107415
Responsável: Francisca Soares do Nascimento
CPF: 011.977.144-64

Título/Valor – DMI – R$ 87,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107421 
Responsável: José Mauricio Leite – Ceramica 
Laranjeira
CPF: 112.467.584-15
Título/Valor – DMI – R$ 2.878,53
Protestante: Posto N S de Fátima
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 107500
Responsável: Mirele do Nascimento Abreu
CPF: 114.969.934-54
Título/Valor – DMI – R$ 49,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107394
Responsável: Orielma de Souza Albuquerque
CPF: 21.135.420/0001-55
Título/Valor – DMI – R$ 330,50
Protestante: Luxor Cosmeticos Eireli
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107461
Responsável: Tatiane Ferreira de Oliveira
CNPJ: 23.140.092/0001-00
Título/Valor – DMI – R$ 1.003,43
Protestante: Inacon Industria Nacional de 
Condutores
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 107514
Responsável: Maria de Fatima Sousa
CPF: 104.226.164-43
Título/Valor – DMI – R$ 41,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107515
Responsável: Wellington Pereira da Silva
CPF: 024.778.534-22
Título/Valor – DMI – R$ 634,78
Protestante: Mota Empreendimentos Imo-
biliarios
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107473
Responsável: José Eloi Rodrigues Neto
CPF: 035.566.134-92
Título/Valor – DMI – R$ 35,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107333
Responsável: Edjania de Sousa Abreu
CPF: 052.075.284-83
Título/Valor – DMI – R$ 21,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107382
Responsável: Reia Silvia Leandro Leite
CPF: 060.729.884-74
Título/Valor – DMI – R$ 81,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil 
Protocolo: 107432
Responsável: Francilene de Oliveira Alves
CPF: 043.695.574-10
Título/Valor – DMI – R$ 50,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107405
Responsável: Georgia Palloma Ferreira de 
Oliveira
CPF: 098.537.014-99
Título/Valor – DMI – R$ 51,30
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo:107404
Responsável: Georgia Palloma Ferreira de 
Oliveira
CPF: 098.537.014-99
Título/Valor – DMI – R$ 51,30
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo:107416
Responsável: Jocenilda Santana da Silva
CPF: 056.614.724-54
Título/Valor – DMI – R$ 54,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107402
Responsável: Jocenilda Santana da Silva
CPF: 056.614.724-54
Título/Valor – DMI – R$ 54,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107403
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 31 de maio de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 103
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)Raquel 
Dutra de Melo e Silva, matrícula170.914-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim 
de sanar omissão na prestação de contas dos programas ESTRUTURA 2013, referente à E.E.E.F. 
do Distrito do Capimconforme consta no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

EDITAL DE CHAMAMENTO n° 104
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

(Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), fica convocada aSr (a)Ana 
Alves Silva dos Santos, matrícula180.792-7, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 16h30m, a fim de 
sanar omissão na prestação de contas dos programas MAIS EDUCAÇÃO e PDDE BÁSICO 2014, 
referente à E.E.E.F. do Distrito do Capimconforme consta no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0008209-1/2015.

Lembrando que o não cumprimento desta convocação e consequente apresentação de DEFESA 
ESCRITA, poderá implicar em responsabilidade Civil, Penal e Administrativa, devendo neste caso, 
os autos serão remetidos ao Ministério Público de acordo com o que preceitua os Art. 159 da Lei 
Complementar nº 58/2003. 

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE-PB

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00034/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Pedro Lopes Brasileiro, S/N, Centro, Igaracy/PB, às 15:30 horas do dia 15 de junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por desconto, para: Aquisição de 
peças genuínas ou originais de 1º. linha para manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
do município e do Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy/PB, 30 de maio de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00035/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Pedro Lopes Brasileiro, S/N, Centro, Igaracy/PB, às 16:30 horas do dia 15 de junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de Pneus 
e câmara de ar para os Veículos, próprios, locados, ou a disposição da Prefeitura Municipal de 
Igaracy/PB e do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy/PB, 30 de maio de 2016.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS AVISO DE CANCELA-

MENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00038/2016

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 00018/2016
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande, torna através do 
Pregoeiro Oficial, nomeado pela portaria nº 090 de 03 de dezembro de 2015, que o  PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº. 00018/2016, com abertura prevista para  às 14:00 horas do dia 02  de Junho  de 
2016, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: “Contratação 
de Pessoa Jurídica para confecção de Fardamentos, para atender as necessidades dos Agentes de 
Transito da STTP”, foi CANCELADO, tendo em vista a necessidade de serem feitas modificações no 
respectivo Edital e anexos.  A decisão Tendo foi baseada no pedido de impugnação efetuado pela 
empresa BERG INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA – ME CNPJ 00.879.316.0001-
03. Diante dos fatos AVISA aos interessados  que  para maiores informação,procurar a Comissão de 
Permanente de Licitação  da STTP sediada na Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina 
Grande - PB, no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(83) 3341-1278.Email: sttpcampina.licita@gmail.com ou pelo http://sttpcg.com.br/.

Campina Grande - PB, 31 de Maio de 2016.
JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Aquisição de Produtos 
Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DAVI GOMES DE 
OLIVEIRA - R$ 19.500,00; FRANCISCO DE ASSIS ALVES - R$ 12.000,00; JOSÉ NORMAN BE-
ZERRA - R$ 2.100,00; NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES - R$ 61.590,00; PAULO CESAR 
FELISBERTO MARQUES - R$ 13.125,00.

Serra da Raiz - PB, 27 de Maio de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS AVISO DE JULGAMEN-

TO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
JULGAMENTO DE RECURSOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035/2016
Objeto: Formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento de 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S para uso dos agentes de Trânsito da STTP. 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Trans-

portes Públicos, e por intermédio da Comissão Permanente de Licitação de acordo com a lei nº. 
8.666/93 e alterações. Comunica aos interessados que após analise dos recursos interpostos pela 
empresa GLOBAL COMERCIAL E EIRELI - ME, C.N.P.J. nº 17.892.706/0001-08, respaldada na 
legislação vigente e no Edital da licitação em epígrafe, decide julgar por conhecer o recurso e julga-
-lo IMPROCEDENTE, mantendo a referida empresa DESCLASSIFICADA. A CPL comunica que os 
autos do processo encontra-se com vista franqueada aos interessados na sala da CPL localizada 
à rua Cazuza Barreto, 113 - estação velha - campina grande - PB. Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande, CEP: 58105-195 - tel.: (83) 33411278, Fica marcando 
a abertura dos LANCES E ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO para o próximo dia 
06/06/2016 às 14:00h. da empresa CLASSIFICADA, LC EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA  
LTDA,  As razões podem ser obtidas pelos interessados no site da Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande, CEP: 58105-195 - tel.: (83) 33411278.

 Campina Grande, 30 de Maio de 2016.
POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA

PRESIDENTE DA CPL/ STTP

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

AVISO DE DECISÃO SOBRE RECURSO DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N º. 00016/2016.

A Pregoeira do Município de Igaracy, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento do 
interessado, que após analise do recurso interposto pela empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA o 
mesmo fora considerado tempestivo, e, no mérito negado provimento, conforme consta das decisões 
proferida pela autoridade superior estando os autos à disposição do interessado na sala da comissão 
de licitação no município de Igarcy/PB, no horário das 08:00 às 11:30 horas de segunda à sexta-feira. 
Comunica-se que, como o processo foi fracassado fica assim a sessão pública para abertura dos 
envelopes será realizada no dia 15/06/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião.

Publique-se e registre-se.
Igaracy/PB, 30 de maio de 2016.

Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa
Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

AVISO DE DECISÃO SOBRE RECURSO DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N º. 00017/2016.

A Pregoeira do Município de Igaracy, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento do 
interessado, que após analise do recurso interposto pela empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRAo 
mesmo fora considerado tempestivo, e, no mérito negado provimento, conforme consta das decisões 
proferida pela autoridade superior estando os autos à disposição do interessado na sala da comissão 
de licitação no município de Igarcy/PB, no horário das 08:00 às 11:30 horas de segunda à sexta-feira.
Comunica-se que, como o processo foi fracassado fica assim a sessão pública para abertura dos 
envelopes será realizada no dia 15/06/2016, às 10:30 horas, no mesmo local da primeira reunião.

Publique-se e registre-se.
Igaracy/PB, 30 de maio de 2016.

Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa
Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

AVISO DE DECISÃO SOBRE RECURSO DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N º. 00018/2016.

