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l Acauã realiza resgate de paciente com parada cardiorespiratória. Página 6

l Biblioteca Pública do Estado automatiza busca a 80% dos livros. Página 7

l Presidente do PT, Rui Falcão, pede “greve geral contra o golpe”. Página 10

l Teste de zika em gestante e bebê será pago pelo plano de saúde. Página 14
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CoRRuPção NA PETRoBRAs

Gestão FHC fez maior 
repasse de propina

O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, revelou em delação premiada que a compra da petrolí-
fera argentina Pérez Companc, em 2002, rendeu R$ 354 milhões a integrantes do governo Fernando Henrique.  PÁGINA 9

Com o início do pe-
ríodo chuvoso, a popu-
lação de moluscos vol-
tou a crescer e já preo-
cupa órgãos de saúde 
da capital.  PÁGINA 5

Duas ações do Bata-
lhão Ambiental durante 
o fim de semana resga-
taram os animais nas 
cidades de João Pessoa 
e Santa Rita.  PÁGINA 6

Alerta contra 
os caramujos

129 aves são
resgatadas

FoTo: Evandro Pereira FoTo: Secom-PB

FoTo: Evandro Pereira

2o Caderno

CONSCIENTIzAÇãO Em clima de São João, a Sudema deu início ontem à Semana do Meio Ambiente, 
que realizará ações de alerta para os crimes ambientais praticados no período junino.  PÁGINA 7

Pré-estreia para convidados 
será realizada amanhã, no Cines-
paço do Mag Shopping. O evento 
para o público começa na quinta-
feira e vai até o dia 22.  PÁGINA 21
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Editorial do The New 
York Times questiona 
ações do governo. Paraiba-
nos analisam.  PÁGINA 4

Primeiro lote referen-
te à declaração de 2016 
será pago a 1,6 milhão de 
pessoas.  PÁGINA 15

Jornal americano 
faz crítica a Temer

Receita libera a
consulta amanhã

EsCâNdALos

REsTITuIção

saúde operação

Festival Varilux 
apresenta este 
ano 16 filmes

“Abril e o Mundo Extraordinário”, “Chocolate”, “Meu Rei” e “Um Homem e Uma Mulher” integram a programação
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Marcada para a próxima semana, 
a primeira visita do Papa Francisco 
à sede do Programa Mundial de Ali-
mentos ocorre num momento bastan-
te especial: 2016 marca o início do 
trabalho pelos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS), estabe-
lecidos por todos os países membros 
das Nações Unidas para enfrentar as 
causas da pobreza e da fome. Atingir 
estes objetivos, que tratam da elimi-
nação da fome até 2030, está no cen-
tro do trabalho do PMA.

De acordo com informações do 
Vaticano, o Papa Francisco vai estar 
durante duas horas na sede da PMA, 
agência humanitária que desde 1961 
luta contra a fome no mundo. Com 
sede em Roma, O Programa Mundial 
de Alimentação é a maior agência 
humanitária do mundo: em média, 
em cada ano, o PMA oferece alimen-
tos a 90 milhões de pessoas pobres 
para satisfazer suas necessidades 
nutricionais, incluindo 58 milhões de 
crianças famintas, em 80 países mais 
pobres do mundo.

A visita do líder da Igreja Católica 
ao organismo, que terá repercussão 
mundial, servirá, entre outras coisas, 
para reavivar o debate sobre um dos 
mais cruéis problemas da humanida-
de, que é justamente a morte de mi-
lhões de pessoas que não têm o que 
comer. Durante o evento, o Papa Fran-
cisco vai falar aos membros do Conse-
lho Executivo do PMA, que represen-
tam os países membros das Nações 
Unidas. O Papa também vai falar aos 
membros da equipe do PMA e seu dis-
curso será transmitido ao vivo a to-

dos os escritórios do PMA espalhados 
pelo mundo.

A missão do Programa Mundial de 
Alimentos é aliviar a fome global e a 
pobreza. O PMA usa o alimento para 
satisfazer necessidades de emergência 
e apoia o desenvolvimento econômico e 
social. Também fornece apoio logístico 
a uma vasta comunidade humanitária 
de forma a que esta possa alimentar e 
fornecer outras provisões às pessoas 
certas no tempo certo e no lugar certo. 
Trabalha insistentemente para colocar 
o faminto no centro da agenda interna-
cional, promovendo políticas, estraté-
gias e operações que beneficiem direta-
mente o pobre e o faminto.

Relatório da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO) lançado em abril apontou o Brasil 
como um dos oito países do mundo em 
que a insegurança alimentar severa atin-
ge menos de 0,5% da população. Esta e 
outras conquistas atraíram a atenção de 
países em desenvolvimento para as ex-
periências brasileiras de combate à fome. 
De 2011 a 2016, o país recebeu 455 dele-
gações de 107 países para compartilhar 
conhecimentos nas áreas de segurança 
alimentar e nutricional, programas de 
transferência condicional de renda, e ca-
dastro unificado de programas sociais.

O Brasil, por assim dizer, tem feito, 
aos trancos e barrancos, o seu dever de 
casa, mas o problema da fome tem natu-
reza mais global, cuja gravidade revela 
o fracasso daquilo que costumeiramen-
te entende-se por civilização. O mundo 
produz comida suficiente para alimentar 
toda a população, o que falta é uma dis-
tribuição adequada para todos. 

Editorial

Uma voz contra a fome
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Conforme noticiou a coluna, com exclu-
sividade, em sua edição de domingo, os 
servidores do Incra na Paraíba elegeram a 
lista tríplice com indicações para o cargo 
de superintendente regional. Ontem, foi 
divulgado os nomes dos mais votados na 
Assembleia Geral Extraordinária: Kleyber 
Nóbrega, Alexandre Jerônimo e Erasmo 
Polaro. A lista será enviada à presidente 
nacional da Autarquia, Leonardo Góes.

UNInforme

SOA fAlSO ASSASSInAtO

PESquISA vAI DEfInIR OPÇÃO Em PAtOS, DIz PSB

“Não sou vice-governadora para 
enfeitar palácio. Vim para tra-
balhar”. De Lígia Feliciano (PDT), 
ontem, ao ressaltar que a sua 
função no governo vai além da 
questão meramente institucio-
nal de substituir o governador 
Ricardo Coutinho (PSB) quando 
o gestor necessita se ausentar 
para cumprir pautas fora do Es-
tado. Vem cumprindo, também, 
a missão de ir a Brasília buscar 
recursos, disse.

“Considerando os homens 
com quem Temer cercou-
-se, isso soa falso”. Trecho 
do editorial de ontem do 
jornal The New York Times, 
um dos mais respeitados 
do mundo, pondo em sus-
peita as declarações do 
presidente interino, Michel 
Temer, segundo as quais o 
governo não ria interferir 
nas investigações da Ope-
ração Lava Jato.

A CPI do Assassinato de 
Jovens do Senado vai apre-
sentar amanhã seu rela-
tório final após quase um 
ano de trabalho de atuação 
para identificar as origens 
da violência. Os dados 
apurados pelo colegiado 
mostram que o homicídio é 
a principal causa de morte 
de jovens negros, pobres, 
moradores da periferia dos 
grandes centros urbanos.

lIStA tRíPlIcE

“vIm tRABAlhAR”

DIlmA/tEmER: julgAmEntO DE AÇÃO Só Em 2017
“Dificilmente, este processo vai ser julgado agora no segundo semestre”. Do presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, ontem, referindo-se ao processo que pede a cassação da chapa 
composta por Dilma Rousseff e Michel Temer por abuso de poder econômico. Disse que se está na fase 
de colhimento de provas e análises de documentos e isso vai demandar “algum tempo”.  A ação contra 
a chapa é movida pelo PSDB.  

Ricco farias
papiroeletronico@gmail.com

CAlCiNHA e bAlA

O posicionamento do PSB em relação à disputa eleitoral em Patos será definido após pesquisa de intenção 
de voto que a legenda fará até o final deste mês, informou ontem o presidente estadual do partido, Edvaldo 
Rosas (foto). Em nota, o dirigente socialista disse que, a partir dessa aferição, poderá ocorrer “tanto a 
manutenção da aliança com o PMDB local como o lançamento de candidatura própria do PSB ao Executivo 
Municipal de Patos”. Dois nomes do partido estão com suas pré-candidaturas postas: o vereador Diogo Me-
deiros, presidente municipal da legenda, e o médico Érico Djan, ex-diretor do Hospital Infantil. No próximo 
dia 12, conforme informou à coluna o deputado estadual Nabor Wanderley, haverá uma reunião extraordi-
nária do PMDB para definir “a escolha do pré-candidato a prefeito da cidade e as possibilidades de futuras 
coligações”. É grande a possibilidade de o parlamentar ser confirmado como o candidato peemedebista, 
diante da iminente desistência da prefeita Francisca Motta de concorrer à reeleição.
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Artigo

Pedra, fogo, água e amor

Eis aí um significativo símbolo. A 
pedra como símbolo da fé. E pensando 
bem que seriam das grandes constru-
ções sem a pedra? No entanto quanta 
humildade ela expressa. Dirá você que 
a pedra é violenta, tanto é assim que já 
foi, e ainda é instrumento de condena-
ção nos países árabes. Quantos apedre-
jamentos a história registra! Lembram-
se daquele encontro do Mestre com a 
mulher adúltera? Quiseram apedrejá-la 
quando Jesus proferiu a dura advertên-
cia aos seus acusadores: “Aquele que se 
julgar sem pecado, que lhe atire a pri-
meira pedra. Depois disso, nenhum de-
les, após um exame de consciência, teve 
força para pegar numa pedra e jogá-la 
naquela infeliz”.

Pedro, o apóstolo da confiança do 
Mestre, era forte. Mas, um dia terminou 
fraquejando, quando negou aquele que 
disse que ele era pedra. Jesus advertiu 
no seu Sermão da Montanha, que toda 
casa construída na areia é derrubada 
pelo vento. A casa deve ser erguida so-
bre a pedra que é o símbolo da fé.

Muito bem, mas, às vezes, ela é su-
plantada pela água, que vence a dureza 
da pedra, pois segundo o ditado: “Água 
mole em pedra dura, tanto bate até que 
fura”. Quem diria que a água fosse mais 
forte do que a pedra? As maiores cons-
truções do mundo podem, então, ser 

destruídas pela água. Vejam quantas 
construções de pedra foram carrega-
das recentemente pelas enchentes, in-
clusive na Europa.

Pedro foi chamado Pedra, mas assim 
mesmo teve medo e negou Jesus. Toda-
via, vale o símbolo da fé dado à pedra. 
E a água, seria símbolo de quê? Eu diria 
que a água é símbolo do amor. Ninguém 
resiste à força da água, que consegue 
extinguir o fogo, que, à primeira vista, 
parece mais forte do que a água. Ledo 
engano. O fogo, forte como o ódio, não 
resiste ao impacto da água. E assim é o 
amor. Suave, humilde, de fraca aparên-
cia, resiste à impetuosidade do fogo. 

Recentemente, testemunhamos a 
força das águas inundando e derruban-
do tudo, evidenciando, arrasando as edi-
ficações fundadas na pedra. Até o Lou-
vre, em Paris, esteve ameaçado.

Mas tudo na vida ensina. Ensina que 
sem a fé e o amor, nada é possível. Jesus 
era manso como a água, mas duro como 
o fogo. Foi duro quando acabou com o 
comércio nos templos religiosos. Foi 
manso quando disse: “Vinde a mim, vós 
que estais cansados e eu vos aliviarei”.

Ele foi fogo e água. Mais água do que 
fogo. E foi caminhando sobre as águas 
que ele convidou Pedro, a pedra, para 
fazer o mesmo. Mas a pedra, por falta 
de fé, quase que ia afundando...

jesus, como se sabe, chamou Pedro, o apóstolo de sua predileção, 
de “Pedra”. E disse que construiria a sua igreja sobre essa pedra.”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br

Nas redes sociais, a troca de acusações entre 
pré-candidatos a vereador de Patos ultrapas-
sou o bom-senso. Num grupo do whatsapp, o 
presidente municipal do PTN, Gustavo Ramos, 
escreveu que “colocaria a calcinha da Gretchen 
em você e te dava uns tapões na frente de 
todos para desmoralizar”, referindo-se ao 
pré-candidato Cícero Cirino. Este rebateu: “Eu 
encho tua cara de bala”.
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Políticas

Eleições 2016: promotores estarão 
atentos ao abuso de poder político
Condutas vedadas aos 
agentes públicos vão estar 
no foco da Justiça Eleitoral

Os promotores eleito-
rais que irão atuar nas elei-
ções de outubro deste ano 
no estado da Paraíba de-
vem ter uma atenção espe-
cial para os casos de abuso 
de poder político e das con-
dutas vedadas aos agentes 
públicos. A orientação é do 
ex-ministro substituto do 
Tribunal Superior eleito-
ral (TSe) e advogado Joel-
son Costa Dias, durante sua 
palestra na manhã dessa 
segunda-feira (6), no ‘2º 
encontro de Promotores 
eleitorais – eleições Mu-
nicipais 2016’, promovido 
pelo Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) em parce-
ria com o Ministério Públi-
co Federal (MPF).

“Não faltam situações 
que poderão ser identifi-
cadas, que poderão levar 
à cassação de registro ou 
do diploma dos candida-
tos”, alerta Joelson Dias. “O 
desafio dos promotores e 
da Justiça eleitoral é o de 
identificar esses crimes, 
pois grande parte deles 
vem com uma carga de le-
galidade”, avisa o advoga-
do, exemplificando algu-
mas condutas vedadas: uso 
da Câmara Municipal dis-
farçado em audiências pú-
blicas, envio de correspon-
dências, uso de veículos 
oficiais, uso de espaços do 
poder público, distribuição 
de bens e serviços etc.

Foto: Ernane Gomes/MPPB
A abertura do evento 

foi feita pelo 2º subpro-
curador-geral de Justiça 
do MPPB, Valberto Cosme 
de Lira, por volta das 9h, 
no Auditório Procurador 
de Justiça edgardo Ferrei-
ra Soares, localizado no 
andar térreo do edifício-
-sede do MPPB, em João 
Pessoa. Dentro da progra-
mação desse ‘2º encontro’ 
está acontecendo o ‘curso 
de atualização em Direito 
eleitoral’, promovido pelo 
MPPB, por meio do Centro 
de estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional (Ceaf), em 
parceria com a Associação 
Paraibana do Ministério 
Público (APMP). O curso, 
que na parte da tarde tem 
prosseguimento com a par-
ticipação do promotor de 
Justiça e escritor Francisco 
Dirceu Barros, é destinado 
aos membros do Ministério 
Público e seus assessores.

O primeiro ‘encontro 
de Promotores eleitorais – 
eleições Municipais 2016’ 
foi realizado no dia 9 de 
maio, sob o tema ‘Atuação 
do Ministério Público elei-
toral nas eleições Munici-
pais de 2016’, e discutiu o 
plantão eleitoral, o atendi-
mento aos eleitores, a cria-
ção de lista de e-mails elei-
torais e página na intranet. 
O procurador Regional elei-
toral João Bernardo da Silva 
expôs sobre propaganda 
eleitoral e conduta vedada.

Também ocorreram 
discussões acerca dos gas-
tos de campanha e as ações 
eleitorais, temas coorde-

nados pelo procurador re-
gional eleitoral substituto, 
Marcos Bezerra de Quei-
roga. Participaram do ‘en-

contro’ os 77 promotores 
de Justiça que irão atuar 
nas eleições municipais de 
outubro deste ano. No mês 

de julho – em data ainda a 
ser definida – ocorrerá o 
terceiro encontro, para tra-
tar de assuntos específicos 

pertinentes ao pleito, como 
registros e impugnações de 
candidaturas e propaganda 
eleitoral.

O Tribunal Regio-
nal Federal da 5a Região 
(TRF5) realizará, a partir 
desta terça-feira (7), cor-
reição de rotina nas 16 
Varas da Justiça Federal 
na Paraíba (JFPB).

A abertura oficial 
dos trabalhos ocorrerá 
às 14h, quando have-
rá uma reunião com o 
corregedor regional, 
desembargador federal 
Fernando Braga, e os juí-
zes federais. Em seguida, 
serão iniciadas análises 
nos processos físicos das 
Varas da capital e do in-
terior, que se estenderão 
até o dia 17/5.

Cronograma 
A correição será 

iniciada nas Varas Fe-
derais do edifício-sede, 
em João Pessoa. Nesta 
terça-feira, serão anali-
sados processos nas 1a e 
5a Varas; na quarta-feira 
(8), nas 3a e 16a Varas e, 
na quinta-feira (9), na 2a 
Vara Federal. Já na sex-
ta-feira (10), os traba-
lhos serão realizados na 
Subseção de Guarabira.

Na semana seguin-
te, haverá correição nas 
Subseções de Campina 
Grande (13), Patos (14), 
Sousa (15), Monteiro 

(16) e, na sexta-feira 
(17), a equipe voltará a 
Campina Grande para a 
conclusão dos trabalhos 
nas Varas.

Serão verificados, 
por amostragem, 60 
processos em cada Vara 
Federal da Capital e 80 
processos nas Varas das 
cinco Subseções Judi-
ciárias e da 16a Vara de 
Execução Penal de João 
Pessoa. Os processos ele-
trônicos da JFPB já fo-
ram correicionados na 
sede do TRF5, no perío-
do de 14 a 22 de março 
de 2016.

Saiba mais
A Corregedoria 

Regional do Tribunal 
Regional Federal da 5a 
Região (TRF5) é respon-
sável pela fiscalização 
das atividades funcio-
nais de Primeira Instân-
cia da 5a Região. Cabe 
à Corregedoria realizar 
inspeções, produzir re-
latórios e elaborar esta-
tísticas, com a finalidade 
de orientar o trabalho 
e assegurar o bom fun-
cionamento da Justiça 
Federal de Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Rio 
Grande do Norte, Paraí-
ba e Ceará.

TRF5 fará correição de 
rotina a partir de hoje

JUStIÇA FEDERAL NA PB

O juiz Fábio José de Oli-
veira Araújo, titular da 3ª 
Vara de Família de Campina 
Grande (PB), será um dos pa-
lestrantes do XIX encontro de 
Magistrados Paraibanos. ele 
vai falar sobre “O Incidente de 
Resolução de Demanda Repe-
titiva - IRDR no CPC 2015”, às 
9h do dia 11 de junho, no Gar-
den Hotel. O encontro ocor-
rerá entre os dias 10 e 12 de 
junho. O tema principal desta 
edição é “Diretrizes do novo 
CPC e os desafios da magis-
tratura”.

“Com o advento do novo 
Código de Processo Civil, a 
magistratura passou a enca-
rar novos desafios, tendo em 
vista a evidente necessidade 
de atualização sobre o assun-
to. Neste sentido, a Associa-
ção dos Magistrados da Paraí-
ba decidiu abordar o tema de 
maneira incisiva no encontro 
da categoria que representa”, 
afirmou Horácio Melo, pre-
sidente da AMPB. Para tan-
to, “a palestra do juiz Fábio 
Araújo tornou-se fundamen-
tal, levando em consideração 
o vasto conhecimento que o 
colega apresenta”, completou 
Horácio.

O palestrante Fábio José 
de Oliveira Araújo possui 
graduação em Direito, espe-
cialização em Direito Pro-
cesso Civil pela Universidade 
estadual da Paraíba (UePB) 
e mestrado em Direito pela 

Araújo vai avaliar aspectos do 
novo Código de Processo Civil

ENCoNtRo DE MAGIStRADoS Começam 
sorteios para 
disciplinas do 
concurso de juiz

Sorteios públicos para 
definir as disciplinas que 
versarão na prova oral come-
çam nesta terça-feira (7). O 
sorteio das disciplinas ocor-
rerá no Auditório Alcides 
Carneiro, na sede do Tribu-
nal de Justiça, a partir das 8h.

Conforme explicou o 
presidente da comissão do 
concurso, juiz Antônio Car-
neiro de Paiva Júnior, de 
acordo com o edital os sor-
teios das disciplinas devem 
ser realizados com, no míni-
mo, 24h de antecedência da 
prova. “Ou seja, quem fará 
prova na manhã da quarta, 
o sorteio será realizado na 
manhã da terça-feira, quem 
fará prova à tarde o sorteio 
acontecerá à tarde, e assim 
sucessivamente até o último 
dia de avaliação.”, explicou o 
magistrado.

A prova oral terá du-
ração de até 20 minutos e 
a ordem de avaliação dos 
candidatos será definida 
por sorteio, no dia e na hora 
marcados para início da 
prova oral.

O resultado da prova 
oral será publicado no Diário 
de Justiça eletrônico do es-
tado da Paraíba, e divulgado 
no endereço eletrônico do 
TJPB em até cinco dias após 
a realização da última pro-
va. Após isso, se dará início a 
avaliação de títulos dos can-
didatos aprovados.

Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). Atualmente é 
professor efetivo da gradua-
ção da UePB e juiz de Direito 
do TJPB. Com vasta experi-
ência na área de Direito, com 
ênfase em Direito Processual 
Civil, Fábio José já proferiu pa-
lestras sobre o novo CPC para 
servidores e magistrados do 
TJPB, bem como para estu-
dantes, apresentando e anali-
sando as inovações e desafios 
do novo Código.

A abertura do XIX encon-
tro de Magistrados Paraiba-
nos será às 20h do dia 10 des-
te mês, no Garden Hotel, com 
palestra do ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
Paulo de Tarso Sanseverino. 

O encontro é uma inicia-
tiva da Associação dos Magis-
trados da Paraíba, com apoio 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB) e da Associação 
dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), entre outros.

Juiz Fábio José Araújo é titular da 3ª Vara de Família em Campina

Foto: Divulgação

Advogado explica que o grande desafio da Justiça é identificar os crimes eleitorais, pois grande parte vem com uma ‘carga legal’
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Políticas

NY Times questiona compromisso 
de Temer no combate à corrupção 
Jornal americano desafia 
o presidente interino a 
acabar com as imunidades

FOTO: Divulgação/ALPB

Deputado estadual Jeová Campos concorda com o jornal The New York Times sobre o fim da imunidade para políticos e ministros

Reunidos na tarde dessa segunda-
feira (6), no Ministério Público da Paraí-
ba (MPPB), representantes do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB), da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba (ALPB), da 
Defensoria Pública da Paraíba, do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE) e do 
Poder Executivo (Secretaria de Planeja-
mento, Orçamento, Gestão e Finanças 
e Procuradoria Geral do Estado), além 
do próprio MPPB, criaram o ‘Comitê de 
Análise dos Indicadores de Gestão no 
Ambiente Orçamentário e Financeiro 
do Estado’, para discutir o repasse do 
duodécimo de 2016 e a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) referente ao 
exercício financeiro de 2017.

O ‘Comitê’ será composto por téc-
nicos desses poderes e instituições que 
estiveram reunidos na tarde dessa se-
gunda-feira, visando um acompanha-
mento dos indicadores das receitas do 
Estado. A primeira reunião desses técni-
cos está marcada para esta quarta-feira 
(8), nas dependências da Secretaria de 

Planejamento, Orçamento, Gestão e Fi-
nanças, no Centro Administrativo Esta-
dual (CAE), em João Pessoa.

Outra decisão tomada na reunião 
dessa segunda-feira foi o encaminha-
mento para a Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba a votação 
da LDO, que está prevista para o dia 20 
deste mês. O pedido é para que a vota-
ção ocorra até que toda a discussão em 
torno da Lei de Diretrizes Orçamentá-
ria, principalmente no que se refere ao 
repasse dos duodécimos dos poderes e 
instituições seja encerrada.

A reunião, presidida pelo procura-
dor-geral de Justiça Bertrand Asfora, 
contou com a participação do presiden-
te do TJPB, Marcos Cavalcanti; do pre-
sidente do TCE-PB, Arthur Cunha Lima; 
do defensor público-geral da Defenso-
ria Pública do Estado, Vanildo Brito; do 
deputado estadual Hervázio Bezerra 
(PSB); do procurador-geral do Estado, 
Gilberto Carneiro; e do secretário esta-
dual do Planejamento, Tárcio Pessoa.

Reunião define criação de 
comitê de análise no MPPB

INDICADORES DE GESTÃO FINANCEIRA

Jadson Falcão
Especial para A União

Em editorial publica-
do ontem (6), o jornal The 
New York Times - um dos 
mais importantes jornais do 
mundo -, questiona o com-
promisso do governo do 
presidente interino Michel 
Temer na luta contra a cor-
rupção. No texto intitulado 
“A Medalha de Ouro do Bra-
sil para Corrupção” (em tra-
dução livre), o jornal pede 
que o novo chefe do governo 
tome medidas efetivas con-
tra a onda de escândalos de 
corrupção que assola o País 
e acabe com a imunidade de 
políticos e ministros. Sobre 
o fim da imunidade parla-
mentar, o deputado estadual 
Jeová Campos (PSB) se posi-
cionou a favor.

O texto publicado no 
The New York Times re-
lembra ainda as ligações 
vazadas do ex-ministro 
do Planejamento, Romero 
Jucá, e do ex-ministro da 
Transparência, Fabiano Sil-
veira, que indicam durante 
conversas telefônicas es-
tarem tramando um plano 
para impedir o avanço da 
Operação Lava Jato no País. 

O cientista político José 
Artigas se disse a favor da 
posição do jornal, e afir-
mou que nenhum país do 
mundo tem uma sucessão 
tão incrível de denúncias 
de corrupção como o Bra-
sil. Para ele, o presidente 
Michel Temer e seus mi-
nistros formam uma qua-
drilha de crime organizado 
que opera com a ajuda dos 
grandes veículos de comu-
nicação do País, que atuam 
com o intuito de esconder 
e minimizar ao máximo as 
denúncias que se acumu-
lam todos os dias. “É abso-
lutamente patente a disse-
minação geral da corrupção 
especialmente nesse gover-
no”, afirmou ele que com-
pletou dizendo que para en-
tender a real dimensão do 
golpe pelo qual foi tomado 
o País, basta atentar ao que 
dizem os grandes veículos 
internacionais.

Em nota enviada ao 
jornal A União, o deputado 
estadual Jeová Campos se 
posiciona parcialmente a 
favor da declaração do jor-
nal e afirma que o País pre-
cisa urgentemente passar 
por uma reforma política. 
Segundo ele, o afastamento 
da presidente legitimamen-
te eleita sem que haja fato 
jurídico que respalde esse 
afastamento, caracteriza 
um golpe contra a democra-

cia e o Estado Democrático 
de Direito. 

O deputado afirmou 
que apesar de concordar 
que o País precisa rever uma 
séria de condutas, “entre as 
quais destacaria a mudança 
no financiamento de campa-
nhas e o fim da imunidade 
parlamentar para políticos 
e ministros”, acredita que 

a medalha de ouro como 
o país mais corrupto do 
mundo, é um exagero e um 
absurdo, “além de ser uma 
atitude extremamente des-
cortês com o povo brasileiro 
que, em sua imensa maioria 
é formado por pessoas ho-
nestas, trabalhadoras, que 
vivem dignamente e que não 
concordam, nem se benefi-

ciam, com os desmandos e 
desvios dos recursos públi-
cos e com a corrupção de 
que trata o editorial do New 
York Times”.

Jeová Campos disse 
ainda que após o período 
da ditadura, o Brasil está 
construindo a democracia, e 
agora tem liberdade de im-
prensa, “por isso se dá essa 

repercussão tão ampla dos 
fatos”. Ele completou dizen-
do que o fato é que a corrup-
ção sempre existiu, mas não 
era divulgada. “Hoje, a popu-
lação sabe e sai às ruas para 
cobrar o fim da impunidade. 
Estamos caminhando, mas 
longe de sermos campeões 
da corrupção mundial”, fina-
lizou Jeová.

O senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB) confirmou 
que a Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE) do 
Senado Federal vai realizar 
nesta terça-feira (7), às 10h, 
a sabatina do economista 
Ilan Goldfajn, indicado para 
a presidência do Banco Cen-
tral. A votação no plenário 
do Senado poderá ocorrer no 
mesmo dia, à tarde.

Vice-presidente da CAE 
e relator da indicação, Rai-
mundo Lira apresentou seu 
relatório na sessão da CAE 
do último dia 31, quando 
ele leu o seu parecer. Po-
rém, a sabatina do indicado 
foi adiada para esta terça-
feira, uma vez que a pre-
sidente da CAE, senadora 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
concedeu vista coletiva.

Depois de ler seu relató-
rio favorável à indicação, Rai-
mundo Lira solicitou a que-
bra do interstício de cinco 
dias, previsto no Regimento 
Interno do Senado, com a 
intenção de viabilizar a par-
ticipação do novo presidente 
do BC na próxima reunião do 
Comitê de Política Monetária 
(Copom), nos dias 7 e 8 de 
deste mês.

Lira confirma sabatina de 
Goldfajn para esta terça-feira

PRESIDÊNCIA DO BANCO CENTRAL
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Animal é hospedeiro de 
duas espécies de vermes 
que atacam o ser humano

Chuva eleva população de caramujo
RISCO DE DOENÇAS

O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
está fazendo um alerta à po-
pulação de João Pessoa sobre a 
incidência do caramujo-gigan-
te-africano. Segundo Edberto 
Farias Novais, superintendente 
em exercício do órgão na Paraí-
ba, o animal já foi encontrado 
nos bairros do Cabo Branco e 
Castelo Branco.

Esses animais são hos-
pedeiros de duas espécies de 
vermes capazes de provocar 
doenças sérias que atacam o 
cérebro do ser humano, mas 
que felizmente ainda não fo-
ram registrados casos dessa 
doença no Brasil. No Cabo 
Branco existem alguns trechos 
com maior incidência do cara-
col nesse período, escondidos 
entre a calçadinha e a praia.

O caracol é uma espécie 
que aparece nessa época de 
chuva e fica em terrenos. “Essa 
é a época mais propícia para 
se fazer a captura e extermina-
ção desse molusco”, lembra o 
superintendente do Ibama.  O 
molusco é nativo dos países do 
leste e nordeste da África e foi 
introduzido em vários países 
com o objetivo de substituir o 
“escargot”, utilizado na alimen-
tação humana.

Segundo Eriberto, não há 
motivos para ter medo do ani-
mal. É importante observar se 
realmente é o caracol gigante 
africano. Em caso de dúvida, 
procurar órgãos competentes. 
Anualmente o Ibama realiza 
campanha de prevenção para 
combate desse animal.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio do Labo-
ratório Central de Saúde Públi-
ca da Paraíba (Lacen), está par-
ticipando da pesquisa “Zibra” 
(Zika Brasil), que tem o objeti-
vo de avaliar a dinâmica popu-
lacional do vírus em diferentes 
pontos do Nordeste. Realizado 
por meio de uma parceria en-
tre o Instituto Evandro Chagas, 
Universidade de São Paulo, Fio-
cruz, de Salvador, e Universida-
de de Oxford - EUA, o projeto, 
que tem a proposta de labora-
tório móvel, já percorreu as ca-
pitais Salvador, Natal, Aracaju e 
agora João Pessoa, onde ficará, 
provavelmente, até amanhã e 
segue para Recife. 

Por onde o laboratório 
passa é feita parceria com os 
Lacens para o apoio logístico 
de coleta de amostras e o for-
necimento de energia para os 
equipamentos do laboratório 
móvel. Em João Pessoa, está 
instalado no pátio do Comple-
xo Psiquiátrico Juliano Moreira, 
onde está funcionando, de for-
ma provisória, o laboratório de 
virologia que faz diagnóstico 
de dengue, chikungunya, zika e 
outras viroses, devido a refor-
ma na sede do Lacen-PB.

Segundo a diretora geral 

do Lacen-PB, Marta Rejane Le-
mos, durante a estadia do labo-
ratório móvel em João Pessoa, 
serão analisados exames de 
material coletado em gestantes 
que apresentaram exantemas. 
“A expectativa é que sejam ana-
lisadas 100 amostras, o que vai 
agilizar muito no diagnóstico 
precoce. Atualmente, enviamos 
estas coletas para a Fiocruz de 
Pernambuco e para o Instituto 
Evandro Chagas, no Pará”, falou.

O Projeto
Tem por objetivo primor-

dial o diagnóstico molecular 
rápido e específico de zika, 
além de obtenção de genomas 
completos para esse agente 
viral empregando uma nova 
tecnologia, denominada de “se-
quenciamento por Nanopore”, 
e avaliar a dinâmica populacio-
nal do vírus zika em diferentes 
pontos do Nordeste. 

O equipamento é o Mi-
nilon, usado durante a epi-
demia de ebola e concedido 
o uso para o vírus zika, após 
adaptação. Neste contexto, a 
participação dos Lacens é de 
grande importância para a lo-
gística do projeto.  

“Em contrapartida, cada 
Lacen poderá eleger um ou 

dois funcionários para acom-
panhar os testes e aprender a 
nova tecnologia que pode vir 
a ser implantada nos Lacens, 
devido ao baixo custo do equi-
pamento (R$ 3.900,00 a unida-
de), que tem alta especificidade 
e sensibilidade para zika, além 
de liberar os resultados em até 
48 horas”, disse Marta. 

O método também será 
adaptado para dengue, chi-
kungunya e febre amarela, 
além de vírus, que, porventu-
ra, possam ser introduzidos 
no Brasil, mediante a intensa 
movimentação humana de 
uma região geográfica a outra, 
em curto espaço de tempo. 

Paraíba participa de projeto 
sobre vírus da zika no NE

PESQUISA ZIBRA

O consumidor que pretende pre-
sentear com celular desbloqueado 
no Dia dos Namorados, comemorado 
no próximo domingo (12), deve ficar 
atento à diferença nos preços que 
pode chegar a R$ 400,00 para uma 
mesma marca e modelo, segundo a 
Secretaria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon-JP), 
que encontrou a maior variação, 
40,04%, no aparelho Lenovo K5, 
com preços entre R$ 999,00 (C&A) e 
R$ 1.399,00 (Supermercado Extra).

O levantamento de preços foi 
realizado nos dias 24 e 25 de maio e 
elencou 61 itens em oito estabeleci-
mentos comerciais de João Pessoa. A 
menor variação foi de 4,17% para a 
marca Samsung J5 S/TV, com preços 
entre R$ 1.199,00 (C&A) e R$ 1.249 
(Extra), uma diferença de R$ 50,00.

De acordo com a pesquisa do 
Procon-JP, o aparelho celular mais 
caro é o Samsung Galaxy S6 G900M, 
com o preço de R$ 2.999,00 (Hiper 
Bompreço). O que apresenta o valor 
mais acessível é o Multilaser UP, por 
R$ 129,00 (Armazém Paraíba). 

Para o secretário Marcos Santos, 
a pesquisa é importante porque fa-
cilita a escolha do consumidor na 
hora de comprar o presente para o 

Dia dos Namorados. “Todo mundo 
tem um gosto pessoal e a pesquisa 
traz marcas e modelos para todos os 
gostos, além de apontar o local onde 
encontrar mais barato. Com a maior 
diferença chegando a R$ 400,00, é 
importante consultar a pesquisa an-
tes de comprar”.

As maiores variações foram en-
contradas no Motorola MotoG3ª 
16GB S/TV, 34,17%, com preços en-
tre R$ R$ 906,49 (Nagem) e R$ 1.199 
(Magazine Luiza), diferença de R$ 
292,51; Motorola MotoG3ª 16GB  C/
TV, 31,22%, com preços entre R$ 
R$ 951,86 (Nagem) e R$ 1.249,00 
(Magazine Luiza), diferença de R$ 
297,14; Motorola Moto E 2ª gera-
ção, 27,17%, com preços entre R$ R$ 
629,00 (Hiper Bompreço) e R$ 799,90 
(Extra), diferença de R$ 170,90. 

Diferença de preços de celular 
pode chegar a R$ 400 em JP

DIA DOS NAMORADOS

Adrizzia Silva
Especial para A União

n A pesquisa foi realizada na loja Digital Store 
(Mangabeira Shopping), Nagem (Manaíra Shopping), 
C&A (Centro), Hiper Bompreço (Bessa), Armazém 
Paraíba (Centro), Magazine Luiza (Centro), Super-
mercado Extra (Epitácio Pessoa), e Lojas Ameri-
canas (Shopping Tambiá).

n O site do Procon-JP para consultar a pesquisa 
completa é:  proconjp.pb.gov.br

SAIBA MAIS
Objetivo 
é avaliar a 
dinâmica 
populacional do 
vírus na região, 
com análise 
de exames de 
gestantes 

l 1. Nunca comer os moluscos captu-
rados, tampouco criá-los. 

l 2. Para capturá-los, utilize luvas ou 
sacos plásticos para proteger as mãos.

l 3. A melhor ocasião para capturar os 
moluscos é no crepúsculo e/ou dias nu-
blados e chuvosos, pois é quando saem 
de seus abrigos em maior número.

l 4. Para destruí-los, coloque os 
moluscos encontrados em um balde 
com água e bastante sal de cozinha 
(NaCl), até que parem de se mexer. 
Depois, quebrar as conchas para que 
a água da chuva não fique nelas e, em 
seguida, enterrar ou por no lixo.

l 5. Os ovos dos moluscos, peque-
nos e de cor clara e duros, devem ser 

destruídos por fervura em água antes 
de colocá-los no lixo.

l 6. Não só os caramujos gigantes 
podem representar riscos, então evite 
manusear outras espécies de moluscos 
como lesmas e caracóis de jardim, pois 
podem ser também hospedeiros de 
Angiostrongilíase, principalmente em 
ambientes com presença de roedores.

l 7. Antes de consumir hortaliças, la-
var cuidadosamente e desinfetar com 
solução clorada todas as folhosas 
que serão consumidas cruas.

l 8. Evitar lixo em quintais, jardins e 
terrenos.

Contato: Ligar para o Ibama
3198-0810  

Dicas de como evitar o contato com o molusco

Caramujo africano 
é uma espécie de 
molusco que aparece 
nessa época de chuva 
e fica em terrenos

FOTO: Evandro Pereira
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Governo do Estado debate a 
educação nas prisões em JP
Seminário será realizado 
amanhã no auditório 
do CCHLA da UFPB

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
em parceria com outras 
entidades e instituições de 
ensino, realiza amanhã, em 
João Pessoa, o Seminário 
de Educação nas Prisões. 
O evento vai acontecer no 
auditório do Centro de Ci-
ências Humanas, Letras e 
Artes (CCHLA) da Univer-
sidade Federal da Paraíba, 
a partir das 8h30. Entre 
os temas abordados estão 
práticas educativas com 
mulheres encarceradas, 
educação e cidadania, além 
da gestão de políticas pú-
blicas voltadas a esta rea-
lidade. 

O objetivo do seminá-
rio é debater a educação no 
sentido amplo, englobando 
a formação, cidadania, lei-
tura, educação não formal 
e educação escolar. Dessa 
forma, os envolvidos na 
ação pretendem contribuir 
com um melhor entendi-
mento da importância da 
educação no contexto pri-
sional, como uma das es-
tratégias para combater a 
violência junto às pessoas 
privadas de liberdade. Para 
isso, diversos setores parti-
cipam do processo: Estado, 
Sociedade Civil, Universi-
dades, Ministério Público, 
judiciário e igrejas. 

Na abertura do evento, 
será discutida a educação 
formal e não formal. Logo 
depois, o debate será so-
bre a garantia do direito à 
educação. No período da 
tarde, o seminário apresen-
ta uma série de relatos de 
experiências, com a forma-
ção de três grupos de tra-
balho: práticas educativas 
com mulheres encarcera-
das, educação e cidadania, 
além da gestão de políticas 
públicas. À noite, o evento 
termina com uma discus-
são sobre a formação para 
o trabalho e cidadania. 

Entre os destaques do 
evento está a participação 
de agentes prisionais fe-
mininas que trabalham na 
administração penitenciá-
ria da Paraíba; de mulheres 
do Programa Nacional de 
inclusão de Jovens (Projo-
vem); de representantes da 
Secretaria de Educação de 
Pernambuco; do Serrotão, 
em Campina Grande; e de 
outros presídios e cadeias 
públicas paraibanas.  

Uma ação rápida com uso do 
Acauã, helicóptero da Secretaria 
da Segurança e da Defesa Social, 
resgatou na manhã de sábado 
(4) um homem que teve com-
plicações cardiorrespiratórias. A 
ocorrência, que envolveu a equi-
pe do Grupamento Tático Aéreo 
(GTA) e o Serviço de Atendimen-
to Médico de Urgência (Samu), 

aconteceu às 11h30, na BR-230, 
no distrito de Galante. 

De acordo com o capitão Ro-
drigo Cavalcanti, comandante de 
Operações Aéreas, o Samu entrou 
em contato com a equipe do GTA 
por conta de uma parada car-
diorrespiratória no paciente João 
Candido da Silva, 75 anos. “De 
imediato nos deslocamos para o 

ponto indicado, na rodovia fede-
ral, a fim de resgatá-lo e encami-
nhá-lo para o Hospital de Trauma 
de Campina Grande, o que acon-
teceu em nove minutos. Agora o 
paciente está na UTI”, afirmou. 

O Acauã tem uma autono-
mia de três horas e meia de voo, 
podendo atingir uma velocidade 
máxima de 130 nós, o equivalen-

te a 280 quilômetros por hora. 
Quanto ao espaço, a capacidade 
é para até sete pessoas e ainda 
equipamento, armamento e su-
primento, além da possibilidade 
de carga externa de até uma to-
nelada. Para resgate, são trans-
portadas, além dos pilotos, a víti-
ma em uma maca, um médico e 
um paramédico.

Acauã realiza resgate de paciente 
com parada cardiorrespiratória

EM GALANTE

No último fim de se-
mana a Polícia Militar rea-
lizou mais uma série de 
ações que intensificaram a 
atuação preventiva da cor-
poração em todo o Estado. 
Foram feitas abordagens a 
pessoas e veículos e reali-
zada a saturação de áreas 
mais vulneráveis a ocorrên-
cias. As rondas foram inten-
sificadas em todo o Estado 
entre às 18h da última sex-
ta-feira (3) até as 23h59 de 
domingo (5).

Durante ações do Ba-
talhão Ambiental que com-
batem o comércio ilegal de 
animais silvestres, os poli-
ciais da unidade consegui-
ram resgatar 129 aves em 
duas operações realizadas 
respectivamente nas cida-
des de João Pessoa e San-
ta Rita. Entre as espécies 
resgatadas estão golado, 
canário-da-terra, papa-ca-
pim e galo-de-campina.

No total, foram detidos 
45 suspeitos, sendo 13 por 
porte ilegal de arma, oito 
com drogas, sete por crime 
ambiental, seis por roubo, 

cinco por furto, quatro por 
homicídio e tentativa, um 
por latrocínio e um por for-
ça de mandado de prisão. 
Com os detidos com drogas 
foram apreendidas 207 pe-
dras de crack, 42 papelotes 
de cocaína e 108 trouxas e 
300 gramas de maconha. 

Também foram apreen-
didas dez armas, sendo 
quatro revólveres e seis es-
pingardas. As apreensões 
dessas armas de fogo ocor-
reram nos municípios de 
Sousa, João Pessoa, Santa 
Rita, Fagundes e Soledade.

Veículos recuperados
Foram recuperados, no 

período, 12 veículos rouba-
dos ou furtados, sendo oito 
motos e quatro carros. As 
ações se deram nas cidades 
de João Pessoa, Campina 
Grande, Guarabira, Catolé 
do Rocha, Alagoa Grande, 
Queimadas e Cabedelo. Os 
veículos foram conduzidos 
para as delegacias responsá-
veis pelos municípios onde 
foram localizados, para de-
volução aos proprietários.

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
lançou, através da Escola de 
Serviço Público do Estado 
da Paraíba (Espep), edital 
de seleção para o credencia-
mento de profissionais civis 
no cadastro de professores 
do Curso de Formação de 
Oficiais – BM.  As inscrições 
começaram ontem e seguem 
até o próximo domingo (12), 
apenas pela internet.

Edital
Conforme o edital, para 

se inscrever o candidato 
deve preencher a ficha dis-
ponível no site da Espep e do 
CBMPB e enviar, em arquivo 
formato PDF, para o e-mail 
nuset.espep@gmail.com -  
acompanhada da documen-
tação exigida. O candidato 
só poderá efetuar o cadastro 
em uma disciplina, entre as 
15 oferecidas no processo.

Ainda segundo o edital, 
os pagamentos correspon-
dentes aos serviços prestados 
terão os valores da hora/aula 
definidos, anualmente, pelo 
Conselho Técnico-Consultivo 

da Espep e diferem de acor-
do com a titulação do con-
tratado. No edital, é possível 
acessar as ementas das disci-
plinas, a tabela de pontuação 
por nível de especialização; 
além de modelos de docu-
mentos exigidos no processo. 

A lista dos habilitados ao 
cadastro de instrutores será 
divulgada até o dia 22 deste 
mês, no site do Governo do 
Estado da Paraíba (www.
paraiba.pb.gov.br/adminis-
tracao/espep) e no da Escola 
(www.espep.pb.gov.br).  

Documentos exigidos: - 
Cópia da identidade; - Cópia 
da inscrição no Cadastro de 
Pessoa Física (CPF); - Cópia 
do comprovante de residên-
cia; - Cópia da inscrição no 
Conselho Profissional, quan-
do for o caso; - Cópia dos do-
cumentos comprobatórios 
da experiência acadêmica e 
profissional de acordo com a 
Tabela de Pontuação (anexo 
III); - Diploma e/ou certifica-
do de conclusão de curso e/
ou de pós-graduação;  - His-
tórico Escolar, conforme de-
talhado no anexo i.

PM apreende armas e 
resgata aves silvestres 

CBMPB faz cadastro 
de professores civis

EM TODO O ESTADO PARA O CFOPolícia prende 
suspeito de 
planejar 
assassinato

A Polícia Civil, por meio 
de um trabalho investigativo 
da Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes (DRE) de Cam-
pina Grande, prendeu em fla-
grante Álvaro Gabriel Alves de 
Albuquerque.  Ele já tinha sido 
preso e estava em liberdade 
provisória há cerca de dez dias. 

De acordo com o titular da 
especializada, delegado Rami-
rez São Pedro, a polícia recebeu 
informações que o suspeito es-
taria planejando o assassinato 
de uma pessoa com quem teria 
se desentendido. “Nós recebe-
mos a denúncia e iniciamos os 
levantamentos. Durante o fim 
de semana conseguimos lo-
calizar o Álvaro Gabriel e com 
ele apreendemos um revólver 
calibre 38, onze munições do 
mesmo calibre e ainda uma 
pequena porção de maconha 
e crack. Todo esse material 
estava na residência dele no 
Conjunto Major Veneziano, em 
Campina Grande”, disse. 

O preso foi encaminhado 
para a Central de Polícia e vai 
responder pelos crimes de trá-
fico de drogas e posse ilegal de 
arma de fogo e munições.

Resgate aconteceu no final da manhã de sábado, na BR-230, distrito de Galante, e envolveu  equipes do GTA e do Samu; paciente foi levado para o Trauma-CG

FOTO: Secom-PB

O objetivo 
do seminário 
é debater a 
educação no 
sentido amplo, 
englobando a 
formação, 
cidadania, 
leitura e 
educação 
escolar e não 
formal
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Semana do Meio Ambiente inicia 
com ações na capital e no interior
Objetivo é alertar para crimes 
ambientais, com destaque os 
praticados no período junino

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

“Arraial legal é sem cri-
me ambiental”. Com esse 
tema, a Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) iniciou 
ontem a Semana do Meio 
Ambiente 2016, que acon-
tece com ações nas cidades 
de João Pessoa, Campina 
Grande, Pitimbu e Patos. O 
objetivo do evento, segundo 
o superintendente da Sude-
ma, João Vicente Sobrinho, é 
alertar e sensibilizar a popu-
lação sobre a importância da 
sustentabilidade e o combate 
aos crimes ambientais, prin-
cipalmente aos referentes ao 
período junino.

A solenidade de lança-
mento da Semana do Meio 
Ambiente aconteceu na Boa-
te da Caixa, em João Pessoa, 
e contou com a participação 
do secretário estadual de 
Meio Ambiente, Fabiano Lu-
cena, que representou o go-
vernador Ricardo Coutinho, 
e representantes de outros 
órgãos ambientais, entre 
eles, Ibama, Funasa, Cagepa, 
Aesa, DER, Prefeitura Muni-
cipal de Cabedelo e Batalhão 
Ambiental. No lançamento, 
houve apresentações cultu-
rais, palestras e foi exibido 

um filme sobre questões am-
bientais.