A Pregoeira do Município de Igaracy, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento do 
interessado, que após analise do recurso interposto pela empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRAo 
mesmo fora considerado tempestivo, e, no mérito negado provimento, conforme consta das decisões 
proferida pela autoridade superior estando os autos à disposição do interessado na sala da comissão 
de licitação no município de Igarcy/PB, no horário das 08:00 às 11:30 horas de segunda à sexta-feira.
Comunica-se que, como o processo foi fracassado fica assim a sessão pública para abertura dos 
envelopes será realizada no dia 15/06/2016, às 14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião.

Publique-se e registre-se.
Igaracy/PB, 30 de maio de 2016.

Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição de Produtos Diversos. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00012/2016. 
Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (FPM, ICMS, Tributos, PNAE, 
FMASPVMC, FMASPBFI). Dotação Orçamentária: 02030 - 08.244.0007.2010 - 3390.30.9900 / 
08.244.0007.2006 - 3390.30.9900 02050 - 12.306.0012.2022 - 3390.30.0700. Vigência: até o final 
do exercício financeiro de 2016. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 
00026/2016 - 30.05.16 - DAVI GOMES DE OLIVEIRA - R$ 19.500,00; CT Nº 00027/2016 - 30.05.16 
- FRANCISCO DE ASSIS ALVES - R$ 12.000,00; CT Nº 00028/2016 - 30.05.16 - JOSÉ NORMAN 
BEZERRA - R$ 2.100,00; CT Nº 00029/2016 - 30.05.16 - NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES - R$ 
61.590,00; CT Nº 00030/2016 - 30.05.16 - PAULO CESAR FELISBERTO MARQUES - R$ 13.125,00.

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF nº 04.441.785/0001-99, torna públi-
co que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1244/2016 em João Pessoa, 27 de maio de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA COM ALUGUEL DE 
MÁQUINAS. BNS-3621/PB, MZG-0598/RN, BOC-8842/RN. Retroescavadeira B95B 4X4 CABINE. 
CHASSI HBZNB95BM14617 Na(o) - RUA 28 de DEZEMBRO Nº 10 - CENTRO Município: RIACHO 
DOS CAVALOS -UF:PB. Processo: 2016-003277/TEC/LO-2235.

CONSTRUTORA TONHAO LTDA - CNPJ/CPF N° 14.813.333/0001-44. Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação na 
1238/2016 em João Pessoa, 25 de maio de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILlAR COM 06 UNIDADES HABITACIONAIS, EM SUB-PILOTIS MAIS 03 PAVIMENTOS 
NUMA ÁREA DE 531,00 M2 Na(o) RUA MARIA MEDEIROS - ST. 09,00. 082, L T. 0028 Município: 
JOAO PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-002789/TEC/LO-2091. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 08:30 horas do dia 14 de 
Junho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de Pessoa Física ou Jurídica destinado a confecção de próteses dentárias no Município de Santa 
Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 30 de Maio de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 10:00 horas do dia 14 de 
Junho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa destinado a realização de Exames Laboratoriais para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 30 de Maio de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09040/2016;
Objeto: Aquisição de Copos Descartáveis para a Rede Municipal de Ensino e Setores Admi-

nistrativos da SEDEC.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa TUTTO 

LIMP DISTRIBUIDORA LTDA.;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/032726; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09016/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Auristone Pereira Pessoa, pela empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA; 
Recursos Financeiros:
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498;
Natureza: 3.3.90.30/00; 03 e 11;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (FNDE - Salário-Educação).
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Global: R$ 117.120,00 (cento e dezessete mil e cento e vinte reais)

João Pessoa, 27 de maio de 2015.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00021/2016, para aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde 
e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 
08.348.650/0001-34, vencedora de alguns itens com o valor global de R$ 283.493,90 (duzentos e 
oitenta e três mil e quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos), conforme Resultado 
de julgamento.  