Até o próximo dia 11, vá-
rias atividades serão desen-
volvidas pela Sudema, entre 
elas estão oficinas e palestras 
educativas, debates, gincana, 
piquenique e trilhas no Jar-
dim Botânico, em João Pes-
soa, distribuição de material 
educativo e atividades cultu-
rais envolvendo as temáticas 
relacionadas à preservação 
do meio ambiente. 

João Vicente Sobrinho 
disse que a atividade inicia-
da ontem é em prol de uma 
população sustentável e 
boas práticas relacionadas 
às ações humanas e à natu-
reza. Segundo ele, a Sudema 
desenvolveu o projeto com a 
finalidade de sensibilização 
das pessoas para preserva-
ção do meio ambiente e seus 
recursos naturais.

O secretário estadual de 
Meio Ambiente, Fabiano Lu-
cena, disse que o Governo do 
Estado mantém compromisso 
para ampliar as áreas de pro-
teção ambiental que precisam 
de uma atenção especial do 
poder público que são instituí-
das através de decretos. Essas 
instituições, segundo ele, são 
os parques, reservas ambien-
tais, as áreas de proteção am-
biental, a exemplo do Parque 
Estadual de Areia Vermelha, 
do Parque das Trilhas no Al-
tiplano, do Vale dos Dinossau-
ros, entre outros. 

Solenidade de lançamento aconteceu na Boate da Caixa, em João Pessoa, com apresentações culturais, palestra e exibição de filme

Foto: Evandro Pereira

O major Tibério Leite, 
comandante do Batalhão 
Ambiental, foi o primeiro 
palestrante da Semana do 
Meio Ambiente. O militar fa-
lou sobre crimes ambientais 
e fez um balanço das ações 
do órgão que dirige em todo 
o Estado. 

Nessas ações houve a 
captura de vários animais sil-

vestres que estavam expos-
tos à comercialização ilegal, 
principalmente em feiras li-
vres. Tibério lembrou que os 
integrantes do Batalhão Am-
biental passam por um curso 
preparatório e também exis-
tem cursos de especialização 
realizados mensalmente. 
“Todos passam pelo curso de 
policiamento ambiental”.

Tibério disse ainda que 
não é só dos animais que a 
Polícia Ambiental toma con-
ta. A divisão atende ocorrên-
cias de crimes contra a Fauna 
e a Flora. O Centro Integrado 
de Operações, que atende as 
chamadas do 190, passa para 
o setor as ocorrências que 
atendem à especialidade da 
Polícia Ambiental, tais como 

desmatamento ilegal e extra-
ção de terra.

A Semana do Meio Am-
biente programa de hoje até 
sábado, nas cidades de Patos, 
Campina Grande, Pitimbu 
e também em João pessoa, 
apresentação de vídeos, pa-
lestras com o major Tibério 
Leite e trilha ecológica no 
Jardim Botânico.

Gestão Unificada participa das comemorações CSU e ONG realizam atividades

Palestras sobre a im-
portância da questão am-
biental com ênfase no con-
ceito da sustentabilidade, 
distribuição de mudas fru-
tíferas e florestais, cursos 
e outras ações relaciona-
das ao meio ambiente são 
atividades que estão sendo 
executadas desde o dia 1º 
de junho, em todo o Esta-
do, pela Gestão Unificada 
Emepa/Interpa Emater, em 
comemoração à Semana 
do Meio Ambiente, aberta 
oficialmente na manhã de 
ontem, pelo Governo da Pa-
raíba.

Em busca de minimizar 
os transtornos causados 
pelas agressões ambientais 
decorrentes de explorações 
agrícolas insustentáveis, a 
GU vem desenvolvendo uma 
série de ações que geram 
impactos positivos ao meio 
ambiente. Dentre elas des-
tacam-se criações, roçados 

e cultivos agroecológicos e 
orgânicos, planejamento e 
implementação de áreas de 
pastejo (silagem, fenação e 
banco de proteína), tecnolo-
gias de captação e uso ade-
quado da água, transição 
agroecológica e convivência 
com o Semiárido, manejo 
de sistemas agroflorestais 
e organização da produção 
para acesso ao mercado.

Projeto Ecoprodutivo 
Lançado no ano passa-

do pela Gestão Unificada, 
o projeto está se tornando 
referência em atividades 
socioeconômicas e ambien-
tais. As áreas ficam loca-
lizadas nos municípios de 
Salgado de São Félix (assen-
tamento Alagamar), Bonito 
de Santa Fé (assentamento 
Bartolomeu I), Remígio (as-
sentamento Oziel Pereira), 
Várzea (quilombola Pitom-
beira) e Areia (Quilombola 

Bonfim). São mais de duas 
mil famílias beneficiadas de 
forma direta e indireta.

Dentre as ações execu-
tadas e em execução estão 
a conscientização sobre a 
preservação dos recursos 
naturais com aplicação de 
cursos ambientais nas co-
munidades, implantação de 
sistemas de manejo agro-
florestal, recuperação de 
nascentes de matas ciliares, 
desassoreamento de açu-
des e implantação de barra-
gens subterrâneas e poços, 
implantação de quintais 
produtivos com frutíferas 
diversas, distribuição de es-
tações meteorológicas e de 
21.634 mudas frutíferas e 
florestais, além de regulari-
zação do Cadastro Ambien-
tal Rural (Car).

O Dia Mundial do Meio 
Ambiente é comemorado 
em 5 de junho. A data foi de-
terminada pela Conferência 

das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente realizada 
em 1972, em Estocolmo, na 
Suécia. Por meio do Decre-
to 86.028 de 27 de maio de 
1981, o governo brasileiro 
decretou no território na-
cional a Semana do Meio 
Ambiente.

O Centro Social Urbano 
(CSU) Calula Leite, da Secre-
taria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
realizou uma série de ativi-
dades alusivas à Semana do 
Meio Ambiente em parceria 
com a Organização Não Go-
vernamental (ONG) SOS Rio 
Cuiá. 

Foram oferecidas pales-
tras, atividades esportivas, 
brincadeiras, tudo com o 
objetivo de conscientizar os 
jovens da Zona Sul de João 
Pessoa sobre a importância 
de cuidar da natureza.    

No último sábado (4), a 
ação aconteceu na Fazenda 
Cuiá, entre Valentina e Gei-
sel, com alunos de escolas do 
bairro do Valentina, que tam-
bém participaram de ativida-
des e palestras voltadas para 
a educação ecológica.

Palestras 
A equipe visitou na se-

mana passada a Escola Muni-

cipal Padre Leonel da Franca 
e Escola Cenecista João Régis 
Amorim (CNEC). Os alunos 
tiveram palestras com a te-
mática Meio Ambiente e in-
teragiram com os palestran-
tes expressando interesse 
pelo assunto e assumindo 
compromisso de preservar a 
natureza. 

O diretor do CSU Calu-
la Leite, Ricardo Carvalho, 
destacou a importância das 
parcerias firmadas para a 
realização do evento. “Foi 
uma maravilha fazer esta 
parceria com a ONG SOS 
Rio Cuiá para uma ação de 
tamanha importância. Vive-
mos em mundo que pouco 
se importa com a natureza, 
que é vital para todos nós. 
Nossa juventude precisa 
realmente se conscientizar 
que é necessário cuidarmos 
do meio ambiente. Todos es-
tão de parabéns, as escolas 
participantes e a organiza-
ção”, destacou. 

GU promove 
palestras sobre 
a importância 
da questão 
ambiental, 
cursos e 
distribuição de 
mudas frutíferas 
e florestais 

A Biblioteca Pública do Es-
tado já realizou a automação de 
80% dos títulos do acervo, que 
conta atualmente com cerca de 
28 mil unidades, entre Física, 
Biologia, Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira. Quando o 
processo for concluído, um dos 
principais benefícios para os cer-
ca de 70 usuários que frequen-
tam o local diariamente é a faci-
litação na pesquisa. 

A coordenadora da Bibliote-
ca, Severina Kátia da Silva, acre-
dita que tudo estará concluído 

no mês de julho. “Essa é a nossa 
previsão, já que chegam muitos 
livros frequentemente, adquiri-
dos pelo Estado, ou doados pela 
população. Esses livros também 
são submetidos ao processo de 
automação dos títulos”, disse. 

Os usuários têm acesso a li-
vros de Geografia, Matemática, 
Física e História, além de cerca 
de mil apostilas voltadas exclu-
sivamente para a preparação 
de concursos. “Recebemos um 
público que está se preparando 
para concurso público, para o 

Exame Nacional do Ensino Mé-
dio, ou simplesmente que vem 
em busca do conhecimento”. 

Enquanto o processo de au-
tomação dos títulos não é con-
cluído, apenas os estudantes 
de escolas públicas têm acesso 
a empréstimo. Para isso, é ne-
cessário apresentar o RG e com-
provante de residência. Quando 
todos os títulos forem automati-
zados, o serviço será estendido a 
toda população. 

Um dos serviços oferecidos 
pela Biblioteca Pública do Es-

tado é o acesso à internet. São 
sete computadores destinados 
exclusivamente para pesquisa 
do usuário. Cada pessoa tem di-
reito de ficar conectada por uma 
hora, podendo haver prorroga-
ção de mais uma hora, caso não 
exista reserva.

Outro serviço oferecido pela 
Biblioteca é a contação de histó-
ria para crianças. O evento, que 
ocorre quinzenalmente, tem 
como objetivo inserir a criança 
no mundo da literatura. “É uma 
das maneiras que temos para, 

de forma lúdica, atrair o interes-
se da criança para o mundo da 
palavra escrita. Depois que são 
apresentados todos os serviços 
que temos, o aluno fica à von-
tade para ler, se adaptar melhor 
ao mundo dos livros”, afirmou 
Severina Kátia.

Serviço 
A Biblioteca Estadual da Pa-

raíba funciona de segunda-feira 
à sexta-feira, das 8h às 16h30,  na 
Avenida General Osório, 253, no 
Centro. Telefone: (83) 3218-4195. 

Biblioteca Pública faz automação de 80% dos livros
FACILItAÇÃo NA PESQUISA



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de junho de 2016

Últimas
8
Cronograma do impeachment prevê 
a conclusão no meio das Olimpíadas
Julgamento final sobre a 
cassação definitiva deve 
ocorrer no dia 16 de agosto

O julgamento final sobre a 
perda de mandato da presiden-
te afastada Dilma Rousseff de-
verá ocorrer no meio dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, de acordo 
com o cronograma aprovado 
ontem pela Comissão Proces-
sante do Impeachment.

O planejamento, apresen-
tado pelo relator do colegiado, 
senador Antonio Anastasia (PS-
DB-MG), prevê que a votação 
do relatório na comissão ocorra 
no dia 27 de julho e a leitura do 
parecer do Senado se dê no dia 
28. A partir daí, serão contadas 
48 horas de prazo para a vota-
ção da pronúncia no plenário 
da Casa, o que deve acontecer 
no dia 2 de agosto – primeiro 
dia útil após o fim do prazo. Em 
seguida, haverá 14 dias de pra-
zo para o julgamento final dos 
senadores sobre a cassação de-
finitiva. A votação deve ocorrer 
no dia 16 de agosto, em meio à 
Olimpíada, entre os dias 5 e 21.

Na semana passada, o pre-
sidente da comissão, senador 
Raimundo Lira (PMDB-PB), ti-
nha acatado questão de ordem 
da senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS) que reduzia o 
prazo para as alegações finais 
da defesa de Dilma de 15 para 
5 dias corridos, o que permi-
tiria a votação do relatório de 
pronúncia na comissão no dia 
13 de julho. No entanto, após 
recurso da defesa, Lira voltou 
atrás ontem e restaurou o 
prazo de 15 dias.

Agenda
Amanhã serão ouvidas as 

primeiras testemunhas de acu-
sação: o auditor fiscal Antonio 
Carlos Carvalho e o procurador 
do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União 
Júlio Marcelo de Oliveira. Tam-
bém irão depor quatro teste-
munhas técnicas escolhidas 
pelos senadores: o gerente de 
operações de créditos Agrope-
cuários do Tesouro Nacional, 
Rogério Jesus Alves Oliveira; 
o coordenador-geral de Ope-
rações de Crédito do Tesouro 
Nacional, Adriano Pereira de 
Paula; o secretário do Tesou-
ro Nacional, Otávio Ladeira de 
Medeiros; e o ex-diretor de go-
verno do Banco do Brasil, Jânio 
Carlos Endo Macedo. O período 
de oitiva de testemunhas deve 
durar até o dia 17 de junho, 
mas essa previsão depende da 
quantidade de testemunhas a 
que a defesa terá direito.

O comandante do proces-
so de impeachment, presiden-
te do STF, Ricardo Lewando-
wski, analisa atualmente um 
recurso apresentado pelo se-
nador Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP) que pede a redução 
do número de testemunhas da 
defesa de 48 para 16. Se o re-
curso for rejeitado, o prazo para 
ouvir todas as testemunhas 
arroladas pelo advogado José 
Eduardo Cardozo pode extra-
polar o prazo de 17 de junho.

O interrogatório da presi-
dente afastada Dilma Rousseff 
está previsto para acontecer 
depois desta fase, no dia 20 
de junho. Em seguida, entre os 
dias 21 de junho e 5 de julho, 
contará o prazo para apresen-
tação das alegações escritas da 
acusação. Depois, entre 6 e 21 
de julho, correrá o prazo para 
apresentação das alegações fi-
nais por escrito da defesa.

FOTO: Rovena Rosa/Agência Brasil

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Residências, restaurantes, postos de gasolina, além de outros estabelecimentos foram destruídos pelo vendaval que assustou a população da cidade de Jarinu 

Um vendaval deixou par-
te da cidade de Jarinu, na re-
gião de Atibaia, ao Norte da 
Grande São Paulo, sem água e 
luz, e a prefeitura estima que 
vai demorar quatro dias para 
restabelecer os serviços com-
pletamente. “Antes disso não 
vamos conseguir não. Foram 
muitos postes que caíram”, 
disse ontem o prefeito Vicente 
Zacan (PSB-SP) sobre a situa-
ção no município.

O desabastecimento de 
água está ligado à interrupção 
no fornecimento de eletrici-
dade, que paralisa o bombea-
mento. A tempestade destruiu 
residências e estabelecimen-
tos comerciais. Árvores caí-
ram por diversas partes da 
cidade. Uma pessoa morreu 
com o desabamento de um 

ponto de ônibus. O serviço 
de pronto-socorro municipal 
atendeu 50 pessoas feridas 
pela tempestade.

Até ontem, a prefeitura 
estimava que 25 moradias e 
50 imóveis comerciais haviam 
sido gravemente danificados 
pelos ventos, que chegaram 
a 130 quilômetros por hora. 
Com isso, o município decre-
tou estado de emergência.

O prefeito fez, junto com 
o coordenador da Defesa Civil 
Estadual, coronel PM José Ro-
berto Rodrigues de Oliveira, 
um sobrevoo para avaliar os 
estragos na cidade. Segundo 
o coronel, a Companhia de 
Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo vai trazer ge-
radores para reestabelecer a 
distribuição de água na cida-
de. “Nós estamos com carros
-pipas para atender hospitais 
e escolas”, acrescentou.

Uma escola foi equipada 
para receber os desabrigados 
na Vila Primavera, um dos 
bairros mais afetados. “Nós 
pegamos uma escola aqui no 
Primavera, onde é mais crítica 
a situação, as pessoas são de 
baixa renda. Nós preparamos 
essa escola desde anteontem, 
à meia-noite, e deixamos à dis-
posição”, ressaltou o prefeito.

Destruição
Morador dessa região, 

o caseiro José Soares, de 60 
anos, teve a casa destruída pe-
los ventos. “Eu estava dentro 
da casa dormindo. De repente, 
foi uma coisa muito rápida, as 
telhas começaram a cair. De-
pois que caiu em cima de mim, 
para me proteger, eu entrei 
debaixo da cama”, conta José, 
que tinha investido, recen-
temente, em uma pequena 
reforma no imóvel. “Depois 

de uma meia hora que eu pas-
sei debaixo da cama, quando 
olhei, vi tudo caído”, conta 
sobre o estado da casa, que 
acabou sem telhado e com 
apenas três paredes de pé.

Poucos metros adiante, a 
chácara pela qual José era res-
ponsável também foi arrasada 
pela tempestade. O proprietá-
rio, Antonio de Asevedo, ainda 
não tinha conseguido contabi-
lizar o tamanho do prejuízo. 
“Perdi dois carros. Os móveis 
estão todos encharcados”, 
enumerou. A casa do aposen-
tado, de 67 anos, perdeu o 
telhado. O muro que separa o 
terreno da rua veio abaixo.

É de pelo menos R$ 1 
milhão a estimativa do co-
merciante Agnaldo Candatem 
sobre as perdas na churrasca-
ria que mantém em um posto 
de gasolina. O local foi um dos 
mais afetados pela tempesta-

de. Todo o complexo comer-
cial que atendia a motoristas 
e caminhoneiros foi destruído.

O restaurante de Agnaldo 
foi completamente destelhado 
e o prédio corre risco de desa-
bar. “É algo que você vê na te-
levisão, mas não pensa que vai 
acontecer com você. Foi e está 
sendo muito triste”, lamentou 
o empresário. No local traba-
lhavam, além dele e da espo-
sa, 13 funcionários. “A gente 
conseguiu, no risco, tirar do-
cumentos e computadores, 
que tem todos os arquivos, 
e salvar alguns produtos pe-
recíveis, entre anteontem 
à noite e ontem de manhã”, 
contou Agnaldo.

Dois caminhões que es-
tavam estacionados no posto 
foram tombados pelo vento. 
Segundo o motorista de uma 
das carretas, o veículo chegou 
a ser levantado no ar.

Vendaval destrói e deixa cidade sem água e luz
nO inTeriOr de SãO PaulO

Daniel Mello
Da Agência Brasil

O escultor, dese-
nhista e artista perfor-
mático Tunga, um dos 
mais importantes no-
mes da arte contempo-
rânea brasileira, mor-
reu na tarde de ontem 
no Hospital Samarita-
no, em Botafogo, zona 
Sul do Rio. Ele tinha 64 
anos e estava interna-
do desde o dia 12 de 
maio, para tratamento 
de um câncer.

Antonio José de 
Barros Carvalho e Mello 
Mourão, nome do artis-
ta que ficou conhecido 
como Tunga, era per-
nambucano de Palmares, 
onde nasceu em 1952, fi-
lho do escritor Gerardo 
de Mello Mourão (1917-
2007). Radicado no Rio 
desde os anos 70, for-
mou-se em arquitetura 
e urbanismo na Univer-

sidade Santa Úrsula.
Ao longo de mais 

de quatro décadas de 
carreira, Tunga recebeu 
vários prêmios, entre 
eles o Prêmio Mário 
Pedrosa da Associação 
Brasileira de Críticos de 
Arte (ABCA), em 1991.  
Participou das bienais de 
São Paulo e de Veneza, 
da Documenta, em Kas-
sel, na Alemanha, e foi o 
primeiro artista contem-
porâneo do mundo a ter 
uma obra no Museu do 
Louvre, em Paris.

No Instituto Inho-
tim, em Brumadinho, 
Minas Gerais, conside-
rado o maior centro de 
arte contemporânea do 
país, duas galerias ex-
clusivas abrigam obras 
de Tunga, a True Rouge, 
inaugurada em 2006, e 
a Psicoativa Tunga, em 
2012. Esta última ocu-
pa um espaço de 2.600 
metros quadrados.

Artista plástico Tunga 
morre de câncer no Rio

aOS 64 anOS
Detido suspeito 
de assaltar 
Correios em 
Lagoa Seca

A Polícia Militar pren-
deu em flagrante, ontem, um 
suspeito do assalto ocorrido à 
agência dos Correios, na cida-
de de Lagoa Seca, pela manhã, 
quando dois homens rouba-
ram uma quantia em dinheiro 
e a arma do segurança.

Após receberem informa-
ções do assalto, por meio do 
Centro Integrado de Opera-
ções, policiais militares do 2º 
Batalhão e das Rondas Ostensi-
vas com Apoio de Motocicletas 
– Rotam iniciaram diligências 
em busca dos suspeitos mon-
tando um cerco para evitar a 
fuga.

Uma das equipes policiais 
que realizavam o cerco depa-
rou-se com os suspeitos no 
bairro da Palmeira, iniciando a 
perseguição. Um dos suspeitos 
conseguiu fugir, mas o outro, 
de 22 anos, foi capturado.

Com ele, foi apreendida a 
motocicleta utilizada no roubo, 
dois revólveres calibre 38, sen-
do um deles o que havia sido 
roubado do vigilante da agên-
cia dos Correios, e ainda todo o 
dinheiro subtraído na ação.

Há 35 anos, o boletim do 
Centro para Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC) dos 
Estados Unidos relatava os 
primeiros casos de Aids, doen-
ça que ainda era misteriosa e 
sem nome. Desde então, a en-
fermidade já deixou mais de 
34 milhões de mortos, segun-
do estimativas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

O artigo, publicado em 
5 de junho de 1981 no Bole-
tim de Mortalidade do CDC e 
depois veiculado em diversos 
meios de comunicação, des-
creve o caso de cinco jovens 
homossexuais da Califórnia, to-
dos internados com pneumo-
nia do tipo Pneumocystis cari-
nii (PCP). Dois deles já haviam 
morrido quando o relatório foi 
divulgado.

Todos eles, homens entre 
29 e 36 anos, eram saudáveis 
antes de serem acometidos 
pela doença. Muito rara, a 
PCP geralmente atinge pacien-
tes com o sistema imunológico 
comprometido, o que começou 
a chamar a atenção dos médicos.

Com o passar do tempo, 

novos casos foram registrados, 
não somente de PCP, mas tam-
bém de um tipo raro de câncer, 
o sarcoma de Kaposi, também em 
jovens gays. Na ocasião, foi criada 
uma força-tarefa para combater 
as infecções oportunistas.

James Curran, que estava 
no comando da equipe, disse 
que muitos especialistas acre-
ditavam que a epidemia havia 
sido causada por um novo ví-
rus, “mas muitos outros não e 
eles estavam convencidos de 
que era uma sobrecarga do sis-
tema imunológico”. Muitas das 
pessoas afetadas pela síndrome 
tinham um estilo de vida boêmio 
e considerado pouco saudável.

“No começo, não achá-
vamos que o sangue fosse um 
fator, mas depois apareceram 
os primeiros casos de pessoas 
com hemofilia que não eram 
homossexuais e de usuários de 
drogas injetáveis”, lembrou.

Hoje, o diagnóstico da 
Aids não representa mais uma 
sentença de morte, por conta 
dos tratamentos atuais. Segun-
do a OMS, em 2014, 1,2 milhão 
de pessoas morreram em de-
corrência da Aids em todo o 
mundo.

Primeiros casos de Aids 
eram relatados nos EUA

Há 35 anOS

Paulo Virgílio
Da Agência Brasil

Da Ansa Brasil
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Governo FHC teve maior repasse

Em sua delação pre-
miada, o ex-diretor da área 
internacional da Petrobras, 
Nestor Cerveró, apontou o 
pagamento de pelo menos 
R$ 564,1 milhões em pro-
pina em negócios da esta-
tal e da BR Distribuidora, 
uma de suas subsidiárias. 
Cerveró também delatou 
nominalmente 11 políti-
cos como beneficiários do 
esquema de corrupção. De 
acordo com O Globo, as ci-
fras são ainda maiores, já 
que os valores não foram 
atualizados e não há infor-
mação de quanto foi pago 
em parte dos negócios.

A transação que ren-
deu maior repasse de pro-
pina, segundo ele, foi a 
compra pela Petrobras da 
petrolífera argentina Pé-
rez Companc, ainda no go-
verno Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB), em 2002. 
De acordo com Cerveró, o 
negócio rendeu US$ 100 
milhões a integrantes do 
governo FHC. Algo em tor-
no de R$ 354 milhões, con-
forme o câmbio da última 
sexta-feira.

Segundo o Globo, o ex-
diretor da Petrobras con-

Nestor Cerveró diz que a 
compra de Pérez Companc 
rendeu cerca de R$ 354 mi

ProPina na PEtrobras

Do Portal UOL

tou que recebeu US$ 300 
mil (R$ 1 milhão) em 2007 
por outra transação envol-
vendo a Pérez Companc. 
A mesma quantia, relatou 
ele, foi paga ao lobista Fer-
nando Baiano, apontado 
como operador do PMDB.

De acordo com a re-
portagem, Cerveró disse 
que a compra da refinaria 
de Pasadena, nos Estados 
Unidos, rendeu US$ 15 mi-
lhões (R$ 53,1 milhões) em 
propina para o ex-senador 
Delcídio Amaral, Fernando 
Baiano e o ex-diretor de 
Abastecimento da estatal 
Paulo Roberto Costa, entre 
outros. Outros R$ 4 milhões 
foram pagos a Delcídio em 
razão da reforma da refina-
ria. Em 2014, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) con-
cluiu que Pasadena causou 
um prejuízo de US$ 792,3 
milhões (R$ 2,8 bilhões) à 
Petrobras.

Presidente do conselho 
administrativo da estatal à 
época do negócio, a presiden-
te afastada Dilma Rousseff 
diz que foi induzida a erro 
por causa do relatório “tecni-
camente falho” apresentado 
por Cerveró. O ex-diretor da 
empresa, no entanto, alega 
que a presidente sabia de to-
dos os detalhes da compra da 
refinaria.

Nestor Cerveró apon-
tou, ainda, o pagamento 
de pelo menos US$ 24 mi-

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

lhões (R$ 84,96 milhões) 
em propina pela compra 
de sondas. Nesse caso, ele 

citou como beneficiários 
o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB

-AL), o presidente afas-
tado da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), o sena-

dor Jader Barbalho (PM-
DB-PA) e Delcídio, entre 
outros.

Na delação, ex-diretor da Petrobras apontou o pagamento de R$ 564,1 milhões em propina na Petrobras e na BR Distribuidora 

Os secretários estaduais 
de Fazenda querem entregar 
nesta terça-feira, nas mãos 
do ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, propos-
ta formal dos governos re-
gionais para a renegociação 
das dívidas dos entes com a 
União. O texto com sugestões 
de mudanças no projeto de 
lei sobre a questão que tra-
mita no Congresso Nacional 
já recebeu o aval dos secre-
tários de 12 das 27 unidades 
da Federação e a expectativa 
é de que até o final do dia a 
maioria dos Estados confir-
me a proposta.

 Após reunião na últi-
ma quarta-feira entre os se-
cretários de Fazenda de 19 
Estados no Ministério da Fa-
zenda, os representantes es-
taduais levaram a proposta 
acordada entre eles para ser 
referendada pelos governa-
dores. Os secretários de Polí-
tica Econômica do ministério 
e do Tesouro Nacional, Tarcí-
sio Godoy e Otávio Ladeira, 
participaram do encontro, 
mas não fizeram nenhuma 
contraproposta por parte do 
governo.

 Os secretários estadu-
ais concordaram em sugerir 
“desidratar” o projeto de lei 
sobre a renegociação das dí-
vidas com a União, enviado 
ao Congresso ainda pelo ex-
-ministro da Fazenda, Nelson 
Barbosa. A ideia é restringir 
as contrapartidas do proje-

to a três pontos: a definição 
do que é despesa de pessoal 
(incluindo ou não gastos com 
Previdência e inativos), a li-
mitação de gastos de pessoal 
à inflação por um prazo de 
dois anos e o teto de outras 
despesas correntes também 
à inflação por dois anos.

 O secretário de Fazen-
da do Ceará, Mauro Benevi-
des Filho, deverá represen-
tar os demais secretários 
amanhã para entregar a 
proposta ao ministério. 
Segundo ele, o pedido de 
carência de 100% do paga-
mento das parcelas mensais 
das dívidas estaduais por 
um período de dois anos 
fará parte do documento. 
“A nossa proposta também 
pede que a renegociação 
com o BNDES inclua todas 
as operações, e não apenas 
aquelas selecionadas pelo 
banco”, completou. 

O Ministério da Fazenda 
por enquanto não informa 
se haverá qualquer agenda 
amanhã para o recebimento 
da proposta dos Estados. Há 
ainda a expectativa de que 
Meirelles se reúna nos próxi-
mos dias com os próprios go-
vernadores para fechar um 
acordo No dia 27 de abril, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) deu 60 dias para que 
Estados e União cheguem a 
um entendimento sobre a 
renegociação dessas dívidas, 
acabando assim com a dispu-
ta judicial sobre a cobrança 
de juros simples ou compos-
tos sobre esses débitos. 

Meirelles vai receber 
proposta sobre dívida

rEnEGoCiaÇÃo CoM EstaDos

Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

O presidente da Comis-
são Processante do Impea-
chment, senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB), recuou da 
decisão de reduzir o prazo de 
alegações finais da defesa da 
presidente Dilma Rousseff e 
anunciou ontem a restituição 
do prazo inicialmente previs-
to de 15 dias.

Lira havia deferido ques-
tão de ordem da senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS) na 
semana passada, sob alega-
ção de que o prazo poderia 
ser reduzido para cinco dias 

corridos em razão de mudan-
ças no Código de Processo 
Penal posteriores ao impea-
chment do ex-presidente Fer-
nando Collor de Mello, quan-
do foi utilizado prazo de 15 
dias.

O advogado de defesa 
da presidente afastada, José 
Eduardo Cardozo, apresen-
tou recurso ao presidente do 
processo, ministro Ricardo 
Lewandowski, solicitando 
que a mudança no prazo fos-
se revista e que fosse adotado 
prazo de 20 dias, uma vez que 
esse foi o período concedido 
para as alegações iniciais da 
defesa.

O presidente da comis-
são acatou ontem parcial-
mente o recurso de Cardozo, 
restaurando o prazo de 15 
dias. Lira disse que esta foi 
uma decisão pessoal, tomada 
após uma “reflexão filosófica” 
que o fez evoluir em seu pen-
samento.

“Era razoável que a defesa 
trabalhasse com a expectativa 
de direito baseado no prazo 
processual de 1992”, afirmou 
Raimundo Lira, considerando 
ainda que, se há duas possi-
bilidades de prazo, a dúvida 
deve ser a favor do réu. Nesse 
caso, o prazo de 15 dias.

“Essa decisão foi absolu-

tamente pessoal. Como disse 
na última reunião, na presi-
dência não podemos aceitar 
qualquer tipo de pressão, 
porque isso desvirtuaria o 
trabalho de nossa comissão”, 
acrescentou o presidente. 
Raimundo Lira informou que 
se embasou em pareceres 
técnicos.

Ainda ontem eram  
aguardados decisões de Le-
wandowski relativas a outros 
recursos apresentados, entre 
eles o do senador Aloysio Nu-
nes Ferreira (PSDB-SP), que 
requer redução de 48 para 16 
o número de testemunhas de 
cada parte no processo.

Lira recua e mantém prazo para a 
defesa de Dilma no impeachment

Conselho decide destino de Cunha

aFastaMEnto Da PrEsiDEntE

QUEbra DE DECoro ParLaMEntar

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil 

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil 

Com todas as atenções 
voltadas para o Conselho de 
Ética, a semana começa com a 
expectativa de que, depois de 
seis meses em tramitação, seja 
concluído o processo contra 
o deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Os 21 integrantes 
do colegiado começam a discu-
tir e votar o parecer favorável 
a seu afastamento na manhã 
desta terça-feira (7). Mas, o 
desfecho pode ocorrer apenas 
na quarta ou quinta-feira, caso 
os debates se estendam por 
horas e seja iniciada a Ordem 

do Dia no plenário da Casa, o 
que impede que qualquer vo-
tação ocorra nas comissões.

Cunha é acusado de ter 
mentido à Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Petro-
bras, quando negou a existên-
cia de contas no exterior em 
seu nome, o que poderia carac-
terizar quebra de decoro parla-
mentar. Havia a expectativa de 
que o relator do caso, Marcos 
Rogério (DEM-RO), também 
incluísse em seu parecer as 
acusações de recebimento de 
propina para viabilizar con-
tratos com estatais brasileiras. 
Mas, por orientação da Mesa 
Diretora, Rogério não conside-

rou essas denúncias no voto.
Sobre as contas, Cunha, 

que foi o responsável pela sua 
defesa no colegiado em 19 
de maio, negou ser o titular e 
afirmou que é apenas benefi-
ciário dos recursos advindos 
de trustes. O presidente afas-
tado da Câmara, por decisão 
liminar do Supremo Tribunal 
Federal (STF), afirmou que 
esta situação ficou “compro-
vada na instrução do proces-
so no Conselho”.

Votação
O parlamentar aposta na 

rejeição do relatório. Pelas 
contas de assessores do Con-

selho, Cunha tem 10 votos a 
seu favor e ficaria nas mãos 
da deputada Tia Eron (BA), 
que substituiu Fausto Pinato 
(PRB-SP) no colegiado, pro-
vocando a reação dos parla-
mentares contrários a Cunha 
que consideraram a troca 
como uma estratégia para re-
forçar o apoio ao acusado.

Se a deputada votar a fa-
vor da cassação, o placar em-
patado por 10 a 10 pode ser 
definido pelo presidente do 
colegiado, José Carlos Araújo 
(PR-BA). Tia Eron, no entanto, 
pode também pesar a balança 
a favor de Cunha, totalizando 
11 votos a seu favor.
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Ouro para o Brasil
Faltam menos de sessenta dias para os Jogos 

Olímpicos de Verão Rio 2016 e a imprensa internacional já 
começa a contabilizar as medalhas de ouro conquistadas 
neste ano pelo Brasil. Enquanto a pira olímpica não 
for acesa no Rio de Janeiro, marcando o início das 
competições, o País acumulará diversas marcas negativas, 
a maioria no que diz respeito aos próprios Jogos, entre 
obras não concluídas e falhas de execução.

Ontem, a ‘medalha’ de ouro foi posta no pescoço do 
presidente interino Michel Temer pelo jornal The New York 
Times. A marca dourada da vergonha diante do mundo 
inteiro chegou pelo exímio trabalho de envolver suspeitos 
de corrupção em sua volta. Protagonista do golpe 
contra a presidente afastada Dilma Rousseff, Temer foi 
lembrado no editorial “Brazil’s Gold Medal for Corruption” 
por diversos erros, desde a escolha da sua equipe de 
ministros até a sistemática queda deles por envolvimento 
na tentativa de barrar a Operação Lava Jato.

O veículo começa as críticas a Temer pela composição 
dos seus ministros, todos homens e brancos (“all-white, all-
male”), sem a devida representatividade social. Em seguida 
o diário reforça a tese de golpe, mas sem citar o termo, 
relembra o vazamento da gravação do ex-ministro Romero 
Jucá quando este se refere à saída de Dilma Rousseff como 
parte de um acordo político para “proteger todos”.

É uma vergonha que o Brasil estampe as páginas de 
um dos jornais mais relevantes do mundo dessa forma. 
O editorial cita ainda crises políticas em outros países 
da América Latina, como Bolívia, Colômbia, Guatemala e 
Honduras. De toda forma, a medalha de ouro simbólica 
entregue a Temer pela imprensa mostra a fragilidade da 
nossa jovem democracia.

O jornal americano ainda cita o escândalo de 
Temer ter seu ministro da Transparência, posto para 
combater a corrupção, obrigado a renunciar ao cargo 
por suspeição, após também aparecer atacando a Lava 
Jato em conversa gravada. 

Ao final, o jornal lança um desafio: se o interino Michel 
Temer for mesmo um homem sério e quiser acabar com as 
suspeitas que recaem sobre ele a respeito da forma como foi 
conduzido o processo de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, basta que seja “sábio” para editar uma lei que 
acabe com a imunidade de ministros e políticos brasileiros. 
Simples assim.

Nota sobre machismo
Acredito que educar seja função social dos mais 

importantes veículos de comunicação. Ao mesmo tempo, 
a imprensa precisa combater práticas que remetam 
ao retrocesso. O machismo persegue, mata mulheres 
diariamente, mas de tão arraigado na sociedade, às vezes 
acaba passando como ‘normal’. Nunca será. 

Na semana passada, um grupo de manifestantes 
protestou no monumento turístico da orla de João 
Pessoa contra a cultura de estupro usando tinta 
guache. A tinta, obviamente, saiu no dia seguinte 
apenas com água. Um protesto simples, inteligente e 
de forte impacto. Para a minha surpresa, teve jornalista 
condenando o ato, como se tratasse de vandalismo. Uma 
ignorância sem tamanho dos nossos profissionais da 
comunicação. Segue abaixo a nota oficial do Grupo de 
Estudos em Gênero e Mídia, da UFPB:

O GEM vem repudiar todo ataque feito às mulheres 
pelo Ato Todas por Ela na noite de ontem [01/06]. Redes 
sociais e a imprensa local, além da própria prefeitura 
municipal tratou do caso com preconceito e distorcendo 
o real motivo desta manifestação. Nós mulheres fomos 
tratadas como criminosas e recebemos violentamente 
comentários que depreciavam a intenção do ato. Esta é a 
lógica que impera em nossa sociedade: o estupro a cada dez 
minutos perde espaço na TV ou nas redes sociais, se banaliza 
e se dilui, quando o que se torna mais chocante é ver o 
vermelho de tinta guache em monumento público.

As mãos das meninas não estão mais lá, foram 
apagadas com água e sabão, mas quem há de se escandalizar, 
defender, gritar, protestar pelas marcas que carregamos no 
corpo e na alma, pelo sangue real que ninguém quer ver? 
Sabe por que incomoda? As pessoas pensam que estão falando 
do patrimônio público, ledo engano, estão incomodadas com 
algo que é silenciado e invisibilizado em nossa sociedade: a 
violência contra a mulher acontece diariamente dentro 
das casas, das famílias, em todo lugar, mas esse sangue 
ninguém fala, não causa protesto nem indignação. A 
imprensa foi infeliz hoje na sua cobertura rasa e medíocre 
sobre o evento. Perdeu a chance de falar da dor e do grito 
dessas mulheres. Perdeu a chance de mostrar a beleza de 
ver mulheres unidas, lutando sozinhas, com sua poesia e 
seu canto, sua ciranda e sua voz, por uma sociedade que 
nos violenta, nos oprime, nos mata.

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Apreensão de celular confirma
estupro coletivo de menina no RJ

A delegada Cristiana 
Bento, titular da Delegacia 
da Criança e do Adolescente 
Vítima (DCAV), afirmou que 
a apreensão do celular de Raí 
de Souza, na sexta-feira (3) 
foi “crucial” para as investi-
gações do estupro coletivo 
da adolescente de 16 anos na 
Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Se alguém tinha dúvida 
se houve ou não estupro, com 
esse celular, a dúvida acabou. 
O que a gente vê é a mão do 
Raphael (Duarte Belo), a voz 
do Raphael e, na sequência, 
vê o estupro de vulnerável 
consumado”, afirmou Cristia-
na. “A polícia sabe que houve 
estupro de vulnerável.”

A delegada participou 
de audiência pública na As-
sembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro, que discutiu a 

Novos vídeos foram
localizados no aparelho
de um dos acusados

FOTO: Wilton Junior/Agência Estado

Do IG

Raí de Souza (de braços cruzados) falou que tinha destruído celular, mas polícia achou aparelho

cultura do estupro, na tarde 
de ontem.

Cristiana afirmou ainda 
que a jovem de 16 anos foi 
negligenciada pelo Estado. 
“Essa adolescente foi víti-

ma duas vezes. Foi vítima 
do estupro e da sociedade. 
O Estado a negligenciou no 
moral e no social. Essa in-
vestigação trouxe mais dig-
nidade para essa jovem”, 

afirmou Cristiana. “Vi nas 
redes sociais dizerem que 
ela é isso, é aquilo. Ela é uma 
adolescente e é responsabili-
dade de todos o desenvolvi-
mento dessa adolescente.”

Rene Moreira
Da Agência Estado

Um taxista foi preso em 
flagrante após estuprar uma 
professora inglesa na madruga-
da do sábado (4), em São Paulo. 

A vítima, natural da In-
glaterra, contou que estava em 
um restaurante, no Itaim Bibi, 
quando pediu que o funcioná-
rio do local pedisse um táxi.

Após entrar no automóvel 
do taxista, funcionário da em-
presa 99 Táxi, a vítima relatou 
ter negado algumas investidas 
feitas por ele. Com isso, o mo-
torista parou o automóvel em 
uma rua vazia e estuprou a 
professora de inglês. 

Depois do crime a inglesa 
pediu que o taxista a levasse 
para casa. Ele ainda teria pedi-
do dados pessoais da vítima e a 
chamado para sair. 

Após o depoimento da 
professora no 27ºDP, os poli-
ciais recuperaram dados do 
táxi e marcaram com o homem. 

Quando chegou foi preso em fla-
grante delito e levado ao 91ºDP. 

Resposta da 99 Táxi
“A 99 trabalha pela segu-

rança de seus usuários e fica-
mos profundamente tristes ao 
saber do caso. Por questões 
de segurança, já fizemos o blo-
queio preventivo do motorista 
em questão. Além disso, vamos 
cooperar integralmente com as 
autoridades durante a investi-
gação.

Desde nosso início, há 
quatro anos, criamos várias 
soluções para tornar o sistema 
ainda mais seguro aos usuá-
rios: exigimos de todos os nos-
sos taxistas a documentação 
da Prefeitura, monitoramos 
as corridas e acompanhamos 
a avaliação dos motoristas, 
atuando sobre todas as recla-
mações.

Seguimos à disposição 
para qualquer esclarecimento 
adicional.”, diz a nota.

Passageira inglesa em SP
Do IG

O presidente na-
cional do PT, Rui Falcão, 
clamou por uma “greve 
geral contra o golpe” em 
artigo publicado ontem 
no site do PT e nas redes 
sociais. Ele também con-
vocou a militância a sair 
às ruas neste dia 10 em 
protesto contra o gover-
no interino de Temer.

“Duas decisões im-
portantes na mais recen-
te reunião da Comissão 
Executiva Nacional, rea-
lizada dia 31 de maio. 
A primeira, que dá con-
tinuidade à nossa parti-
cipação na luta contra o 
golpe do vice usurpador, 
conclama a militância 
a empenhar-se para a 

grande mobilização na-
cional do dia 10 de junho”, 
escreve o dirigente petista.

“Nesse sentido, orien-
ta os (as) petistas, sobre-
tudo os que atuam dire-
tamente no movimento 
sindical a ajudarem na 
preparação para uma 
greve geral contra o 
golpe, pelo fora Temer 
e por nenhum direito a 
menos”, Falcão.

“Em meio à cam-
panha eleitoral e às jor-
nadas contra o golpe, 
que se intensificam com 
a participação da presi-
dente Dilma e do Lula, 
a militância, nesse pe-
ríodo, estará debatendo 
diretrizes políticas para a 
atuação futura do PT”, fi-
naliza o presidente do PT.

Rui Falcão pede “greve 
geral contra o golpe”

em sITe e redes sOCIAIs

O Estado da Bahia re-
gistrou irregularidades no 
repasse de R$ 642.832.641 a 
beneficiários do Bolsa Família, 
segundo investigação do Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
com base em dados referentes 
a 2013 e 2014. O valor é o maior 
entre as unidades da Federação 
em que o MPF encontrou suspei-
tas de fraude nos benefícios.

De acordo com a inves-
tigação, dos cerca de R$ 6,8 
bilhões repassados a beneficiá-
rios do Bolsa Família na Bahia, 
R$ 642.832.641 são destina-
dos irregularmente a pessoas 
que não têm direito, como 
servidores públicos, doadores 
de campanha, empresários e 

pessoas que já morreram.
A Bahia lidera o ranking 

de repasses suspeitos no Bolsa 
Família, seguida por São Paulo, 
Pernambuco, Maranhão, Ceará 
e Minas Gerais, que somam R$ 4 
milhões em irregularidades no 
programa. Em todo o País, se-
gundo o MPF, cerca de R$ 2,5 
bilhões do Bolsa Família estão 
sob suspeita de fraude, envolven-
do 1,4 milhão de beneficiários.

No levantamento por ci-
dades, Salvador registra os 
maiores valores de suspeita de 
fraude no programa social, se-
guida por Brasília, João Pessoa, 
Manaus e Recife.

O MPF criou uma ferra-
menta que cruza dados e iden-
tifica possíveis irregularidades 
no preenchimento de requisitos 
para ter direito ao Bolsa Família.

BA lidera suspeitas de 
fraude na “mira” do MPF

NO BOLsA FAmíLIA

Reprodução/WEB

Sayonara Moreno
Da Agência Brasil

A Arquidiocese de Ubera-
ba, no Triângulo Mineiro, afas-
tou ontem, o padre Fabiano 
Gonzaga, de 28 anos, de Frutal, 
também em Minas. Ele foi pre-
so em flagrante no sábado (4), 
em Caldas Novas, Goiás, acusa-
do de abusar de um adolescen-
te de 15 anos, que tem proble-
mas mentais.

Segundo a denúncia, o 
garoto estava em uma sauna 
onde teria sofrido o abuso. O 
sacerdote nega que isso tenha 
ocorrido, mas acabou autuado. 
O relato de um psicólogo, que 
conversou com a vítima, e ou-
tros indícios - como imagens 
pornográficas em seu celular - 
teriam pesado no flagrante.

O caso foi descoberto após 
o garoto contar para a mãe que 
foi trancado na sauna de um 
clube e obrigado a se relacio-
nar com o sacerdote. A Polícia 
Militar foi chamada, e o caso 
então acabou na delegacia e no 
indiciamento pelo crime de es-
tupro de vulnerável.

O religioso alegou à polí-
cia ter mesmo conversado com 
o adolescente. Mas que saiu do 
local assim que notou que ele 
tinha problemas.

Afastamento
A Arquidiocese de Ube-

raba divulgou nota para dizer 
que repudia todo tipo de vio-
lência e que aguarda a apura-
ção dos fatos pelas autoridades 
competentes. A arquidiocese 
também alegou que o padre, 
que foi ordenado há pouco 
mais de dois anos, está agora 
“vedado no exercício do minis-
tério presbiteral ou qualquer 
outro encargo eclesiástico”.

Padre é preso em Goiás

Adolescente 
de 15 anos, que 
foi vítima de 
abuso é portador 
de problemas 
mentais
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Mundo

Presidente francês alerta sobre
ameaça terrorista na Eurocopa
A competição começa no 
próximo dia 10 e Hollande 
teme por novos ataques

Da Agência Sputnik Brasil

O presidente francês, 
François Hollande, considera 
que ataques terroristas são 
possíveis em seu país duran-
te o Campeonato Europeu de 
Futebol deste ano, a Euroco-
pa. “Essa ameaça se manterá 
a longo prazo”, disse Hollande 
à Rádio França Internacional. 
“Mas nós devemos fazer tudo 
para ter certeza de que a Eu-
rocopa será bem-sucedida.

Segundo Hollande, até 
90 mil policiais vão garantir 
a segurança durante a Copa 
de Futebol. Ele disse também 
que foram tomadas medidas 
adicionais e apelou aos torce-
dores para entender a neces-
sidade de controle na entra-
da dos estádios.

 O Campeonato Europeu 
de Futebol será realizado de 
10 de junho a 10 de julho de 
2016 na França. Atualmente, 
uma das questões mais im-
portantes é garantir a segu-
rança durante o evento.

No fim de maio, a im-

prensa relatou que os radi-
cais planejam ataques contra 
os torcedores das equipes 
nacionais da Rússia e Grã
-Bretanha que vão jogar no 
dia 11 de junho em Marselha. 
A imprensa descobriu os da-
dos no notebook apreendido 
do líder dos responsáveis pe-
los ataques em Paris e Bruxe-
las, Salah Abdeslam.

A polícia francesa, no 
entanto, não confirmou até 
agora que estejam sendo pla-
nejados ataques terroristas 
no Campeonato Mundial.

Na noite de 13 de no-
vembro de 2015, três grupos 
de terroristas fizeram uma 
série de ataques em Paris e 
em Saint-Denis, nos arredo-
res da capital. Três jihadis-
tas fizeram ataques suicidas 
nas proximidades do Stade 
de France, onde ocorria uma 
partida de futebol entre as 
seleções da França e da Ale-
manha. Outro grupo (com-
posto, no mínimo, por três 
pessoas) atacaram cafés e 
restaurantes no nordeste de 
Paris. Mais três terroristas 
tomaram reféns na sala de 
espetáculos Bataclan. Cento 
e trinta pessoas morreram e 
mais de 350 ficaram feridas.