Ibiara - PB, 31 de maio de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 020/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie que realizará licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, no dia 14 de Junho de 2016 as 
09h00min, tendo como objetivo: Fornecimento de Refeições, Destinados aos Funcionários, Servi-
dores e Eventos Promovidos Pela Prefeitura Municipal de Caldas Brandão. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de 
Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através 
do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 31 de Maio de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2016 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, no dia 14 de Junho de 2016 as 10h00min, tendo como objetivo: 
Sistema de registro de preços, para Eventual Aquisição de material de vonstrução diversos desti-
nados a manutenção das secretarias municipais; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 
58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 
no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 31 de Maio de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 019/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial, sediada na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000 – Caldas 
Brandão/PB, às 08:00 horas do dia 14 de Junho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, Com o objetivo de: Locação de ceículos diversos, destinados para ficar a 
disposição das secretarias municipais; Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Caldas Brandão, 31 de Maio de 2016
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09015/2015  PROCESSO ADM. Nº. 2015/001126
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Vasilhames e Botijões de 

Gás com GLP 13kg – P13, GLP 20kg – P20 e GLP 45kg – P45 destinados as Escolas, Creis da 
Rede Pública Municipal de Ensino e Setores Administrativos.

A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação e Cultura convoca a empresa SOS GÁS LTDA, 
inscrita com o CNPJ: 09.226.128/0001-76, para comparecer na sala da Comissão Setorial de Licita-
ção, localizada na Rua Diógenes Chianca, nº 1777 – Água Fria, João Pessoa/PB, para renegociação 
de preços, no dia 03 de junho de 2016 às 10h30min.

João Pessoa, 31 de maio de 2016.
Gláucia Kaline Alves da Fonsêca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS AVISO DE JULGAMEN-

TO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
JULGAMENTO DE RECURSOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035/2016
Objeto: Formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento de 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S para uso dos agentes de Trânsito da STTP. 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Trans-

portes Públicos, e por intermédio da Comissão Permanente de Licitação de acordo com a lei nº. 
8.666/93 e alterações. Comunica aos interessados que após analise dos recursos interpostos pela 
empresa GLOBAL COMERCIAL E EIRELI - ME, C.N.P.J. nº 17.892.706/0001-08, respaldada na 
legislação vigente e no Edital da licitação em epígrafe, decide julgar por conhecer o recurso e julga-
-lo IMPROCEDENTE, mantendo a referida empresa DESCLASSIFICADA. A CPL comunica que os 
autos do processo encontra-se com vista franqueada aos interessados na sala da CPL localizada 
à rua Cazuza Barreto, 113 - estação velha - campina grande - PB. Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande, CEP: 58105-195 - tel.: (83) 33411278, Fica marcando 
a abertura dos LANCES E ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO para o próximo dia 
06/06/2016 às 14:00h. da empresa CLASSIFICADA, LC EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA  
LTDA,  As razões podem ser obtidas pelos interessados no site da Superintendência de Transito e 
Transportes Públicos de Campina Grande, CEP: 58105-195 - tel.: (83) 33411278.

 Campina Grande, 30 de Maio de 2016.
POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA

PRESIDENTE DA CPL/ STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para formação inicial e continuada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Serra da Raiz - PB, 30 de Maio de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 10.233/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.040/2016
DATA DE ABERTURA: 14/06/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS 

PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 631573. 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. Fonte de Recursos: AIH. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 31 de Maio de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.018/2016 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs: 2016/010829 da SEDURB; 2016/023746 do PROCON-

-JP; 2016/034485 da CGM; e 2016/014224 da SEMAM.
DATA DE ABERTURA: 13/06/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MI-