Com 92% dos votos 
contabilizados no segundo 
turno das eleições presiden-
ciais do Peru, o candidato Pe-
dro Pablo Kuczynsksi obtém 
50,32% dos votos válidos, 
enquanto a candidata Keiko 
Fujimori, 49,68%,  de acordo 
com o Escritório Nacional de 
Processos Eleitorais (Onpe). 
Foram instaladas 74.224 
seções eleitorais em todo o 
país, o que representa cober-
tura de 100%.

Mariano Cucho, chefe 
do Onpe, também informou 
que a contagem de votos em 

100% em regiões como a 
Apurimac, Ica, Lambayeque, 
Moquegua, Tumbes, Lima e 
Callao foi concluído. O resul-
tado final, porém, só será co-
nhecido na sexta-feira (10) 
ou no sábado (11), pois além 
dos votos de outras regiões 
do país, precisam ser apura-
dos os votos do exterior, que 
começaram a chegar ontem.

O primeiro turno das 
eleições presidenciais no 
Peru foi no dia 10 de abril. 
Keiko Fujimori liderou a 
disputa, mas não conseguiu 
os mais de 50% necessários 
para vencer as eleições sem 
a necessidade de um segun-
do turno.

Pedro Pablo lidera pleito
para presidente do Peru

SEGUNDO TURNO 

Da Agência Peruana 
de Notícias Andina

Dubai (AE) - Milhões de mu-
çulmanos em todo o mundo ini-
ciaram o mês sagrado do Ramadã 
nessa segunda-feira, uma época 
marcada por intensa oração, je-
jum ao amanhecer até o anoitecer 
e festas noturnas.

A TV estatal da Arábia Sau-
dita anunciou a lua nova que dá 
início ao Ramadã no domingo à 
tarde. A mídia local na Indoné-
sia, o país muçulmano mais po-
puloso do mundo, também disse 
que os muçulmanos por lá iriam 
começar o jejum na segunda-fei-
ra, assim como os muçulmanos em 
Cingapura, Iêmen, Líbano, Síria, 
Qatar, Kuwait, Jordânia, Egito, 

Emirados Árabes Unidos, Afega-
nistão e nos territórios palestinos, 
entre outros.

Na sequência destes anúncios, 
uma mesquita em Tampa, na Flóri-
da, anunciou que seus seguidores 
também iriam comemorar o jejum 
no primeiro dia.

Os muçulmanos seguem um 
calendário lunar e uma metodo-
logia de observação da lua, que 
pode levar diferentes países a de-
clarar o início do Ramadã com um 
ou dois dias de intervalo. No do-
mingo à noite, o Paquistão e o Irã 
ainda tinham que anunciar oficial-
mente o primeiro dia do Ramadã 
nessa segunda-feira. 

Os fiéis passam o mês do Ra-
madã nas mesquitas para orações 

noturnas conhecidas como “tara-
weeh”, enquanto o tempo livre 
durante o dia muitas vezes é gasto 
lendo o Alcorão e ouvindo pales-
tras religiosas.

Abstinência
Cada dia, durante o mês do 

Ramadã, os muçulmanos se abstêm 
de comer e beber do nascer ao pôr 
do sol. Mesmo um gole de água, 
café ou um cigarro podem invali-
dar rapidamente o jejum. Há exce-
ções ao jejum para crianças, idosos, 
doentes, mulheres que estão grá-
vidas, amamentando ou menstrua-
das, e às pessoas que estão viajan-
do. Os muçulmanos celebram o fim 
do Ramadã com um feriado de três 
dias chamado de Eid.

Muçulmanos iniciam o Ramadã
MÊS SAGRADO

Da Agência Estado

Com jejuns e orações intensas, os muçulmanos iniciaram em todo o mundo o Ramadã, celebração que acontece anualmente

FOTO: Petros Giannakouris-Associated Press/Estadão Conteúdo

O governo da Venezue-
la prorrogou, a partir dessa 
segunda-feira, o plano de 
cortes programados no for-
necimento de energia elétrica 
em partes do país, segundo a 
imprensa local. O Ministério 
da Energia Elétrica informou 
que, após 40 dias de vigência 
do chamado Plano de Admi-
nistração de Carga (PAC), a 
iniciativa será mantida, para 
preservar a operação na cen-
tral hidrelétrica de Guri.

Segundo o jornal El Uni-
versal, o ministro da Energia 
Elétrica, Luis Motta Domín-
guez, disse que houve uma 
recuperação no nível dos re-
servatórios em Guri, mas não 
o suficiente para acabar com 
o racionamento. O diário dis-
se que o governo venezuela-
no não definiu uma data para 
o término da restrição. O 

ministro disse que dentro de 
15 ou 30 dias mais chuvas 
devem elevar os reservató-
rios e agradeceu a paciên-
cia da população, segundo 
a estatal Venezolana de Te-
levisión. De acordo com a 
emissora de TV, o sistema de 
Guri é responsável por mais 
de 60% da energia elétrica 
consumida no país.

O governo do presiden-
te Nicolás Maduro imple-
mentou um plano especial, 
segundo o qual às quartas, 
quintas e sextas os funcioná-
rios públicos não trabalham, 
e adiantou o horário de ve-
rão, entre outras medidas 
para economizar energia.

O país vive uma grande 
crise econômica, com falta 
de produtos básicos, inflação 
muito alta e recessão. A opo-
sição pressiona por uma vo-
tação popular de um referen-
do revogatório que poderia 
afastar Maduro.

Venezuela prorroga 
plano de racionamento 

CORTES DE ENERGIA

Gabriel Bueno da Costa
Da Agência Estado

San Juan (AE) - A ex-se-
cretária de Estado Hillary 
Clinton venceu com folga as 
primárias do Partido Demo-
crata em Porto Rico, reali-
zadas no domingo (5). Com 
isso, Hillary aumentou sua 
vantagem sobre o rival Ber-
nie Sanders na corrida pela 
indicação à vaga democrata 
na disputa pela presidência 
dos Estados Unidos.

 Após uma vitória no 
sábado nas Ilhas Virgens 
dos EUA e a de domingo em 
Porto Rico, Hillary precisa de 
menos de 30 delegados para 
atingir os 2.383 necessários 
para garantir a nomeação de-
mocrata, segundo contagem 
da agência Associated Press.

Os eleitores de Porto 
Rico não podem votar na 
eleição geral, mas sim nas 
primárias. O quadro delica-
do da economia local pode 

estar presente na campanha 
presidencial, já que dezenas 
de milhares de porto-ri-
quenhos abandonaram a 
ilha para fugir da economia 
fraca, com muitos deles ra-
dicados na Flórida. Os dois 
pré-candidatos se compro-
meteram a ajudar o governo 
da ilha a tentar reestruturar 
uma dívida pública de US$ 
70 bilhões que, na avaliação 
da principal autoridade lo-
cal, é impagável.

Hillary e Sanders passa-
ram o domingo em campa-
nha na Califórnia, o Estado 
que concede mais delegados 
entre os cinco que realizam 
primárias nesta terça-feira. 
Com um bom desempenho, 
Hillary pode chegar ao nú-
mero de delegados necessá-
rio nesta terça-feira.

Hillary já conseguiu 
1.807 delegados em primá-
rias e caucus, enquanto San-
ders obteve 1.516.

Hillary vence em Porto 
Rico e amplia vantagem

PRIMÁRIAS AMERICANAS

Da Agência Estado

Da Ansa Brasil

Os suíços rejeita-
ram, em plebiscito no 
domingo (5), a proposta 
de conceder um salário 
mínimo básico de 2.250 
euros mensais a todos 
os cidadãos do país, de 
acordo com os primeiros 
resultados do pleito di-
vulgados por institutos 
de pesquisa.

Os dados da votação 
revelados até o momen-
to apontam que 78% dos 
eleitores votaram “não” 
ao projeto que prometia 
garantir “uma vida dig-
na e participação na vida 
pública aos que inclusive 
não exercem nenhuma 
atividade lucrativa”.

A iniciativa partiu 
de um grupo de cida-

dãos suíços independen-
tes. Tanto o Parlamento 
quanto o governo suíço 
já haviam dito que não 
concordavam com a me-
dida e alegaram que os 
cofres públicos não su-
portariam o rombo. A 
proposta previa a conces-
são de 2.500 francos suí-
ços (cerca de 2.250 euros) 
para adultos e de 625 
francos suíços (560 eu-
ros) para jovens e crian-
ças, independentemente 
de seu nível social, e de 
duração vitalícia. Apesar 
da derrota, os autores da 
proposta não se deram 
por vencidos e disseram 
que a votação serviu 
para “conscientizar” so-
bre a necessidade de um 
novo contrato social en-
tre governo e população.

Suíça rejeita salário 
a todos os cidadãos 

PLEBISCITO
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ANS inclui exames 
para detectação do 
zika em planos de saúde
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Mundo caminha para era “pós-antibiótica”, diz diretor dos MSF

Superbactérias
O mundo caminha para 

uma era “pós-antibiótica”, 
em que infecções comuns 
podem matar. O alerta é do 
médico britânico Manica Ba-
lasegaram, diretor da organi-
zação Médicos Sem Fronteiras 
(MSF), recém-nomeado para 
coordenar o programa Pes-
quisa e Desenvolvimento de 
Antibióticos Globais (Gard, na 
sigla em inglês), lançado no 
último dia 27 pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) e 
pela Iniciativa Medicamentos 
para Doenças Negligenciadas 
(DNDi, na sigla em inglês). O 
objetivo do programa é finan-
ciar pesquisas para encontrar 
novos antibióticos.

O lançamento do Gard 
coincidiu com o anúncio do pri-
meiro caso nos Estados Unidos 
de superbactéria resistente à 
colistina, o mais potente dos 
antibióticos, último recurso de 
infecções difíceis. A paciente 
é uma mulher de 49 anos, da 
Pensilvânia, internada em abril 
com infecção urinária pela 
bactéria E. coli. Ela não havia 
saído do país nos cinco meses 
anteriores ao surgimento da 
doença. A vítima não reagiu ao 
tratamento com colistina, con-
siderado o último recurso em 
infecções difíceis de combater. 
Ela foi tratada com antibiótico 
menos potente e se recuperou.

Em novembro de 2015, 
uma cepa da superbactéria já 
havia sido identificada na Chi-
na. Desde então, foi localizada 
em mais de 20 países. O te-
mor dos pesquisadores é que 
o gene que confere resistência 
à cepa se espalhe por outros 
agentes infecciosos.

O Gard já recebeu 2 mi-
lhões de euros doados por 
Alemanha, Reino Unido, Países 
Baixos, Conselho Sul-Africano 
de Pesquisa Médica e MSF para 
financiar três linhas simultâ-
neas de pesquisa.

Balasegaram, que traba-
lhou como médico de campo 
do MSF na África Subsaariana 
e no sul da Ásia, estará no Rio 
nesta semana para participar 
da Reunião de Parceiros do 
DNDi, que discutirá o desen-
volvimento de novos antibióti-
cos para as doenças negligen-
ciadas - aquelas pelas quais a 
indústria farmacêutica não se 
interessa e não investe, como 
tuberculose e malária. 

Abaixo, a entrevista com 
Balasegaram:

Recentemente foi anun-
ciada a descoberta de um 
paciente nas Américas com 
resistência bacteriana a to-
dos os tipos de antibióticos. 
Que risco essa descoberta 
representa?

As bactérias resistentes 
aos medicamentos não só 
viajam geograficamente, mas 
também os genes resistentes 
podem viajar entre patógenos. 
Este é um grande problema. 
Bactérias resistentes aos me-
dicamentos não estão pre-
sentes apenas em ambientes 
hospitalares, mas também na 
comunidade. Em outras pala-
vras, ao nosso redor, incluindo 
na nossa alimentação. Portan-
to, a recente descoberta nos 

Estados Unidos é uma confir-
mação de que temos que agir 
imediatamente, antes de nos 
vermos diante de um colapso 
completo da medicina moder-
na como a conhecemos.

As bactérias multirre-
sistentes emergiram a partir 
da automedicação, mas exis-
tem evidências de que o uso 
de antibióticos em animais, 
para aumentar a produção, 
está relacionado à resistên-
cia em humanos. 

Estas práticas precisam 
ser revistas?

A multirresistência a me-
dicamentos resulta de vários 
fatores que vão muito além da 
automedicação. Faltam diag-
nósticos adequados, rápidos e 
de baixo custo para determi-
nar a questão mais fundamen-
tal: se a infecção é decorrente 
de vírus ou bactéria. Até hoje, 
muitas vezes, isso leva à pres-
crição excessiva de antibióti-
cos. Acontece em países ricos 
e pobres. O uso exagerado de 
antibióticos na agricultura e 
criação de animais é uma das 
principais causas da resistên-
cia, o que levou à necessidade 
urgente de diminuir ao míni-
mo essa aplicação. Desenvol-
ver resistência aos antibióticos 
é basicamente o que as bac-
térias fazem, é sua natureza. 
Ainda assim, temos que tentar 
retardar ou combater a resis-
tência com todas as armas de 
que dispomos, garantir acesso 
a antibióticos para quem pre-
cisa, assegurar os antibióticos 
certos nas doses certas, admi-
nistrar formulações e combi-
nações para as infecções. Tam-
bém controlar o excesso de 
comercialização de remédios, 
implementando diretrizes a 
níveis local, nacional e global. 
Os setores da saúde humana e 
animal têm de trabalhar lado a 
lado. Simplesmente não temos 
novos tratamentos com anti-
bióticos, com medicamentos 
novos ou existentes, e é isso 
que o Gard pretende resolver.

Mas em poucos anos ha-
verá bactérias resistentes a 
estas novas drogas também.

É absolutamente neces-
sário desenvolver novos anti-
bióticos, mas, se não fizermos 
nada sobre como os antibióti-
cos, já existentes e novos, são 
usados, controlados e acessí-
veis para as pessoas que ne-
cessitam, qualquer antibiótico 
novo vai encontrar resistência 
rapidamente. A luta contra 
a resistência antimicrobiana 
tem que ser um esforço ime-
diato e global. As economias 
emergentes, como o Brasil, te-
rão papel crucial a desempe-
nhar, possuindo sistemas de 
saúde cada vez mais robustos, 
capacidade para desenvolver 
antibióticos e também muitos 
dos problemas globais que são 
causas da resistência.

Como os países devem 
agir para evitar a prolife-
ração de bactérias multir-
resistentes? 

A adoção de regras restri-
tivas para o uso dos antibióti-
cos é suficiente? Devemos ser 
claros sobre como restringir o 
uso. Isso só é apropriado onde 
há excesso de uso. 

Clarissa Thomé
Da Agência Estado

Muito forro pé de serra e 
animação marcaram a recepção 
dos passageiros do voo inaugu-
ral da Azul Linhas Aéreas entre 
Belo Horizonte e João Pessoa. O 
voo chegou ao Aeroporto Castro 
Pinto, às 16h30 desse sábado (4), 
e foi recebido em grande estilo 
com direito ao batismo da ae-
ronave. Os voos serão operados 
semanalmente, aos sábados, com 
aeronaves cuja capacidade total 
é de 118 passageiros.

A nova rota que ligará Belo 
Horizonte a João Pessoa, segun-
do a presidente da Empresa Pa-
raibana de turismo (PBtur), Ruth 
Avelino, é um forte apelo para os 
moradores de cidades como Ri-
beirão Preto e Presidente Pruden-
te, em São Paulo; Goiânia (GO) e 
Uberlândia (MG), mercados que 
são maiores emissores de turis-
tas para o Nordeste. “Estamos 
focados em uma estratégia para 
tornar a Paraíba um destino mais 
conhecido para que chegue aqui 
e retorne lotado”, pontuou a pre-
sidente da PBtur. 

Assim que desembarcaram, os 
passageiros tiveram uma surpresa 
com a apresentação de uma qua-
drilha junina do grupo folclórico 

do Sesc (Serviço Social do Comér-
cio), colocando todo mundo para 
sentir o clima junino na Paraíba. 
Foram distribuídas bolsas com ma-
terial institucional sobre a Paraí-
ba, folhetos com a programação 
do Maior São João do Mundo, em 
Campina Grande, além de brindes 
de doces regionais, como o cha-
mado “nego bom”.

A mineira Maria Helena Fer-
reira, moradora de Uberaba (MG) 
declarou que ao entrar na sala de 
desembarque sentiu o clima de 
São João da Paraíba. “O ritmo do 
forró e a animação dos organiza-
dores do evento me contagiaram”. 
Ela conta que veio conhecer a Pa-
raíba atraída pela cultura do povo 
nordestino, em especial pelas suas 
festas tradicionais e gastronomia, 
a exemplo do Maior São João do 
Mundo. Helena aproveitou e já 
tratou de se aquecer dançando 
com os integrantes da quadrilha.

A expectativa do diretor de 
Marketing da PBtur, Luciano 
Lapa, é de que o voo que liga Belo 
Horizonte a João Pessoa passe 
a ocorrer três vezes por semana 
e, dependendo da procura, seja 
diário. Já o advogado Ricardo 
Amorim, da cidade de Conselhei-

ro Pena (MG), veio à Paraíba para 
prestar um concurso público e não 
resistiu à batida do zabumba e 
caiu no forró. Ricardo confessou 
que se encantou com João Pes-
soa. Segundo ele, parece amor à 
primeira vista. “Procurei assistir ví-
deos sobre o potencial turístico do 
Estado, antes de viajar. As belezas 
naturais da Paraíba são encanta-
doras, bem como um importante 
patrimônio histórico cultural. E, 
agora, descubro que o paraibano 
é muito hospitaleiro e muito bom 
de forró”, destacou.

“A festa está só começando, 
imagine quando a gente conhe-
cer e aproveitar o litoral parai-
bano e chegar à terra do Maior 
São João do Mundo”, disse a pau-
lista Ilaires Nisola, que também 
veio no voo da Azul.  Ela dançou 
e cantou com os integrantes da 
quadrilha e fez questão de dizer 
que sabe que esta viagem vai va-
ler muito a pena.

A programação festiva foi pro-
gramada pela Empresa Paraibana 
de turismo (PBtur) em parceria 
com a Infraero (Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária), 
Federação do Comércio e Setur de 
João Pessoa.

PBTur recepciona passageiros
VOO INAUGURAL DA AZUL

FOTO: Divulgação/Secom-PB

Turista mineira Maria Helena foi recepcionada por membros de uma quadrilha junina no último sábado no Aeroporto Castro Pinto

A Paraíba será destaque 
da Revista Caras com uma re-
portagem e ensaio fotográfi-
co que serão produzidos pelo 
fotógrafo Marcos Salles com a 
atriz Bárbara Reis. 

Os dois chegam a João 
Pessoa nesta terça-feira (7) 
e ficarão até domingo (12), 
cumprindo uma agenda que 
passará pela capital paraiba-
na, a Costa do Conde, Cabedelo 
e Campina Grande, onde vão 
conhecer de perto o Maior São 

João do Mundo. A atriz Bárba-
ra Reis se destacou no papel 
do personagem Doninha, da 
novela Velho Chico, em sua 
primeira fase. A beleza e sim-
patia da atriz logo chamaram 
atenção dos principais veícu-
los de comunicação do País, 
e ela passou a ser requisitada 
para participar de diversos 
compromissos comerciais e 
sociais. Foi quando surgiu a 
oportunidade de produzir a 
reportagem sobre a Paraíba, o 

que foi aceito de imediato por 
Bárbara, que diz estar super 
ansiosa para começar a fazer o 
trabalho. A ação promocional 
está sendo feita pela Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), em parceria com a Ope-
radora MGM, a Revista Caras e 
o Mussulo by Mantra, o único 
resort na Paraíba instalado na 
Costa do Conde.   

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, aposta no suces-
so da ação tendo em vista que 

a reportagem atingirá um pú-
blico de maior poder aquisiti-
vo, que terá a oportunidade de 
ver a Paraíba como um destino 
diferenciado. Na programa-
ção estão previstas visitas aos 
principais pontos turísticos do 
Estado, que passam pelo Cen-
tro Histórico e as praias urba-
nas de João Pessoa, e passeio 
pelo Rio Paraíba, com passa-
gem pela Praia do Jacaré, onde 
contemplarão o pôr do sol ao 
som do Bolero de Ravel.

Ensaio com Bárbara Reis é feito na PB
REVISTA CARAS
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Testes deverão ser 
assegurados para 
gestantes e bebês

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
definiu a incorporação extra-
ordinária de exames para de-
tecção de vírus zika ao Rol de 
Procedimentos e Eventos em 
Saúde, lista que estabelece a 
cobertura obrigatória que os 
planos de saúde devem ofere-
cer aos seus beneficiários. Os 
exames previstos são o PCR 
(Polymerase Chain Reaction) 
para detecção do vírus nos 
primeiros dias da doença; 
o teste sorológico IgM, que 
identifica anticorpos na cor-
rente sanguínea; e o IgG para 
verificar se a pessoa já teve 
contato com zika em algum 
momento da vida.

Os exames deverão ser 
assegurados para gestantes, 
bebês filhos de mães com 
diagnóstico de infecção pelo 
vírus, bem como aos recém-
-nascidos com malformação 
congênita sugestivas de in-
fecção pelo zika. Esses são os 
grupos considerados priori-
tários para detecção de zika 
devido à sua associação com 
o risco de microcefalia nas 
crianças, quando o cérebro 
delas não se desenvolve de 
maneira adequada.

Com a incorporação 
desses exames ao rol, a ANS 
estabeleceu prazo de 30 
dias para as operadoras de 
planos de saúde organizar 
a rede de atendimento e de 
laboratórios para oferecer 
o procedimento. O prazo 
vale a partir da publicação 
da norma no Diário Oficial 
da União (D.O.U), realizada 
nessa segunda (6).

“É importante destacar 
que a ANS realizou de forma 
extraordinária a revisão do 
Rol de Procedimentos e Even-
tos em Saúde para incorpo-
ração de testes laboratoriais 
para o diagnóstico da zika por 
se tratar de uma emergência 
em saúde pública decretada 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS)”, informou a 
diretora de Normas e Habili-
tação dos Produtos da ANS, 
Karla Coelho. Portanto, essa é 
mais uma das ações da Agên-
cia no enfrentamento da atu-

stJ mantém acusado 
por homofobia preso 

A 5ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) man-
teve a ordem de prisão preven-
tiva de um homem acusado de 
integrar um grupo que agrediu 
irmãos gêmeos por achar que 
eles formavam um casal homos-
sexual. Os irmãos, que voltavam 
abraçados para sua casa, foram 
atacados com chutes, socos, pe-
dradas e cortes de facão, o que 
resultou na morte de um deles e 
politraumatismo no rosto do ou-
tro. O Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJ/BA) concluiu que o crime, 
ocorrido em Camaçari, foi come-
tido por “motivos homofóbicos”. 
Diante da gravidade dos delitos, 
a Corte decretou a prisão pre-
ventiva de nove acusados “a fim 
de resguardar a ordem pública”.

muçulmanos iniciam 
Ramadã  no mundo

Milhões de muçulmanos 
em todo o mundo iniciaram o 
mês sagrado do Ramadã nesta 
segunda-feira, uma época mar-
cada por intensa oração, jejum 
ao amanhecer até o anoitecer e 
festas noturnas. A TV estatal da 
Arábia Saudita anunciou a lua 
nova que dá início ao Ramadã no 
domingo à tarde. A mídia local 
na Indonésia, o país muçulmano 
mais populoso do mundo, tam-
bém disse que os muçulmanos 
por lá iriam começar o jejum na 
segunda-feira, assim como os 
muçulmanos em Cingapura, Iê-
men, Líbano, Síria, Qatar, Kuwait, 
Jordânia, Egito, Emirados Árabes 
Unidos, Afeganistão e nos terri-
tórios palestinos, entre outros.

Porto Alegre tem
cinco executados

Cinco homens foram execu-
tados com tiros na cabeça na saída 
de uma festa em um bar no bairro 
Cidade Verde, em Eldorado do Sul, 
na Região Metropolitana de Porto 
Alegre, na madrugada dessa se-
gunda-feira, 6. Além dos mortos, 
um homem ficou gravemente ferido 
e foi conduzido ao posto de saúde 
local. Por causa da gravidade dos 
ferimentos, o rapaz foi levado para 
o Hospital de Pronto Socorro em 
Porto Alegre. A identidade dos ho-
mens ainda não foi divulgada pela 
polícia. No entanto, três dos ba-
leados já são conhecidos na região 
pelo crime de tráfico de drogas. 