NERAL (COPO DE 200 ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 

Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 631540. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários e 20 - Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no 
Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 31 de maio de 2016
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de construções 
diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 31 de Maio de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo tipo Vam ou similar, 
destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 31 de Maio de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO ADM. Nº. 2015/117603 da SEMAM
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 04-
015/2016. Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA 
CÂMARA (BICA), com abertura prevista para o último dia 30/05/2016 às 08:15h, foi declarada 
FRACASSADA. Maiores informações na sala da COPEL, situada na Av. Diógenes Chianca, 1777, 
Água Fria, João Pessoa-PB ou pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 31 de maio de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD
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Responsavel.: MT COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CPF/CNPJ: 021205988/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.311,26
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030687
Responsavel.: MAGYSTRAL FARMACIA E MANIPU-
LACAO LT
CPF/CNPJ: 005855745/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$620,13
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030377
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ: 467232424-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.286,14
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030326
Responsavel.: MEC PARAIBA COMERCIO E SER-
VICOS LTD
CPF/CNPJ: 022608318/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030609
Responsavel.: MEGA CONSTR. E INCORPORACAO 
LTDA.
CPF/CNPJ: 003880896/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.811,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031033
Responsavel.: M E L PAPEIS DE PAREDE LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010523569/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.023,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030615
Responsavel.: OSVALDO PENHA NUNES 8573955376
CPF/CNPJ: 019369798/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$979,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030444
Responsavel.: OSVALDO PENHA NUNES 8573955376
CPF/CNPJ: 019369798/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$466,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030493
Responsavel.: OTAVIO ALVES DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ: 030327504-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$273,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030335
Responsavel.: PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 008841142/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.256,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031123
Responsavel.: SHEILA DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ: 000224314-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$603,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030434
Responsavel.: SILMARA RODRIGUES GOMES
CPF/CNPJ: 070455334-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$113,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030303
Responsavel.: TECTRON - TECNOLOGIA ELETRO-
NICA LTD
CPF/CNPJ: 011615210/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$915,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031049
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 012037049/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$507,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026890
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 012037049/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.829,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026720

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/06/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ANGELA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 017638389/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$358,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031084
Responsavel.: CRISTIANE I.L. NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 027058254-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$142,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030558
Responsavel.: DIEGO JEFFERSON OLIVEIRA DE 
LIMA ME
CPF/CNPJ: 020847691/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$665,63
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030405
Responsavel.: DIEGO JEFFERSON OLIVEIRA DE 
LIMA ME
CPF/CNPJ: 020847691/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$464,51
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030406
Responsavel.: DIEGO JEFFERSON OLIVEIRA DE 
LIMA ME
CPF/CNPJ: 020847691/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$538,37
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030407
Responsavel.: FOCO CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 010414278/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.303,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030367
Responsavel.: GM COMERCIO E IMPRTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 007827111/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.840,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030360
Responsavel.: GABRIELA AZEVEDO DE ANDRADE 
VELOSO
CPF/CNPJ: 064963904-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030544
Responsavel.: IEPMA COLEGIO E CURSO
CPF/CNPJ: 012544449/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.604,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030638
Responsavel.: JESSICA RAISSA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 019601812/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$224,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030330
Responsavel.: JOMARKYS SOARES DO VALE
CPF/CNPJ: 084673534-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$517,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030661
Responsavel.: JOSEMAR BELMONT
CPF/CNPJ: 092208604-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$620,29
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030649
Responsavel.: JOSE RONALDO DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 065044954-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030950
Responsavel.: LUCIA DE FATIMA PEREIRA FON-
SECA ME
CPF/CNPJ: 041154113/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$255,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030571
Responsavel.: MR OPERADORA DE VIAGENS E 
TURISMO
CPF/CNPJ: 001062485/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$678,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030378

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09043/2016.
Objeto: Contratação de empresa especializada em Confecção de Banner, Cartilha/Folder, Cer-

tificados, Convites, Crachás, Faixas e Troféus, destinados aos eventos da SEDEC.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa EDITORA 

E GRAFICA META LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/050872, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09028/2015; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Paulo 

Roberto Soares Gomes, pela empresa EDITORA E GRAFICA META LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.101.12.361.5206.2314; 
Natureza: 3.3.90.30/00;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários).
Valor Total: R$ 30.696,00 (trinta mil, seiscentos e noventa e seis reais).

João Pessoa, 27 de maio de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo da construção civil destinada à execução dos serviços de Reforma 
da 2ª Etapa do Campo de Futebol, localizado na Rua Pedro Vitor, nº 352 - Centro, nesta cidade de 
Areial/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Areial - PB, 31 de Maio de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa 
para executar a obra de complemento de construção de Quadra Escolar Coberta com vestiário, no 
Sítio Cinco Lagoas deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 31 de Maio de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº 00012/2014. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: DEL ENGENHARIA EIRELI ME.
OBJETO: Execução dos serviços com a continuação de unidades habitacionais, com o progra-

ma de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas, em diversas localidades, no 
município de Aguiar, atendendo ao convênio nº 0334/2012.  

VALOR GLOBAL R$: 209.311,51 (duzentos e nove mil, trezentos e onze reais e cinquenta e 
um centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: Da assinatura do contrato até 90 dias.
VIGÊNCIA: Até o dia 31.12.2016.

Aguiar - PB, 25 de Maio de 2016
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2016.
OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços na execução na construção de um muro 

de alvenaria, com a finalidade de proporcionar o fechamento do terreno onde se encontra o ginásio 
poliesportivo padrão FNDE, localizado no Conjunto Alto da Boa Vista no Município de Guarabira/
PB. Após análise e julgamento pela Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do 
Município, com decisão da autoridade superior do recurso administrativo interposto pela empresa 
CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI, obteve-se o seguinte resultado: Negar provimento 
ao recurso interposto pela referida empresa.  A CPL comunica a todos os licitantes participantes, 
que o envelope Proposta de Preços será aberto no dia 02.06.2016, as 17h00min, na Rua Solon 
de Lucena, 26 – 1° andar – Centro – Guarabira/PB. Os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS 
das Licitantes INABILITADAS serão devolvidos totalmente intactos e devidamente lacrados às 
empresas de origens oportunamente. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada 
aos interessados na Sala da CPL, no endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se.

Guarabira, 31 de Maio de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de peças automotivas novas, não recondicionadas, genuinamente originais 
do(s) Fabricante(s), destinadas a manutenção corretiva e preventiva para veículos diversos perten-
centes a edilidade no exercício 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PNATE / QSE / FUS / BLATB / MDE / FUNDEB / FUNDO 
ESPECIAL: 04.00 - 08.122.2004.2005 - 05.00 - 10.301.2016.2016 - 05.01 - 08.243.2002.2017 
- 10.301.2016.2023 - 10.305.2017.2026 - 06.00 - 12.361.2009.2028 - 12.361.2009.2030 - 
12.361.2014.2032 - 12.361.2018.2033 - 12.365.2008.2034 - 08.00 - 20.122.2004.2037 - 3.3.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016, PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS, 
CNPJ:  09.508.226/0001-72, CT Nº 072/2016 - 24.05.2016 - R$ 566.259,70 - Quinhentos e Sessenta 
e Seis Mil Duzentos e Cinqüenta e Nove Reais e Setenta Centavos.

Pilões, 24 de Maio de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001 /2016
A Empresa Municipal de Urbanização da Borborema, Órgão da Administração indireta da Prefei-

tura Municipal de Campina Grande, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará às 9 horas do dia 13 de junho de 2016, licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2016, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como objeto a LOCAÇÃO 
DE UM VEÍCULO, conforme especificações do Edital. O Edital e demais informações estarão à 
disposição dos interessados na Avenida Silva Jardim, 174, Jardim Tavares, Campina Grande/PB, 
no horário das 08:00 às 13:00 horas. 

Campina Grande, 31 de maio de 2016. 
Pedro Freire de Souza Filho
Pregoeiro/URBEMA/PMCG

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2016
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/06/2016 às 09:00 horas para:

Registro de Preços para aquisição de medicamentos na forma líquida (Soluções orais e líquidos) 
– Diversos hospitais da rede pública, conforme anexo I do edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE 
Nº 16-00423-2

João Pessoa, 31 de maio de 2016.
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2016
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/06/2016 às 09:00 horas para:

Aquisição de software para controle de acesso e gestão de dispositivos e ativos móveis – Se-
cretaria de Estados de Educação - SEE, conforme anexo I do edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE 
Nº 16-00416-7

João Pessoa, 31 de maio de 2016.
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 092/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 14/06/2016, às 09h para:

Registro de Preços para  REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO, destinado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO 
DA PARAÍBA - CBMPB.

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

REG. CGE Nº  16-00413-3
                                                  João Pessoa, 31 de maio de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 056/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 15/06/2016, às 9:00h (Nove) horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO, destinado 
a  DIVERSOS ÓRGÃOS, conforme Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº 16-00410-8
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 068/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/06/2016, às 9h para:

Aquisição de Material Permanente, destinado à Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba - EMEPA, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº  16-00417-6
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO N° 003/2016
A Prefeitura Municipal de Bayeux através da CPL, comunica aos interessados que após exame da 

documentação da referida Tomada de Preços nº 003/2016Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada em construção civil para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita Alves, Bairro 
do SESI em Bayeux. Licitantes que ForamINABILITADA: Berta Construção e Impermeabilização 
Ltda, por não ter atendido ao item do edital: 7.5.1;L R M Construções e Empreendimentos Ltda, 
por não ter atendido aos itens do edital: 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10; 
Moura e Andrade Construções e Serviços Ltda, por não ter atendido aos itens do edital: 7.3.5.2, 
7.3.5.3, 7.6.2. Licitantes que foram HABILITADAS: EDCOL ED Construções Ltda; Construtora JM&C 
EIRELI – ME.Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 10/06/2016, às 14:00 horas. A integra deste julgamento poderá ser obtida no site: http://www.
bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Av. Liberdade, 
1973 –S.Bento– Bayeux/PB. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux, 30 de maio de 2016
MagaywerAntoniny Soares Freire

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
REVOGAÇÃO DO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E 

DRENAGEM DA LAGOA PARQUE.
LICITANTE HABILITADO:
- CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.
Face ao recurso interposto, tempestivamente, pela empresa CONSTRUTORA BRTEC LTDA 

– EPP, a comissão de licitação fundamentada no artigo 109 §4º da lei 8.666/93 reconsidera sua 
decisão para tornar a recorrente habilitada para todos os efeitos da Presente Licitação, conforme 
decisão nos autos do processo. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 10/06/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joaquim 
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM.

Remigio - PB, 31 de Maio de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de Relógio de Ponto Eletrônico 

destinado 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 11:00 horas do dia 13 de Junho de 2016.

São Jose da Lagoa Tapada - PB, 31 de Maio de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus e acessórios des-

tinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal 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 13:30 horas 
do dia 13 de Junho de 2016.

São Jose da Lagoa Tapada - PB, 31 de Maio de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS-PB
RESULTADO DO JULGAMENTO DORECURSO

Objeto: A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos 
vem a público se pronunciar com relação ao recurso interposto pela empresa VIGA Engenharia 
EIRELI-EPP, no Processo Licitatório n° 00002/2015–Concorrênciaque tem como objeto Contratação 
de Empresa Especializada para Executar o Sistema de Esgotamento Sanitário no 

Município de Riacho dos Cavalos/PB e com base no Parecer da Assessoria Jurídica Municipal, opi-
nou pela improcedência do recurso,  e, consequente, a continuidade do processo, COMUNICA:Fica 
julgado improcedente, em sua totalidade, o recurso da empresa acima qualificada, razão pela qual 
se procederá a continuidade das demais fases do presente certame.

Riacho dos Cavalos - PB, 30 de maio de 2016.
LORETA MARIA VIEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00026/2016

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”,  Lei n.º  8.666, de 21 de junho 

de 1993, torna-se público o seguinte resultado:  a empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, foi considerada vencedora em todos 
os itens com o valor de R$ 33.652,00 (trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), para 
os medicamentos anticoncepcionais, a empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, foi considerada vencedora de vários itens 
com o valor de R$ 17.806,82 (dezessete mil, oitocentos e seis reais e oitenta e dois centavos), a 
empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA, foi considerada vencedora de vários itens com o valor de R$ 135.685,50 (cento e trinta e cinco  
mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), para os medicamentos anticoncep-
cionais. Abre-se vistas aos interessados, não havendo interposição de recurso, será encaminhado 
o certame para fins de homologação.  

Aguiar-PB, 31 de Maio de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

GRANISTONE S.A -CNPJ 35,034,537/0001-57, torna público que foi concedida pela SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação nº 1056/2016 em 
João Pessoa, 5 de Maio de 2016 – Prazo 730 dias, para Extração e Aparelhamento de Blocos de 
Granito, na localidade Cachoeira, Zona Rural, município de Vieirópolis-PB.

ECOSERV SAÚDE AMBIENTAL LTDA - CNPJ Nº 13.174.062/0001-61, torna público que requereu 
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação, para Imunização 
e controle de pragas urbanas código 81.22-2-00, situado na Rua Júlio Geraldo de Souza, 115 
Mangabeira II - João Pessoa – PB.