Filhos homenageiam
Gonzaguinha

Em sua 27ª edição, o Prêmio 
da Música Brasileira homenageia 
Gonzaguinha (1945-1991), e apre-
senta um encontro musical entre os 
três filhos artistas do compositor: 
Daniel Gonzaga, Fernanda Gonzaga 
e Amora Pêra. Eles vão cantar juntos 
Redescobrir”- dando sentido espe-
cial aos versos “Como se fora brin-
cadeira de roda/ Jogo do trabalho na 
dança das mãos/ O suor dos corpos 
na canção da vida/ O suor da vida no 
calor de irmãos”. 

tatá revela ter filha 
adotiva na África 

A atriz e comediante Tatá 
Werneck recebeu a apresentadora 
Angélica em sua casa no Rio de Ja-
neiro para um episódio do progra-
ma Estrelas, que mostra um pouco 
mais da intimidade dos artistas 
em suas próprias residências. Du-
rante o quadro, Tatá revelou que já 
viajou três vezes para a África do 
Sul e que ajuda uma filha adotiva 
que ainda mora no continente 
africano, mas que pretende trazer 
para o Brasil em breve.

al situação, além do acompa-
nhando atento das diretrizes 
do Ministério da Saúde para 
prevenção e o combate ao ví-
rus zika e as demais doenças 
transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti.

Grupo técnico
Destaca-se que o texto 

sobre a incorporação extra-
ordinária dos exames para 
diagnóstico de zika, aprovado 
pela Diretoria Colegiada do 
órgão, foi elaborado em par-
ceria com representantes do 
setor. O processo foi realizado 
com o apoio de um grupo téc-
nico criado especificamente 
com essa finalidade, coor-
denado pela Gerência-Geral 
de Regulação Assistencial da 
Diretoria de Normas e Habi-
litação de Produtos (Dipro), 
e contou com a participação 
dos principais atores da saú-
de suplementar. 

A proposta elaborada 
pelo grupo encontra-se ali-
nhada às diretrizes do Minis-
tério da Saúde, da OMS, da 
AMB e do Centers for Disea-
ses Control and Prevention 
(CDC) norte-americano.

A discussão e definição 
da proposta de inclusão dos 
testes contou com a partici-
pação da Associação Médica 
Brasileira (AMB), Associa-
ção Brasileira de Defesa do 
Consumidor (Proteste), As-
sociação Brasileira de Pla-
nos de Saúde (Abramge), 
Associação Nacional das 
Administradoras de Benefí-
cios (Anab), Associação Na-
cional dos Participantes de 
Fundos de Pensão (Anapar), 
Associação Brasileira de 
Hematologia, Hemoterapia 
e Terapia Celular (ABHH), 
Associação Nacional de Hos-
pitais Privados (Anahp), Au-
togestão em Saúde (Unidas), 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), Federação 
das Sociedades de Gineco-
logia (Febrasgo), Federa-
ção Brasileira de Hospitais 
(FBH), Federação Nacional 
de Saúde Suplementar (Fe-
naSaúde), Sociedade Bra-
sileira de Patologia Clínica 
e Medicina Laboratorial 
(SBPC/ML), Unimed Brasil e 
União Geral dos Trabalhado-
res (UGT).

Para quem está à procura de uma 
colocação no mercado de trabalho, o 
Sistema Nacional de Emprego de João 
Pessoa (Sine-JP) está anunciando nessa 
segunda-feira (6), 127 vagas de empre-
go. Existem oportunidades para todos 
os níveis de escolaridade e para pessoas 
com deficiência. Confira a lista de postos 
de trabalho no link http://bit.ly/SineJP 

As funções com maior número de 
vagas são a de vendedor pracista, con-
sultor de vendas e servente de obras. 

Existem ainda vagas para administrador 
de empresas, manicure, estoquista, pe-
dreiro, entre outras. O Sine-JP está lo-
calizado na Avenida Cardoso Vieira, 85, 
Varadouro, e atende das 8h às 14h, de 
segunda a sexta-feira. 

O trabalhador deve apresentar RG, 
CPF e Carteira de Trabalho. Para concor-
rer às oportunidades em que o empre-
gador exige apenas o currículo, o inte-
ressado deve enviá-lo para o endereço 
sinejp.imo@joaopessoa.pb.gov.br.

Sine-JP oferta 127 vagas para 
todos os níveis de escolaridade

EmPREGos

O Sebrae Paraíba está 
programando uma série de 
atividades voltadas para o 
empreendedorismo durante 
a 24ª edição do Salão do Ar-
tesanato, que será realizado 
entre os dias 17 de junho e 3 
de julho, em Campina Grande. 
O evento acontece durante 
o Maior São João do Mundo 
e será promovido na antiga 
sede da Ourovel, na Avenida 
Severino Cabral. 

A estimativa é que se-
jam comercializados mais 
de R$ 1 milhão em vendas. A 
abertura do evento será no 
dia 17 de junho, a partir das 
19h. Os visitantes poderão 
conferir o Salão de Artesa-
nato das 13h às 21h.

De acordo com a analista 
técnica do Sebrae em Campi-
na Grande, Fabíola Vieira, os 
artesãos que participarem do 
evento terão a oportunidade 
de receber atendimento do 

Sebrae. “Teremos palestras e 
oficinas no ambiente do Salão, 
com temas voltados ao empre-
endedorismo, formalização, 
oportunidades e vantagens 
de ser MEI, entre outros”, dis-
se. Fabíola informou que as 
oportunidades de negócios no 
evento podem ser ampliadas 
com a participação constante 
do empreendedor.

Nesta edição, participarão 
308 artesãos de diversas tipo-
logias, como brinquedo, habi-
lidade manual, gastronomia, 
meta, fios, fios e bordado, fibra, 
algodão colorido, couro, cerâ-
mica, madeira, fios macramê, 
fios labirinto, tecelagem, osso 
e metal, fios (crochê e tricô) e 
cimento. Além do aperfeiçoa-
mento e do conhecimento ga-
rantidos no evento, o empreen-
dedor consegue aproveitar de 
outras formas a oportunidade 
de buscar inovações. A gestora 
do Programa do Artesanato da 

Paraíba (PAP), Lu Maia, expli-
cou que o governo priorizou 
este ano o microempreende-
dor individual (MEI). “Entre as 
vantagens de ser formalizado 
está a abertura de conta ban-
cária, pedido de empréstimos 
e isenção dos tributos federais 
como o Imposto de Renda, PIS 
e Cofins”, lembrou. A relação 
dos artesãos selecionados 
para participar do Salão pode 
ser conferida no site: http://
paraiba.pb.gov.br/pap/

O Salão de Artesanato 
é realizado pelo Governo do 
Estado e o Sebrae Paraíba. O 
evento tem a proposta de di-
vulgar produtos artísticos e 
artesanais de diferentes téc-
nicas artesanais e manuais 
existentes no Estado, além de 
promover o intercâmbio entre 
artesãos dos vários municípios 
e o desenvolvimento cultural, 
econômico e social dos arte-
sãos paraibanos. 

Sebrae vai orientar artesãos em Campina
EmPREEndEdoRismo no sALão dE ARtEsAnAto

Temas das palestras

- Microempreendedor Individual: processo de formalização;

- Rodada de perguntas com INSS sobre questões previdenciárias;

- Atitudes empreendedoras que fazem a diferença;

- Empreendedorismo para começar bem;

- Excelência no atendimento ao cliente;

- Estratégias de precificação na formação de preços;

- Acesso a crédito e serviços financeiros;

- Apresentação do SebraeTec – Programa de incentivo a inovação;

- Uso de redes sociais para ampliar vendas.

Servente de obras é uma das funções que oferece maior número de vagas em João Pessoa

Foto: Reprodução/Internet
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Receita Federal libera amanhã consulta ao primeiro lote 

Restituição do IRPF
MPF investiga 
fraudes no BNB 

Os ministérios públicos federal 
(MPF) e do Estado do Ceará (MP-CE) 
investigam fraudes na concessão de 
empréstimos pelo Banco do Nordeste 
(BNB), cujo prejuízo é estimado em 
até R$ 1,5 trilhão. No entanto, o an-
damento das ações judiciais esbarra 
em entraves nas justiças federal e 
estadual desde 2013. As informações 
sobre o andamento das investigações 
foram prestadas hoje (3) em entre-
vista coletiva. Segundo o procurador 
da República Oscar Costa Filho, o es-
quema envolve cerca de dez pessoas. 
Entre elas, funcionários do banco e 
pelo menos 11 empresas.

Pagamento do 
eSocial vai até hoje

Empregadores domésticos 
têm até amanhã (7) para pagar o 
Documento de Arrecadação do eSo-
cial (DAE) referente à competência 
do mês de maio. O documento 
reúne em uma única guia as con-
tribuições fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias. Para a emissão da 
guia unificada, o empregador deve 
acessar a página do eSocial na in-
ternet. Os empregadores devem 
ficar sempre atentos porque o ven-
cimento é sempre no dia 7 de cada 
mês, mas pode ser antecipado, caso 
essa data caia em um fim de sema-
na ou feriado.

Cesta fica mais 
cara em 17 capitais

O valor do conjunto de produ-
tos da cesta básica subiu em maio 
em 17 das 27 capitais onde o Depar-
tamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
faz a Pesquisa Nacional da Cesta Bá-
sica de Alimentos. As maiores altas 
foram constatadas em Porto Alegre 
(3,87%), Curitiba (3,46%) e Brasília 
(3,25%). Já as quedas mais signi-
ficativas ocorreram em Florianópolis 
(-4,09%), Fortaleza (-2,60%) e Rio 
Branco (-2,49%). A cesta mais cara é 
a de São Paulo, onde os consumidores 
tiveram de desembolsar R$ 449,70 
para comprar os alimentos. 

Renováveis chegam 
a 41,2% na matriz

A participação das energias 
renováveis na matriz energética 
brasileira passou de 39,4% em 
2014 para 41,2% no ano passa-
do.O etanol e o bagaço de cana ti-
veram a maior participação entre as 
renováveis, com 41,1%, seguidos 
da energia gerada por hidrelétricas 
(27,5%), lenha e carvão vegetal 
(19,9%), biodiesel (2,5%) e eólica 
(1,5%). Os dados estão na Rese-
nha Energética Brasileira de 2016, 
divulgada hoje (6) pelo Ministério 
de Minas e Energia.

Mercado prevê 
inflação em 7,12%

A projeção de instituições 
financeiras para a inflação este ano, 
medida pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi 
ajustada de 7,06% para 7,12%. Para 
2017, e se manteve em 5,5%. Os cál-
culos fazem parte de pesquisa feita 
todas as semanas pelo Banco Central 
(BC), que edital o boletim Focus. As 
estimativas estão acima do centro da 
meta de inflação, de 4,5%. O limite 
superior da meta inflacionária é de 
6,5% este ano e 6% em 2017. É fun-
ção do Banco Central fazer com que a 
inflação fique dentro da meta. 

Foto: Reprodução/Internet

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

A Receita Federal libera 
na próxima quarta-feira (8) 
a consulta ao primeiro lote 
de restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2016. 
Estão no lote também resti-
tuições residuais dos exercí-
cios de 2008 a 2015. O crédi-
to bancário para 1.612.930 
contribuintes será realizado 
no dia 15 de junho. Tiveram 
prioridade idosos e pessoas 
com alguma deficiência física 
ou mental ou doença grave.

Para saber se teve a de-
claração liberada no lote 
multiexercício, o contribuin-
te deverá acessar a página da 
Receita na internet ou ligar 
para o Receitafone (telefone 
146). O órgão disponibiliza 
ainda aplicativo para tablets 
e smartphones que facilita 
consulta às declarações e à 
situação cadastral no CPF.

Se o contribuinte tiver 
dúvida sobre a situação da 
declaração poderá consultar o 
Serviço Virtual de Atendimen-
to (e-CAC) na página da Re-

ceita, onde é possível acessar 
o extrato da declaração e ver 
se há inconsistências de dados 
identificadas pelo processa-
mento. No caso de identifica-
ção de algum problema, a Re-
ceita recomenda a entrega de 
uma declaração retificadora.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não fi-
zer o resgate nesse prazo, de-
verá requerê-la por meio da 
Internet, mediante o Formu-
lário Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 

ou diretamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Processa-
mento da DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte po-
derá ir a qualquer agência do 
BB ou ligar para a Central de 
Atendimento por meio do te-

lefone 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais loca-
lidades) e 0800-729-0088 (te-
lefone exclusivo para pessoas 
com deficiência auditiva) para 
agendar o crédito em conta-
-corrente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer banco.

De janeiro a maio deste 
ano houve 755 solicitações 
de recuperação judicial, total 
95% maior do que o regis-
trado em igual período do 
ano passado (387), segundo 
a pesquisa do Indicador Se-
rasa Experian de Falências e 
Recuperações. O volume é o 
mais elevado para o período 
desde 2006, após a entrada 
em vigor da Nova Lei de Fa-
lências, em junho de 2005.

A grande maioria dos 
pedidos (433) refere-se a 
micro e pequenas empresas, 
vindo, depois, empresas de 
médio porte (198) e grandes 
empresas (124). Na compa-
ração com abril, os reque-

rimentos de recuperação 
judicial acusaram aumento 
de 13,6%, ao passar de 162 
para 184 pedidos. Em rela-
ção a maio do ano passado, 
houve alta de 87,8% (de 98 
para 184). O maior volume 
foi de micro e pequenas 
empresas, com 106 reque-
rimentos, seguidos pelas 
médias empresas, com 49, 
e as grandes com 29.

Para os economistas da 
Serasa Experian, esse avanço 
se deve ao “atual quadro re-
cessivo, que já vem se arras-
tando por dois anos”. 

Eles lembram que “as 
dificuldades na obtenção de 
crédito têm prejudicado a 
solvência financeira das em-
presas, levando os pedidos 
de recuperação judicial a re-

cordes históricos recorren-
tes”.

Falências
No acumulado de janei-

ro a maio, os pedidos de fa-
lência aumentaram 5,5%, to-
talizando 674 processos. Os 
requerimentos em torno das 
micro e pequenas empresas  
somaram 341 ; os de médias 
empresas, 174, e grandes 
empresas, 159.

Em maio sobre abril, o 
movimento foi 14,4% supe-
rior com 151 requerimentos 
e, na comparação com maio 
do ano passado, foi verifica-
da alta de 11%. Os pedidos 
referentes a micro e peque-
nas empresas atingiram 70 
ações; das médias (44) e das 
grandes (37).

Pedido de recuperação judicial  
é o mais elevado desde 2006

Poupança: saque líquido é o 
maior em 21 anos para o mês

FALÊNCIAS DE EMPRESAS

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

Flávia Albuquerque 
Repórter da Agência Brasil

Célia Froufe
Agência Estado

O volume de recursos 
que os investidores sacaram 
da caderneta de poupança em 
maio, já descontadas as aplica-
ções, foi de R$ 6,592 bilhões. 
Segundo dados do Banco Cen-
tral, a retirada é a maior em 21 
anos para o mês - o pior resul-
tado até então havia sido com-
putado no ano passado, de R$ 
3,199 bilhões. 

Com isso, o resultado de 
maio é o quinto pior da série 
histórica do BC iniciada em 
1995. Em janeiro deste ano, 
os saques superaram os de-
pósitos em R$ 12,032 bilhões. 
Em março de 2015, o saldo 
ficou negativo em R$ 11,438 
bilhões e em abril deste ano 
em R$ 8,246 bilhões. Em fe-

vereiro de 2016, as retira-
das ficaram R$ 6,639 bilhões 
maiores do que as captações.  
De acordo com o BC, o total de 
aplicações no mês passado foi 
de R$ 160,931 bilhões e o de 
saques, de R$ 167,522 bilhões. 
O estoque desse investimento 
está em R$ 637,865 bilhões, já 
considerando os rendimentos 
de R$ 3,969 bilhões de maio. 
Mais uma vez, o patrimônio da 
caderneta recuou - a sétima 
queda consecutiva desde no-
vembro de 2015.

O desempenho no mês 
passado só não foi pior por-
que no último dia útil de maio 
ingressaram R$ 3,229 bilhões 
na caderneta. Até o dia 30, a 
conta estava negativa em R$ 
9,821 bilhões. Esse movimen-
to de arrecadação nos últimos 
dias é tradicional e ocorre 

com aumento dos depósitos 
por causa de aplicações auto-
máticas da conta-corrente que 
alguns investidores já deixam 
programadas para ocorrer.

A contínua e acentuada 
deterioração da caderneta se 
dá por conta da piora do ce-
nário econômico, com a alta 
da inflação e do aumento do 
desemprego. 

A remuneração da pou-
pança é formada por uma taxa 
fixa de 0,5% ao mês mais a 
Taxa Referencial (TR) - esse 
cálculo vale para quando a 
taxa básica de juros (Selic) 
está acima de 8,5% ao ano e 
atualmente está em 14,25% 
ao ano. No acumulado do 
ano, o saque na poupança 
chega a R$ 38,888 bilhões - o 
maior para o período nos úl-
timos 21 anos. 

A produção de veículos 
automotores em maio so-
mou 175,3 mil unidades, um 
aumento de 3,2% em relação 
a abril (169,8 mil), de acordo 
com balanço da Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfa-
vea), divulgado hoje (6), na 
capital paulista. Na compara-
ção com maio de 2015, quan-
do foram produzidos 213,8 
mil, houve queda de 18%. No 
acumulado do ano, a produ-
ção totaliza 834 mil unida-
des, queda de 24,3% em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado (1,101 milhão). 
“Nesse setor, observamos al-
gumas preocupações. Volta-
mos aos níveis de 2004. Isso 
preocupa”, disse o presidente 
da Anfavea, Antônio Megale.

A venda em maio chegou 
a 167,4 mil unidades, o que 
representa uma elevação de 
2,8% ante os 162,9 mil licen-
ciados em abril. Em relação a 
maio do ano passado, quan-
do foram vendidos 212,6 mil 
veículos, o licenciamento 
caiu 21,3%. No acumulado 
deste ano, foram comercia-

lizados 811,7 mil veículos, 
26,6% a menos do que no 
mesmo período de 2015.

Exportações
As exportações aumen-

taram 23,9% em maio de 
2016 na comparação com 
abril. Foram vendidas no 
mercado externo 46.895 uni-
dades contra as 37.851 de 
abril. Em relação a maio de 
2015, quando o setor vendeu 
40.762 unidades no exterior, 
foi registrada elevação de 
15%. No acumulado do ano, 
houve aumento de 21,8%, 
com a comercialização de 
183.253 unidades, contra as 
150.479 do mesmo período 
de 2015.

De acordo com Megale, 
o mercado interno tem se 
mostrado frágil e o câmbio 
entrou em um valor de faixa 
competitiva, com isso, as em-
presas passaram a olhar com 
mais atenção para as expor-
tações. “Além disso, o gover-
no também está discutindo 
acordos de comércio com 
outros países. Esses esforços 
das empresas e do governo 
têm surtido efeito e a expor-
tação tem esboçado um viés 
positivo.”

Produção de veículos 
cresce 3,2% em maio

Mercado de TI deve 
crescer 3% no Brasil
Luana Pavani
Agência Estado

Após crescer mais que 
a média mundial em 2015, o 
mercado brasileiro de tecnolo-
gia da informação deve manter 
a trajetória em 2016. Estudo 
produzido pela Associação 
Brasileira das Empresas de 
Software (Abes) em parceria 
com o IDC mostra que os inves-
timentos em hardware, softwa-
re e serviços no Brasil tiveram 
um crescimento de 9,2% em 

2015 sobre o ano anterior, ao 
passo que o indicador mundial 
foi de 5,6%, na média A expec-
tativa para 2016 é de um cres-
cimento de 3,0% no Brasil ante 
média global de 2,4%. Ainda 
de acordo com o levantamen-
to, o Brasil se destaca como o 
primeiro em investimento no 
setor de TI na América Latina, 
respondendo por uma fatia de 
45% da região, ou US$ 59,9 bi-
lhões. Em seguida, vêm México, 
com 20% dos investimentos, e 
Colômbia, com 8%. 



Empresários João Brito 
de Góes e Rosita de Quei-
roz, sras. Elisane Abrantes 
e Patrícia Farias, prefeito 
Luciano Cartaxo e seu irmão 
Lucélio Cartaxo Pires de 
Sá, artista plástica Marlene 
Almeida, médicos Daniel 
Montenegro e Paulo Gayoso, 
arquiteta Juliana Montenegro, 
bacharel de Direito Priscilla 
Araújo Almeida Zenaide, es-
tudante Helen Ferreira.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsZum Zum Zum
   Foi na última sexta-feira, no Palace Grill, em Tambaú, a festa junina promovida 
pela Associação das Esposas dos Magistrados e Magistradas da Paraíba.  Na ocasião foram 
comemorados também os aniversários das associdadas de janeiro a junho deste ano.

FOTOS: Goretti Zenaide

Artista plástica Marlene Almeida aniversaria hoje

Estimadas Nara Lemos e Patricia Farias que está hoje aniversariando

FOTO: Divulgação

Diretora do Iesp, Erika Marques e a vice-governadora Lígia Feliciano 
juntas na campanha contra o estupro criada por aquela instituição

A aniversariante de hoje, Priscilla Almeida Zenaide e Salete Tavares

Cinema
PARA alegria 

dos cinéfilos vem aí 
mais uma edição do 
Festival Varilux de 
Cinema Francês a 
acontecer entre os 
dias 8 e 22 deste 
mês no Cinesapaço 
Mag Shopping.

O clássico a 
ser exibido e que 
comemora 50 anos, 
será o inesquecível 
filme “Un homme 
et une femme” com 
os atores Ainouk 
Aimée, Jean-Louis 
Trintignant e Pierre 
Barouh.

O INSTITUTO de Coaching Comprática vai pro-
mover o treinamento “Empreendedorismo e Liderança” 
com o objetivo de desenvolver o perfil de líder e in-
centivar os pequenos empreendedores. 

O evento será no próximo sábado, das 8h às 
14h, na unidade do Senac em João Pessoa, onde os 
primeiros 200 inscritos receberão bolsa de 100% no 
treinamento. Mais informações pelo telefone 3214-
2352.

Empreendedorismo e liderança

Dois Pontos

  Da minha varanda , no Bessa, 
assiti na última sexta-feira a pas-
sagem da famosa tocha olímpica 
que tanta emoção causou aos que  
a levaram, pelas declarações nas 
redes sociais.
   Nada contra ao momen-
to olímpico que já começamos a 
viver no Brasil, mas achei muita 
parafernália onde devem ter sido 
gastos alguns milhares de dinheiro 
que podiam ser menos e usado mais 
para patrocinar muitos dos nossos 
atletas menos favorecidos.

FOTO:: Patrícia Farias

Urucum
A PARTIR deste 

mês começa a ser 
comercializada a po-
mada fitoterápica 
feita com extrato de 
urucum (coloral) que 
acelera a cicatrização 
de lesões na pele.

A pomada foi de-
senvolvida por pesqui-
sadores mineiros, da 
Profitus, incubadora 
de empresas de base 
tecnológica da Uni-
versidade Federal de 
Viçosa, em Minas Ge-
rais e que conta com 
apoio do Sebrae e da 
Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Ensi-
no Superior daquele 
estado.

   Muito forró de pé de serra e animação para receber os passageiros do voo 
inaugural da Azul Linhas Aéreas entre Belo Horizonte e João Pessoa, no último sábado. 
A promoção foi da PBTur que aposta muito nesta rota em trazer turistas à Paraíba.

A festejada aniversariante da última sexta no Lu Nunes Studio Gourmet, Glaucia Campos entre as amigas 
Wanderlucia Brito e Franci Belmont

Respostas para o amanhã
ESTÃO abertas até o dia 29 de agosto as inscrições 

(www.respostasparaoamanha.com.br, para que alunos e 
professores de escolas públicas de todo o País apresentem 
seus projetos para melhoria no dia a dia de suas comuni-
dades. Trata-se do concurso “Respostas Para o Amanhã” 
promovido pela Samsung, que visa  buscar identificar, 
estimular e difundir práticas educativas relacionadas ao 
desenvolvimento de uma sociedade sustentável.

Ajustes
A UNIMED JP 

começou a apertar o 
cinto e em workshop 
realizado no último sába-
do com os cooperados 
sua direção apresentou 
os indicadores financeiros 
do primeiro quadrimes-
tre deste ano e fez uma 
análise da perfomance 
da cooperativa. Uma das 
medidas de ajustes ado-
tadas foi a suspensão do 
aumento no pró-labore 
daquela diretoria.

   O vice-presidente do TJPB, desembargador José Ricardo Porto fez na 
semana que passou uma visita à diretoria da OAB/PB, onde foi recebido pelo pres-
idente da entidade Paulo Maia e ainda Raoni Vita, Assis Almeida, Rogério Cabral e 
Tainá de Freitas.

Há vagas
O UNIPÊ abriu 

inscrições para recruta-
mento de docentes para 
o segundo semestre 
deste ano. 

A seleção é para os 
cursos das áreas de Hu-
manas, Exatas e Saúde.

“A violência destrói o 
que ela pretende defender: 
a dignidade da vida, a 
liberdade do ser humano”

“Quando julgamos 
a vítima do estrupo, 
agimos como o 
estrupador”

JOÃO PAULO II MÁRCIA TIBURI
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A FUNDAÇÃO Espaço Cultural da Paraíba prorrogou 
até hoje as inscrições para o curso “Vivência de Palhaço”, 
a ser ministrado pelo ator Dadá Venceslau. O curso é uma 
iniciativa da Escola Livre de Circo e 8 vagas serão destina-
das gratuitamente aos alunos da rede pública de ensino.

Vivência de Palhaço

Credibilidade cartorária

OS PRESIDENTES da Anoreg Nacional e da Paraí-
bana, Rogério Portugal Barcelar e Germano Toscano de 
Brito comemoram pesquisa divulgada pela DataFolha 
que mostram ser os cartórios, os serviços públicos de 
maior credibilidade no País. A pesquisa foi realizada 
entre os meses de novembro e dezembro e, para o 
tabelião Germano Toscano, é resultado de um trabalho 
sério e transparente”.

Teatro 
A ESCRITORA e 

pesquisadora Fabiana 
Siqueira Fontana lança 
hoje no Rio de Janeiro, 
com o selo da Funarte 
o livro “Teatro do Es-
tudante do Brasil”, grupo 
criado em 1938 por Pas-
choal Carlos Magno.

O livro é resultado 
de seis anos de pesqui-
sa e faz uma análise de 
perspectiva históriográfi-
ca sobre aquele grupo 
que é apontado como 
o responsável pela 
instauração do teatro 
moderno do Brasil.

O prefácio é da 
também pesquisadora 
e crítica teatral Tânia 
Brandão que também 
fará a apresentação.
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Kaio é medalha de ouro 
no Grand Prix de Natação 
nos Estados Unidos

brasilEiro da sÉriE C

Botafogo vence e se mantém no G4
Jogadores se apresentam 
pensando no compromisso 
contra o remo-Pa
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Desde que perdemos a Copa do 1982, 
jogando um grande futebol, encantando 
o mundo, e a vencedora foi a Itália, de um 
futebol retranqueiro, com o surgimento do 
líbero - que nada mais era do que mais um 
volante de marcação, que saía pouco para o 
jogo - que vários técnicos brasileiros adota-
ram o futebol de resultados, acabando com a 
magia e o encanto do nosso futebol.

É triste ver esta escola em ação. Até nas 
categorias de base, nós vemos os meninos 
treinados muito mais para marcar, do que 
para atacar. Os treinadores jogam para não 
perder, e se possível ganhar, até que come-
çam a perder de forma covarde, e a torcida 
pressiona até demiti-los. A coisa se inverteu. 
Enquanto dá gosto ver o futebol europeu 
jogar para frente, com muita marcação tam-
bém, porém com meias habilidosos e jogan-
do na vertical, vemos a maioria dos times 
brasileiros jogando com três volantes no 

meio campo, ou com 3 zagueiros, e jogando 
sempre na horizontal, sem nenhuma objeti-
vidade, esperando a bola do jogo.

Em uma semana, o técnico sulista Ita-
mar Schulle, adepto de uma zaga de volantes 
altos e fortes, nos deu uma lição bem clara 
do que estou falando. Escalou o Botafogo 
com medo do Campinense, na final do Cam-
peonato Paraibano, mesmo jogando em casa 
e precisando da vitória. Em nome do bom 
futebol, acabou castigado e perdeu para a 
Raposa, em pleno Almeidão. Pior , levou três 
gols e poderia ter levado mais.

Poucos dias depois, o mesmo Itamar 
Schulle, sendo duramente criticado pela 
torcida e pela imprensa, resolveu escalar um 
time para ganhar do ABC, pelo Campeonato 
Brasileiro da Série C. E não deu outra, partiu 
para cima e ganhou o jogo, justamente, com 
méritos. Quis até se arrepender quando viu 
o ABC atacando, e colocou em campo um ter-

ceiro zagueiro. Mas teve a coragem de colo-
car um matador, o único do clube, o veterano 
Warley, que entrou para definir o jogo.

As entradas de Pedro Castro no meio, 
Danielzinho no ataque e Warley no final de-
ram outra cara ao time. Este é o Botafogo que 
o torcedor quer ver. Um time que se defenda, 
mas que tenha a vocação do gol, de vencer. 
Ainda poderia ser melhor, se não tivesse 
colocado um volante improvisado na lateral 
direita, com medo dos avanços do ABC. Resta 
agora esperar a presença do meia Assis, con-
tratado com ótimas referências, e para preen-
cher justamente a lacuna de criatividade que 
existe no meio de campo botafoguense. 

Para mim, ficou claro mais uma vez, que 
nem Muller, nem Carlinhos, são jogadores 
para entrar de primeira. Ficou claro ainda 
que Warley tem pernas para aguentar, pelo 
menos, um tempo inteiro, e que é o único ho-
mem gol deste time, então não pode entrar 

sempre faltando apenas 15 minutos para o 
final. Tomara que a lição tenha sido apren-
dida, e que o Belo não volte a jogar de forma 
covarde contra os próximos adversários. 

Todo jogo é um risco, e só ganha quem 
tem coragem de querer ganhar. Futebol é 
mais simples do que se imagina, e por mais 
que tenha evoluído na parte física e tática, 
quase sempre quem ganha, ainda hoje, é 
quem melhor ataca. Claro que no futebol 
moderno, todo mundo tem que se defender 
bem também, mas tem de ter peças com 
características de talento para organizar as 
jogadas de ataque, além de atacantes qua-
lificados e eficientes que saibam fazer gols. 
Não se admite mais, hoje em dia, a falsa 
pressão de jogar bola na área, e atacantes 
que marcam mais do que atacam, perden-
do chances reais de gol.  O velho ditado do 
futebol ainda está bem vivo nos dias atuais, 
“quem não faz, leva”.

Futebol é simples

ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

A segunda-feira foi de 
folga para os jogadores do 
Botafogo, após a grande vi-
tória por 2 a 0 sobre o ABC, 
no último domingo, no Es-
tádio Almeidão, em partida 
válida pela terceira rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série C. Com o resultado, o 
Botafogo se manteve no G4, 
entre os primeiros colocados 
da competição. A próxima 
partida do Belo, será sábado, 
às 18 horas, no Estádio Man-
gueirão, em Belém do Pará, 
contra o Remo, que venceu o 
River , em Teresina, por 2 a 1.

Para o técnico Itamar, os 
jogadores estão de parabéns, 
porque assimilaram exa-
tamente o que foi treinado 
durante a semana. “Fiz umas 
mudanças necessárias, para 
se adaptar a forma de jogar 
da equipe do ABC. O Daniel-
zinho ainda não aguenta um 
jogo todo, tanto é que teve 
de ser substituído, mas vem 
crescendo de produção e re-
cuperando a sua massa mus-
cular, a cada dia. Por isso, já 
pude escalar ele no domingo, 
e a tendência é que ele con-
siga no futuro atingir os 90 
minutos de partida. O Pedro 
Castro também entrou bem, 
dando mais qualidade ao 
meio campo, armando o time 

com o Marcinho. O Plínio 
está se recuperando bem, e 
por isso já entrou de primei-
ra. Já o João Paulo é um joga-
dor que eu conheço bem, e já 
atuou várias vezes de late-
ral, sabe jogar alí, e deu uma 
qualidade defensiva muito 
boa à equipe, evitando as in-
vestidas pelo lado esquerdo 
do ataque do ABC, então to-
dos estão de parabéns”, disse 
o treinador.

O goleiro Michel Alves 
saiu de campo pedindo paci-
ência ao torcedor, depois de 
tantas críticas em virtude da 
derrota para o Campinense. 
“O torcedor tem de parar de 
pensar que tudo está uma 
maravilha, porque hoje ven-
cemos, ou tudo não presta, 
porque perdemos para o 
Campinense. É na vitória que 
temos que enxergar nossos 
erros, e não se acomodar. 
Muito ainda tem de ser feito. 
O Botafogo é um time ainda 
em formação. Temos que ser 
fortes para suportar a tris-
teza das derrotas, e também 
ter os pés no chão para não 
ficarmos empolgados com as 
vitórias, e esquecer dos nos-
sos erros no jogo seguinte”, 
disse o goleiro, que foi bas-
tante criticado pela torcida, 
após a derrota para a Raposa.

Os jogadores voltam 
hoje aos treinos nos dois tur-
nos. A mesma coisa está pre-
vista para amanhã. Na quin-
ta-feira, o treino será apenas 
no horário da manhã, quan-
do o técnico Itamar Schulle 
vai comandar um coletivo, 

e definir a equipe que vai 
enfrentar o Remo. A viagem 
para o Pará será na próxima 
quinta-feira à tarde. A equi-
pe quer chegar mais cedo 
em Belém, para descansar 
da viagem e fazer um treino 
recreativo na sexta-feira, de 
preferência, no Mangueirão, 
local da partida. 

Novas dispensas
Assim como aconteceu 

na semana anterior, com as 
saídas dos atacantes Jó Boy 
e Evandro, novos jogadores 
foram dispensados do elenco 
do Belo, após o fim do contra-
to com o Botafogo. Desta vez, 
foi o volante Thiago Costa e o 
meia Janeudo, atletas que não 
vinham sendo utilizados pelo 
treinador Itamar Schulle. An-
tes, já tinha saído o volante 
Xaves. A diretoria não infor-
mou se novos atletas serão 
dispensados, nem se outros 
serão contratados nos pró-
ximos dias, mas a intenção é 
enxugar e qualificar o elenco 
para as disputas da Série C.

O Sousa fará hoje seu último e 
mais forte amistoso, antes da estreia 
no Campeonato Brasileiro da Série D, 
programada para o próximo domin-
go, contra o Globo do Rio Grande do 
Norte, no Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande, de acordo com a tabela 
divulgada no site da CBF. O adversário 
de hoje será o Guarani de Juazeiro do 
Norte, às 20h30, no Estádio Marizão, 
em Sousa.

Para o técnico Tazinho, este será 
um jogo importante para a preparação 
da equipe, porque vai enfrentar um 
adversário de qualidade. “É a oportu-
nidade da gente testar o que foi treina-
do e ver como os jogadores vão reagir 
diante de um adversário mais forte do 
que a seleção amadora, que jogamos 
no último domingo”, se referindo ao 
jogotreino contra a seleção de Uiraúna, 
quando o Dinossauro venceu por 6 a 1.

Pelos treinos realizados esta sema-
na, o técnico Tazinho deverá começar 
o jogo contra o Leão do Mercado, com 
a seguinte escalação: Ricardo, Eduardo 
Recife, Diogo, Luís Paulo e Camilo; Gil 
Pernambucano, Peu, Danilo e Leandro; 
Manu e Rafael Freitas.

Durante o jogo, sobretudo no se-
gundo tempo, o treinador Tazinho de-
verá fazer uma série de experiências, 
para ver em ação outros jogadores. 
“Nós queremos manter todo o elen-
co em ritmo de jogo, e fazer algumas 

Sousa faz último amistoso 
antes de enfrentar o Globo

sÉriE d

Aldeone não gostou da mudança de estádio

experiências, para ver como os atletas 
reagem em um jogo mais forte”, disse 
o treinador.

local da estreia
Por falta de um laudo atual do Es-

tádio Marizão, em Sousa, a CBF decidiu 
que os jogos do Dinossauro serão dis-
putados no Estádio Amigão, em Campi-
na Grande. A decisão revoltou o presi-
dente do clube, Aldeone Abrantes, que 
ontem passou o dia no Ministério Públi-
co, em João Pessoa, tentando resolver o 
problema, a tempo de estrear domingo 
em casa contra o Globo do Rio Grande 
do Norte, programado para o próximo 
domingo, às 16 horas.

Itamar elogiou 
atuação do 
time na grande 
vitória diante 
do ABC pela 
terceira 
rodada

No último domingo, o 
Botafogo venceu o ABC 
e está entre os quatro 
melhores do grupo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Atleta olímpica do Brasil vence 
Maratona Aquática em Guarujá
Poliana Okimoto segue 
fazendo história antes dos 
Jogos do Rio de Janeiro

A olímpica Poliana 
Okimoto, da Unisanta/SP, 
venceu a Maratona Aquá-
tica de Guarujá/SP, no úl-
timo domingo, na Praia de 
Munbuda, completando 
os 10km em 1h50min15. 
A prova valeu como 3ª 
etapa do Campeonato 
Brasileiro da modalidade, 
que terá cinco etapas, as 
duas últimas em outubro, 
na Bahia. A nadadora pau-
lista, que representará o 
Brasil nos Jogos Rio 2016, 
chegou bem à frente das 
adversárias. As nadado-
ras do Grêmio Náutico 
União, do Rio Grande do 
Sul, completaram o pódio, 
com Viviane Jungblut e 
Gabriela Cordeiro Ferrei-
ra, respectivamente, em 
1h54min20 e 1h55min18. 

No masculino, vitória 
de Victor Colonese, tam-
bém da Unisanta, com o 
tempo de 1h50min02. So-
mente os três primeiros 
colocados ficaram à fren-
te de Poliana. Luiz Gusta-
vo de Barros e Samuel de 
Bona, ambos do Grêmio 
Náutico União/RS, fica-
ram com as medalhas de 
prata e bronze, respecti-
vamente, com 1h50min04 
e 1h50min07. 

Os outros repre-
sentantes do Brasil nas 
Olimpíadas do Rio - Ana 
Marcela Cunha e Allan do 
Carmo - optaram por ou-
tras formas de preparo 

para o evento de agosto e 
não competiram em Gua-
rujá. O Forte dos Andra-
des, local da disputa do 
último domingo, é Patri-
mônio Cultural do Guaru-
já, foi construído em 1943 
para defender a área de 
entrada da Baía de Santos. 
O local é aberto ao público 
e recebe grande número 
de visitantes.

Assim como teve a 
terceira etapa do Circui-
to Nacional, voltado para 

a elite, o Guarujá tam-
bém viu a quarta etapa da 
Copa Brasil, que terá sete 
etapas no total. A Copa 
Brasil, disputada somente 
na distância de cinco qui-
lômetros, é voltada para o 
desenvolvimento da mo-
dalidade, e tem ranking e 
premiações divididas por 
classes que englobam des-
de as categorias de base 
até as divisões de masters.

O vencedor da Copa 
do Brasil foi o experiente 

Luiz Lima, do Gladiadores, 
que completou os 5km em 
55min29, seguido pelo 
companheiro de clube, Sa-
mir Barel, 55min41, e por 
Carlos Rosa, do Mackenzie/
Navegantes. No feminino, a 
melhor foi Beatriz Pucia-
relli, do Mackenzie/Nave-
gantes, 1h06min47. Depois 
vieram Thais Santana, do 
Sest-Senat/ES, 1h06min52, 
e Virgínia Pedrosa, do Bo-
tafogo/RJ, 1h07min07.

Após um período de 
intercâmbio na Europa, 
com um Training Camp, 
com a seleção russa, e a 
participação no campeo-
nato nacional italiano, o 
Dueto Olímpico do Brasil, 
Duda Miccuci e Luisa Bor-
ges, retornou ao Brasil, 
para a fase final de trei-
namento visando os Jogos 
Olímpicos, com mais expe-
riência na bagagem.

“Todo o período na 
Europa foi muito produ-
tivo. O treinamento com 
a Tatyana Pokrovskaya 
(técnica da seleção russa), 
que tem um forte nível de 
exigência, nos deu o re-
torno de evolução na par-
te técnica. A coreografia 
foi elogiada, assim como 
as finalizações dos movi-
mentos. Mas, é claro que, 
como técnica, nós sempre 
queremos mais. Agora, 
temos que continuar tra-
balhando os detalhes para 
aumentarmos a nota”, co-

mentou a treinadora brasi-
leira, Maura Xavier.

No último sábado, a 
dupla brasileira disputou a 
final de dueto, do campeo-
nato italiano, somou 86,4 
pontos e a quinta coloca-
ção, na coreografia livre. 
Nesta prova, a dupla do 
Brasil apresentou a rotina 
Amazônia, que está em 
fase final de acerto para 
os Jogos do Rio. A compe-
tição, contou com atletas 
da seleção ‘azzura’, que 
possuem alto nível técnico.

“Foi uma boa compe-
tição e um excelente tes-
te. O dueto nadou bem e, 
além de termos conquista-
do a maior nota, desde o 
início do trabalho, tivemos 
um retorno muito bom dos 
árbitros e das treinadoras 
italianas. Competimos com 
atletas da seleção olímpi-
ca da Itália e tivemos uma 
evolução na nota muito 
relevante para nós”, com-
pletou Maura Xavier.

Dueto de volta ao País

O Parque Olímpico da Barra, no 
Rio, viveu no último sábado um dia de 
esporte. Cerca  de 400 pessoas, entre 
moradores da vizinhança e crianças de 
escolas cariocas, experimentaram a prá-
tica esportiva no evento comemorativo 
“Dia do Badminton”, realizado pela Fe-
deração Mundial da modalidade.  

Ao longo do dia, instrutores es-
tiveram à disposição nas 15 quadras 
montadas em frente ao Parque Olím-
pico e ensinaram os presentes a darem 
as primeiras raquetadas no badmin-
ton, modalidade pouco conhecida no 
Brasil.

 “O evento foi um sucesso. Conse-
guimos mostrar o quanto o badmin-
ton é um esporte inclusivo. Pode ser 

praticado por pessoas de todas as ida-
des e ainda é uma atividade de entre-
tenimento. Além disso, percebemos o 
quanto as pessoas estão ansiosas pelos 
Jogos. Ao mesmo tempo, percebemos 
uma certa carência de eventos de qua-
lidade e gratuitos na região”, afirmou 
Maria Van Grichen, gerente de proje-
tos da Federação Mundial de Badmin-
ton.  

“Um dos nossos objetivos é mos-
trar o quanto o Badminton é interes-
sante. E que as pessoas vão curtir, sim, 
a disputa entre os melhores atletas da 
modalidade nos Jogos Olímpicos. É 
muito cativante e que pode, sim, cair 
no gosto dos brasileiros”, encerrou 
Maria.

Parque Olímpico comemora 
o “Dia do Badminton” no Rio

400 PESSOAS
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Uma grande festa marcou a data que foi comemorada com muitas atrações esportivas

Ao centro, Poliana posa para a fotografia ao lado das duas outras melhores atletas classificadas

O Campeonato Brasilei-
ro Caixa Sub-20 de Atletis-
mo, que será disputado no 
próximo sábado e domingo, 
em Porto Alegre (RS), reuni-
rá 326 atletas (173 homens e 
153 mulheres), representan-
do 21 Federações Estaduais. 
Os dados foram divulgados 
pelo Departamento Técnico 
da Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt).

O evento será realizado 
na nova pista do Estádio José 
Carlos Daudt, na Sogipa, que 
receberá os melhores atletas 
do País até 19 anos. A compe-
tição terá um atrativo especial. 
Afinal, definirá os integrantes 
da Seleção Brasileira para o 
Campeonato Mundial Sub-20, 

de 19 a 24 de julho, em Byd-
goszcz, na Polônia.

A confirmação dos par-
ticipantes será feita no Con-
gresso Técnico do torneio, 
marcado para a próxima sex-
ta-feira, às 16 horas, no Anfi-
teatro da Sede Social da Sogi-
pa, que fica na Rua Barão de 
Cotegipe, 400, no bairro São 
João, na capital gaúcha. 

Os estados com atletas 
inscritos são Alagoas, Amazo-
nas, Bahia, Ceará, Espírito San-
to, Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Pernambuco, Piauí, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Ron-
dônia, Roraima, Santa Catari-
na, Sergipe e São Paulo, além 

do Distrito Federal.
O torneio será aberto 

às 8 horas de sábado, com a 
disputa da final dos 10.000m 
marcha masculino. A prova 
dos 1.500m do decatlo en-
cerra a competição às 17h15 
de domingo.

O Campeonato Brasilei-
ro Caixa Sub-20 de 2015 foi 
disputado em São Bernardo 
do Campo (SP). A seleção de 
São Paulo foi a campeã com 
60 medalhas (26 de ouro, 17 
de prata e 17 de bronze), se-
guida pela do Rio de Janeiro, 
com 14 (cinco de ouro, qua-
tro de prata e cinco de bron-
ze) e de Santa Catarina, com 
15 (três de ouro, cinco de 
prata e sete de bronze).

Brasileiro Sub-20 de Atletismo 
será realizado no próximo sábado

EM PORTO ALEGRE

Cerca de 326 atletas estão confirmadas na competição que ocorrerá no próximo fim de semana

Duda Miccuci e Luisa  Borges treinaram um período na Rússia



Vitória não agrada o Palmeiras
RECLAMAÇÕES NA CBF

Atuação da arbitragem 
em partida contra o Fla 
acaba em ação judicial

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de junho de 2016

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG

170 América-MG 5 6 1 2 3 5 8 -3 
180 Cruzeiro 5 6 1 2 3 5 9 -4 
190 Coritiba 4 6 1 1 4 7 11 -4 
200 Botafogo 4 6 1 1 4 3 8 -5

50 Flamengo 10 6 3 3 1 2 7 6

60 São Paulo 10 6 3 1 2 5 4 1

70 Chapecoense 10 6 2 4 0 10 7 3

80 Fluminense 9 6 2 3 1 5 5 0

90 Santa Cruz 8 6 2 2 2 11 7 4

100 Vitória 8 6 2 2 2 7 9 -2

110 Santos 7 6 2 1 3 7 6 1

120 Ponte Preta 7 6 2 1 3 5 8 -3

130 Atlético-PR 7 6 2 1 3 5 9 -4

140 Atlético-MG 7 6 2 1 3 5 9 -4

150 Figueirense 6 6 1 3 2 6 7 -1

160 Sport 5 6 4 2 3 6 9 -3

10 Corinthians - SP 13 6 4 1 1 10 4 6 
20 Grêmio 13 6 4 1 1 10 4 6 
30 Internacional 13 5 4 1 1 5 2 3 
40 Palmeiras 12 6 4 0 2 13 7 6
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Apesar da vitória por 
2 a 1 sobre o Flamengo na 
tarde do último domingo, o 
Palmeiras deixou Brasília in-
comodado com uma questão: 
a arbitragem de Dewson Fer-
nando Freitas da Silva. A irri-
tação pelos erros resultará em 
uma ação mais drástica, junto 
à Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF).

Segundo as informações,  
o Palmeiras emitirá uma recla-
mação formal à entidade máxi-
ma do futebol nacional sobre a 
atuação do trio de arbitragem 
na partida contra os cariocas.

O clube de Palestra Itá-
lia se apegará às imagens da 
transmissão da partida para 
basear o questionamento que 
será enviado à CBF. O principal 
alvo da reclamação palmeiren-
se ocorreu aos 19min da se-
gunda etapa.

Luan, que entrou após o 
intervalo, cruzou para a área 
e viu o zagueiro flamenguista 
Léo Duarte interceptar o lan-
ce com a mão direita. Além do 
atacante, os jogadores mais 
próximos também reclamaram 
muito no momento em que a 
arbitragem ignorou a infração.

O erro de Dewson inco-
modou a diretoria do Palmei-
ras, que agirá nos bastidores 

contra mais uma polêmica 
arbitragem.

Aliás, não é a primeira 
reclamação palmeirense con-
tra a arbitragem neste Bra-
sileiro. Pelo menos em três 
das seis rodadas disputadas, 
decisões polêmicas geraram 
incômodo pelos lados da Aca-
demia de Futebol.