JERNIEL ALVES DA SILVA, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU  DA 
SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ) A LICENÇA DE OPERAÇÃO COMERCIAL  DE 
Nº 263/2016 DO  EMPREENDIMENTO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CARIOCA FERRAGENS)  
SITUADO NA RUA MARIO NEVES DO NASCIMENTO, Nº 12, ST.36, QD.172, LT.0007, BAIRRO 
DO ERNANI SÁTIRO, NESTA CAPITAL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestações de serviços de “(Mão de Obra)” nas manutenções corretivas e preventi-
vas de Veículos Leves e Pesados, movidos a Álcool, Gasolina e Diesel, pertencentes à Edilidade, 
compreendendo: Mecânicos em geral (inclusive nos sistemas de freios, direção, suspensão e 
escapamento), alinhamentos, balanceamentos e cambagens, elétricos/ eletrônicos, trocas. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PNATE 
/ QSE / FUS / BLATB / MDE / FUNDEB / FUNDO ESPECIAL: 04.00 - 08.122.2004.2005 - 05.00 
- 10.301.2016.2016 - 05.01 - 08.243.2002.2017 - 10.301.2016.2023 - 10.305.2017.2026 - 06.00 - 
12.361.2009.2028 - 12.361.2009.2030 - 12.361.2014.2032 - 12.361.2018.2033 - 12.365.2008.2034 
- 08.00 - 20.122.2004.2037 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até dezembro de 2016 ou enquanto durar os quantitativos PARTES CON-
TRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS, CNPJ:  
09.508.226/0001-72, CT Nº 073/2016 - 24.05.2016 - R$ 84.000,00 – Oitenta e Quatro Mil Reais.

Pilões, 24 de Maio de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016
A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação 

na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de 
livros didaticos para atender aos alunos da Educação Infantil de acordo com o Referencial Curricular 
Nacional para Educação Infantil-RECNEI. Data: 14/06/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL 
– Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 31 de maio de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e Recargas (Toner, 
Cartucho, Tinta) e Manutenção para as impressoras multifuncional e jato de tinta de todos os modelos 
seguindo a descrição do termo de referencia atendendo a demanda das diversas Secretarias do 
Município de Triunfo-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 30 de Maio de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de serviços de 
apoio administrativo, elaboração, assessoria e acompanhamento de projetos, preenchimento de 
planos de trabalho e programas governamentais, acompanhamento de projetos através de editais 
e Sistemas do Governo Estadual e Federal como também propostas e inadimplências, retirada 
de licenças e autorizações dos órgãos competentes pelas aprovações dos projetos.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 30 de Maio de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

TERMO DE ADESÃO 01/2016.
ORIGEM: Termo de Adesão a Ata de registro de preços 001/2016, referente ao Pregão Presen-

cial – SRP - de nº 0016/2016 realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB. 
AMPARO LEGAL: Decreto Federal de nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para atender as demandas 

do Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e outros.
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA e GRÁFICA 

FUTURA LTDA – CNPJ: 08.634.184/0001-53.
RATIFICAÇÃO: 05/01/2016
DATA DO TERMO DE ADESÃO: 05/05/2016.
VIGÊNCIA DO TERMO DE ADESÃO: Dezembro de 2016.
VALOR CONTRATO: R$ 95.675,00 - (Noventa e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais).
SIGNATÁRIOS: DIVA MARIA QUEIROZ NÓBREGA

DIVA MARIA QUEIROZ NÓBREGA
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
GABINETE DA GESTORA

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

OBJETO: O objeto do presente Termo, é a adesão a Ata de registro de preços para Contratação 
de empresa especialista em serviços gráficos para atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde e outros, respeitados os termos do Pregão Presencial de nº 0016/2016 e seus anexos, 
gerenciado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, tudo em conformidade ao que preceitua 
o Decreto Federal de nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013. Com base nas informações constantes 
do Processo em referência, através de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2016, 
vinculada ao Pregão Presencial Nº. 0016/2016, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/
PB, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores 
e competente parecer Jurídico, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa GRÁFICA 
FUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.634.184/0001-53, no valor de R$ 95.675,00 (Noventa 
e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais).

Itapororoca/PB, 05 de Maio de 2016.
DIVA MARIA QUEIROZ NÓBREGA

Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação con-

signada no orçamento vigente 2016 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e:
CT Nº 00166/2016 - 31.05.16 - SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTO-

PEDICOS LTDA - - R$ 20.000,00
DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Secretária e Gestora do Fundo Munic de Saúde de 

Itapororoca 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços médicos na realização de exames de ultrassonografia. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 36341146.
Casserengue - PB, 31 de Maio de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial
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