Fora na primeira roda-
da, quando uma confusão 
de Bruno Arleu de Araújo só 
retirou o cartão vermelho 
dado a Barrios após aviso do 
auxiliar, e da partida do últi-
mo domingo em Brasília, que 
gerou a reclamação formal, 
mais dois jogos contaram 
com decisões questionadas 

pelo atual quarto colocado da 
Série A.

Na derrota por 2 a 1 para a 
Ponte Preta, Gabriel Jesus teve 
um gol mal anulado – o trio co-
mandado por Leandro Pedro 
Vuaden assinalou impedimen-
to, mas o palmeirense recebeu 
a bola do defensor ponte-preta-
no Douglas Grolli.

Assim como neste domin-
go, o Palmeiras reclama da ar-
bitragem em outro triunfo na 
competição. No 4 a 3 sobre o 
Grêmio, Bressan aproveitou o 
rebote – em posição de impedi-
mento – para dar a assistência 
a Giuliano, no lance do primeiro 
gol dos gaúchos no Pacaembu.

O gol de Giuliano, anotado 

aos 49min da primeira etapa, 
gerou questionamentos. Os jo-
gadores até cercaram o árbitro 
na saída para o intervalo. A ir-
ritação com a arbitragem desta 
forma, não se resume ao duelo 
contra o Flamengo.

Procurado, o Palmeiras in-
formou, via assessoria, que não 
comentaria sobre o assunto.

FOTOS: Divulgação

O Flamengo tem pressa. 
E espera Rafael Vaz o quanto 
antes no Ninho do Urubu. O 
jogador do Vasco, pelo menos 
até meia-noite de ontem, era 
esperado para fazer exames 
médicos no clube da Gávea. A 
expectativa é de apresentação 
para a torcida - após contrato 
assinado e avaliações médicas 
completas - no treino da tarde 
de hoje ou, mais tardar, ama-
nhã. O jogador retornou de 
São Paulo e se despediu dos 
companheiros de Vasco on-
tem à tarde, em São Januário.

Apesar da cautela do em-
presário Reinaldo Pitta, que 
comentou a possibilidade do 
zagueiro também jogar no Mé-
xico, Rafael Vaz é nome certo 
na Gávea. O contrato será de 
dois anos. Com a expulsão de 
César Martins e Juan ainda 
fora, para se recuperar de le-
são muscular, o reforço tem 

boas chances de estrear logo 
no fim de semana. O Flamen-
go enfrenta o Figueirense, às 
11h, no próximo domingo, no 
estádio Moisés Lucarelli, em 
Florianópolis.

As outras opções do técni-
co Zé Ricardo, além, é claro, do 
titular Léo Duarte, são dois ga-
rotos. Rafael Dumas e Igor, que 
veio emprestado ao Joinville. 
Conta a favor de Vaz, porém, 
a inatividade destes dois za-
gueiros. Aos 21 anos, Dumas, 
campeão carioca de juniores 
no ano passado, foi promovido 
aos profissionais no segundo 
semestre do ano passado, com 
o técnico Oswaldo de Oliveira. 
A estreia foi no susto, com a 
lesão de Juan, no início do jogo 
contra a Chapecoense - válido 
pela terceira rodada do Brasi-
leiro, empate por 2 a 2.

Igor da Silva Candiota as-
sinou contrato de empréstimo 

com o Flamengo este ano - o 
vínculo vai até 31 de março do 
ano que vem. De acordo com o 
diretor de futebol de base do 
clube, Carlos Noval, Igor veio 
para ser titular. O jogador, no 
entanto, na véspera da estreia 
sofreu grave lesão no ligamen-
to colateral e ficou afastado 
dos campos. Ele jogou apenas 
45 minutos com o time no Ca-
rioca sub-20 nestes primeiros 
quatro meses de empréstimo 
no Flamengo.

A expectativa da direto-
ria do Flamengo é fechar com 
mais um ou até dois zaguei-
ros esta semana. Estes - um 
ou mais - viriam na janela de 
transferências internacional, 
que reabre no próximo dia 20 
de junho. Ou seja, só poderia 
estrear - caso regularizado a 
tempo - na 10ª rodada do pri-
meiro turno do Campeonato 
Brasileiro.

Ex-Vasco deve ser apresentado 
hoje à torcida do Flamengo-RJ

RAFAel vAz

Como é de costume, jogadores da 
Seleção Brasileira são figuras centrais 
durante a janela de transferências que 
se abre no meio do ano, com o fim da 
temporada europeia. Apesar de a bola 
parar para os clubes, no entanto, as se-
leções entram em ação nas disputas da 
Eurocopa e da Copa América em 2016.

Para evitar que os jogadores brasi-
leiros que estão com a seleção nos Es-
tados Unidos percam o foco na Copa 
América, a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) voltou a armar estratégia 
que proíbe a presença de empresários 
na concentração. A ideia é que os atle-
tas não pensem em nada que não na 
busca do título da competição, que co-
meçou no último sábado para o Brasil 
com o empate por 0 a 0 com o Equador.

O coordenador de seleções, Gilmar 
Rinaldi, confirmou a intenção de evitar 
que a concentração da seleção nas di-
ferentes cidades pela qual ela passará 
para a disputa vire um balcão de negó-
cios. “A gente sabe que os jogadores 
vão negociar durante esta época do 
ano. Não tem problema. Mas não va-
mos permitir que nenhum empresário 

fique nos nossos hotéis”, explicou.
Na Copa América do ano passado, 

a Seleção Brasileira já havia tentado 
evitar que empresários transitassem nas 
concentrações, mas não teve tanto su-
cesso. Roberto Firmino, do Liverpool, e 
Douglas Costa, do Bayern de Munique, 
concretizaram as suas transferências 
para os atuais clubes durante a compe-
tição disputada no Chile. 

Neste ano, Daniel Alves já concre-
tizou a sua saída do Barcelona para a 
Juventus. Pelo noticiário europeu, o 
lateral já havia deixado a transferência 
encaminhada antes de se apresentar à 
seleção. Rinaldi diz que nenhum em-
presário esteve no hotel em Manhattan 
Beach, nos Estados Unidos, para concre-
tizar a transação. 

Os jogadores tiveram um dia de 
folga durante a estadia nos Estados 
Unidos. Foi no dia seguinte ao amistoso 
do Panamá, que aconteceu em Denver. 
Kaká, Renato Augusto, Willian, Jonas 
e Diego Alves, por exemplo, foram ao 
jogo de final de conferência de NBA 
para assistir o jogo entre Golden State 
Warrios e Oklahoma City Thunders.

Apesar de empate, jogadores 
são assediados por empresários

SeleÇÃO BRASIleIRA

A seleção de Dunga empatou sem gol contra o Equador na estreia da Copa América

Zagueiro-artilheiro é aguardado com muita expectativa na Gávea e pode fazer estreia no domingo

A equipe palmeirense reclamou da arbitragem e acredita que o placar deveria ter sido mais folgado



Paraibano vence prova 
dos 200m borboleta em 
dobradinha brasileira

Kaio é medalha de ouro nos EUA
GRAND PRIX DE SANTA CLARA
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O paraibano Kaio Már-
cio Almeida colocou o Brasil 
no lugar mais alto no pódio 
do Grand Prix de Santa Clara, 
na Califórnia, no último final 
de semana. Na verdade, houve 
até uma dobradinha nos 200m 
borboleta. Kaio, de 31 anos, 
ficou com o ouro, ao fazer o 
tempo de 1min57s61, enquan-
to Leonardo de Deus marcou 
1min58s40 e assegurou a me-
dalha de prata. 

A Delegação Brasileira no 
GP de Santa Clara foi composta 
por Leonardo de Deus, Bran-
donn Almeida, Miguel Valente, 
Kaio Márcio Almeida, Gabriel 
Santos, Tales Cerdeira, Thiago 
Pereira e Marcos Macedo. 

A partir de amanhã, 
em Canet, na França, será a 
vez da outra parte da delega-
ção nacional entrar em ação. 
Neste grupo, que disputará o 
Circuito Marenostrum, estão 
as pernambucanas Joanna 
Maranhão e Etiene Medeiros. 
As duas já treinam em águas 
francesas. Depois de Canet, a 
equipe segue para Barcelona, 
na Espanha, onde compete no 
fim de semana.

“A certeza que tenho é 
de que tem valido a pena todo 
esforço e dedicação! Às vés-
peras das Olimpíadas encarei 
um treinamento de altitude, 
praticamente 30 dias fora de 
casa e a primeira recompen-
sa é essa vitória”, disse Kaio 
Márcio, acrescentando que 
“agora é continuar treinando 
muito para melhorar ainda 
mais nas Olimpíadas”, alegou 
ele, agradecendo a Deus e a 
todos que torceram e acredi-
taram nele.

FotoS: Divulgação

Após ganhar a medalha de ouro, nadador disse que o período de treinamento nos Estados Unidos tem ajudado bastante visando os Jogos Olímpicos

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A passagem da tocha 
olímpica pela Paraíba não foi 
motivos somente de festa. 
Professores conceituados no 
cenário esportivo nacional e 
internacional, atletas reno-
mados, ex-atletas olímpicos 
e outros desportistas que ao 
longo dos anos têm contri-
buído com o crescimento do 
esporte no Estado, se senti-
ram rejeitados e discrimina-
dos pelo fato de não estarem 
na relação das celebridades 
que participaram do reveza-

mento do símbolo olímpico 
dos Jogos Rio 2016, nos últi-
mos dias 2, 3 e 4.

Alegaram que os prin-
cipais nomes do esporte pa-
raibano ficaram de fora e 
não foram lembrados pelos 
organizadores do evento e 
pelo Comitê Olímpico Brasi-
leiro. Nas redes sociais, eles 
demonstraram suas indig-
nações e insatisfações com 
os procedimentos adotados. 
“Parabéns. A tocha olímpica 
foi muito bem representada 
por Edilane Araújo, o joga-
dor Júnior e o cantor Lins. Es-
ses realmente fazem parte da 

história olímpica. Eu que fui 
primeiro atleta olímpico, não 
fui reconhecido”, disse João 
Batista Eugênio, primeiro 
atleta paraibano a disputar 
um Olímpiada. Foi em 1984, 
em Los Angeles, terminando 
a prova dos 200m na quarta 
posição.

“Nada contra essa pessoa 
maravilhosa, grande cantor e 
compositor, mas cadê nossos 
atletas Gama da Paraíba, Val-
deci Santana, Kido, César, Zé 
Rui, Givaldo, Babá, Paulinho, 
Guilherme, Guilhardo, Rami-
ro, Washington Lobo, João 
Pereira, Demir, Mano Delga-

Insatisfação por ficarem fora do revezamento
PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA PELA PARAÍBA

do. Gente, do céu, acho que 
estou me precipitando em 
cobrar. Só em ver o primei-
ro condutor, fiquei perplexo 
em saber que temos tantos 
nomes renomados de atletas 
e não ver logo na concentra-
ção de lançamento da tocha, 
atletas como o olímpico João 
Eugênio e o nosso grande 
medalhista, Zé Marco. Des-
culpe, não aguento ver essas 
coisas”, desabafou Marcílio 
Ferreira, professor de Educa-
ção Física, e que também foi 
atleta.

“Não foi só na Paraíba 
que aconteceu essa situação. 
Não sou contra a ação social, 
não sou contra a homenagem 
a políticos, cantores, compo-
sitores, atores e etc, não sou 
contra a igualdade social, 
mas também acho, que a to-
cha olímpica deveria ser car-
regada por atletas e ex-atle-
tas de qualquer modalidade, 
que representaram o Brasil, 
ou mesmo quem não conse-
guiu esse privilégio, mas que 
sabe o valor do suor na cami-
sa em praticar algum esporte, 
pois acho que é um momento 
dos desportistas ou dos ex-
desportistas. Nada contra já 
falei, mas o reconhecimento 
poderia ser de outra forma 
e em outra situação”, alegou 
Rossana Marques, paraibana, 
ex-atleta de handebol beach 
e que hoje é a treinadora da 
Seleção Brasileira Feminina 
de Handebol Beach. Ela, a 

exemplos de outros, também 
não conduziu a tocha olímpi-
ca. 

Em respostas aos desaba-
fos de paraibanos que não 
conduziram a tocha olímpica 
no Estado, o Comitê Organi-
zador dos Jogos Olímpicos 
fez questão de informar que 
todos deveriam ter feito suas 
inscrições, quando as mesmas 
seriam analisadas. O Comitê, 
por sua vez, fez questão em 
lembrar que a comunicação 
foi feita de forma prévia a to-
dos os interessados na condu-
ção da tocha.

Em comunicado, o Comi-
tê encaminhou e-mail para 
contato, afirmando ainda 
que o desejo era de que O 
Comitê Rio2016 não deixasse 
de homenagear aqueles que 
fizeram a história do espor-
te brasileiro. “No momento, 
estamos consolidando todas 
as listas de nomes que temos. 
Queremos que cada herói 
corra perto dos seus fãs. Não 
é um trabalho fácil. Não te-
mos o contato atualizado de 
todos. E se alguém mudou 
de e-mail ou telefone recen-
temente, pode nos dar uma 
mão. É só mandar um e-mail 
para internet@rio2016.com 
atualizando os dados. No 
mais, mãos à obra, o reveza-
mento começa dia 3 em Bra-
sília e vai ser uma festa que 
vai encantar o Brasil inteiro”, 
diz o e-mail encaminhado de 
forma prévia.Ex-atleta olímpico, João Eugênio, ao lado de Marcílio Ferreira e Rossana Marques apontaram injustiças



Inscrições para oficina 
“Vivência de Palhaço”  
se encerram hoje

PÁGINA 23 PÁGINA 24

cAPAcItAção edItAl

Memorialista lourdinha 
luna continua a série 
sobre Anayde Beiriz

Página 22

Salão de Humor 
José Lins do Rego 
abre inscrições 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de junho de 2016

Pré-estreia do Festival Varilux será amanhã, em João Pessoa, com exibição 
do filme Chocolate; evento apresenta diversificada produção francesa     

Nova safra
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Aexibição - apenas para con-
vidados - do filme intitu-
lado Chocolate (Chocolat), 
dirigido por Roschdy Zem e 
que mescla biografia e dra-
ma para contar a incrível 
história - ou seja, do circo 
ao teatro, do anonimato à 

glória - do palhaço Chocolat, primeiro ar-
tista circense negro na França, marcará, a 
partir das 20h30 de amanhã, no Cinespaço 
Mag Shopping, localizado em João Pessoa, 
a pré-estreia do Festival Varilux de Cinema 
Francês 2016. Nesta edição, que mostra a 
nova safra da produção cinematográfica 
francesa, a novidade do evento, que se pro-
longará até o próximo dia 22, é que terá, 
em relação a anterior, uma semana a mais 
de duração, período durante o qual serão 
mostrados, em 50 cidades brasileiras, 15 
filmes inéditos e um grande clássico fran-
cês, o romance Um Homem e Uma Mulher, 
de Claude Lelouch e com Anouk Aimée e 
Jean Trintignant, vencedor da Palma de 
Ouro em 1966 e, também, do Oscar de Me-
lhor Filme Estrangeiro e roteiro original 
no ano seguinte e cuja inclusão na progra-
mação objetiva homenagear seu 50º ani-
versário de lançamento. 

Com 2h de duração, Chocolate é prota-
gonizado pelo ator francês Omar Sy - que faz 
o personagem título do filme e vem ao Brasil 
para apresentar o longa -, James Thiérrée e 
Thibault de Montalembert relata a trajetó-
ria do primeiro artista circense negro do 
País e que, ao formar dueto inédito com 
Footit, alcançou um imenso sucesso po-
pular na Paris da Belle Époque, antes que 
a celebridade, o dinheiro fácil, o jogo e as 
discriminações desgastassem a amizade 
entre ambos e a própria carreira de Cho-
colat. A propósito, essa produção que abre 
o evento será reprisada para o público 
durante o evento no Cinespaço Mag Sho-
pping, localizado na Av. governador Flávio 
Ribeiro Coutinho, nº 115, Jardim Oceania. 
Os preços das entradas para o Festival Va-
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rilux são os seguintes: de segunda a quin-
ta-feira, R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); de 
sexta a domingo e feriados R$ 20 e R$ 10, 
respectivamente. 

De acordo com informações prestadas 
ao jornal A União pela Aliança Francesa 
em João Pessoa, o Festival Varilux exibirá, 
a cada dia, quatro filmes. A programação 
de amanhã, por exemplo, é integrada pe-

los filmes Lolo, o Filho da Minha Namo-
rada, com início às 15h, que é o horário 
da maior parte das sessões, Os Cowboys 
(16h55), Um Doce Refúgio (19h) e Agnus 
Dei (21h5). Nesta sexta, além da reprise 
de Chocolate, às 19h25, ainda serão apre-
sentados A Corte (15h), Marguerite (17) e 
Flórida (21h35). 

Já no próximo final de semana, a pro-

gramação é a seginte: no sábado, exibições 
dos filmes O Novato, às 15h, Abril e o Mun-
do Extraordinário, animação vencedora do 
Prêmio Cristal no Festival de Annecy, em 
2015 (16h40), Um Amor à Altura (18h45) 
e, às 20h45, Meu Rei, drama dirigido por 
Maïwenn, incluído na seleção oficial do 
Festival de Cannes 2015 e estrelado por 
Vincent Cassel e Emmanuelle Bercot, pre-
miada com a Palma de Ouro de Melhor 
Atriz. E, no domingo, reprises de Abril e 
o Mundo Extraordinário (15h), Chocolate 
(17h5), Lolo, o Filho da Minha Namorada 
(19h15) e Marguerite (21h10). 

Na próxima semana, além de reprises, 
a programação ainda inclui os filmes inédi-
tos intitulados Um Belo Verão, a partir das 
19h25 da segunda-feira, dia em que também 
será exibido, às 21h30, Viva a França!. Na 
terça, às 21h5, mais outro que será apresen-
tado pela primeira vez no evento: La Vanité. 
Naquela fase, as produções cinematográficas 
estarão sendo reapresentadas até que no 
sábado, dia 18 de junho, o público assistirá, 
às 18h45, ao clássico Um Homem e Uma Mu-
lher, dirigido por Claude Lelouch. 

A propósito, o Festival Varilux man-
tém a tradição, a exemplo da oficina fran-
co-brasileira de roteiros audiovisuais no 
Rio de Janeiro, dentre outras atividades 
paralelas. No entanto, também realizará, 
desta vez, a seguinte novidade: Oficina de 
Crítica Cinematográfica, voltada para pro-
fissionais mais experientes ou com menos 
tempo de mercado, que será ministrada 
pelo renomado crítico francês Jean-Michel 
Frodon, ex-diretor da redação da prestigia-
da revista Cahiers du Cinéma. 

Patrocinado pela Essilor-Varilux, Rio-
filme, Secretaria de Estado de Cultura, por 
meio da Lei de Incentivo à Cultura do Rio 
de Janeiro, e Ministério da Cultura, atra-
vés da Lei Federal de Incentivo à Cultura, 
o Festival Varilux tem o copatrocínio da 
Embaixada da França, Instituto Francês do 
Brasil e da Delegação Geral das Alianças 
Francesas do Brasil, dentre outras institui-
ções, além do apoio cultural de várias en-
tidades, a exemplo da Câmara de Comércio 
França Brasil e o Cinespaço. 

As produções 
“Abril e o mundo”, 

“Chocolate”, 
“Um homem e
uma mulher” 

e “Meu rei”
fazem parte
desta edição 

do Festival



 

Glorinha Gadelha passou por aqui. 
A compositora de Feira de Mangaio 
veio trazer uma composição recente. 
Quer que eu bote letra. Claro que eu 
estou botando. Tomara que essa dê a 
mesma sorte de Feira de Mangaio, que 
foi, a seu tempo, a música brasileira 
mais tocada no rádio. A letra de Feira 
de Mangaio descreve bem o que é uma 
feira do Sertão nordestino. Glorinha 
tocou na feira de Souza quando era 
adolescente, para ganhar algum. 

Mais tarde, no exílio em Nova 
Iorque, a mulher de Sivuca comporia 
Feira de Mangaio para matar saudade 
da terra distante. Já era tempo de Nova 
Iorque ter uma filial da feira de São 
Cristóvão. A feira nor-
destina do Rio de Janeiro 
passa do tempo de ser re-
presentada na capital do 
mundo. O que é que está 
faltando para se inaugu-
rar o reduto nordestino 
em NY? Ou será que já 
tem, e eu não saiba? Não 
viajo nem para Recife e 
Campina; por isso, não 
vejo o que se passa lá 
fora.

É verdade que existe 
a lavagem da Rua 46, em 
Nova Iorque, onde um 
grupo de baianas e de 
baianos lava a rua com 
água de cheiro, com direi-
to a batuque e capoeira. 
Mas não é, ainda, um evento perma-
nente, mas periódico. Palmas para elas 
(e eles) que merecem. Um dia, essa fei-
ra sazonal vira permanente, como em 
São Cristóvão. Começa assim. Depois, 
as sanfonas e concertinas vão chegan-
do, tocando xotes, baiões e maracatus. 
Ah, e maracatus – o ritmo mais rico da 
música nordestina.

Aquele violeiro disse que cons-
truiu um túnel, ou foi uma ponte, ligan-
do o Brasil a Portugal. Quem foi? Ele 
disse “quem quiser ir agora pra Lisboa, 
/ não precisa ir a bordo pelo mar”. Não 

Os brasileiros são bombardeados quase que diaria-
mente com um aparente paradoxo: de um lado, a publici-
dade das Loterias da Caixa Econômica Federal e, de outro, 
notícias sobre ilegalidade do jogo do bicho, dos bingos, das 
máquinas caça-níqueis.  Perguntam os mais incrédulos: 
afinal, jogo e aposta são, ou não, proibidos no Brasil? Em 
nosso País, a cultura da aposta está presente em todas as 
camadas, desde aqueles que apostam alto nas loterias da 
Caixa, até os que apostam no bicho ou nas brigas de galo. 

O jogo do bicho, que durante décadas foi oficializado 
na Paraíba, está proibido por decisão do TRF do Recife, 
mas o caso é polêmico, pois há Projetos-de-Lei na Câma-
ra e no Senado, tentando regulamentar todos os jogos e 
apostas no Brasil.

Uma recente e inovadora decisão da Turma Recursal 
Criminal dos Juizados Especiais do RS, em caso que analisa 
a prática comercial do jogo do bicho, foi pontual. O julgado 
de segundo grau absolveu acusado que fora condenado, 
na comarca de Horizontina, à pena de seis meses de prisão 
em regime aberto. O acórdão que absolveu o acusado fir-
mou o entendimento de que a prática de jogo do bicho não 
merece a proteção do Direito Penal, “pois a tutela do bem 
jurídico (os bons costumes), neste caso, não encontra mais 
justificativa diante do atual cenário do Estado Democrático 
de Direito, o qual restringe o poder punitivo do Estado aos 
casos de maior gravidade e relevância social”.

O advogado que defendeu o réu disse ao site Es-
paço Vital que “se trata de uma interpretação segundo 
a Constituição, pela qual se busca a ressignificação das 
leis, inclusive de natureza penal”. Lembrando doutrina 
de Lênio Streck, o juiz relator combate “a criminalização 
do ´andar de baixo´, que não se coaduna com o Estado 
Democrático de Direito e, em especial, com a dignidade 
da pessoa humana”. Com uma crítica ao legislador, o 
magistrado sustenta que “tais condutas muito bem pode-
riam ser combatidas no âmbito administrativo, de modo 
menos gravoso”.

A favor da legalização
Segundo noticiário da imprensa o hoje presidente 

Temer é a favor da legalização. Convicto a favor do jogo do 
bicho – desde os tempos em que foi secretário da Segurança 
em São Paulo, no início de sua carreira política – o hoje pre-
sidente interino Michel Temer afirmou em abril a um grupo 
de deputados que é a favor da liberação dos jogos no Brasil. 
Assim, os jogos de azar – que têm projetos tramitando, há 
anos, na Câmara e no Senado – ganharam um grande aliado.

Há muitos anos, tanto nas minhas aulas, como em 
palestras e artigos, defendo a legalização com responsa-
bilidade. Observa-se que, no Brasil, existe uma vontade 
política imensa de se regularizar todo tipo de jogo ou 
aposta, mas, por outro lado, há um “medo” exagerado 
de que esses jogos, até então considerados ilegais ou 
clandestinos, sirvam à lavagem de dinheiro ou ao crime 
como um todo. 

Pergunta-se: o governo conseguiu inibir a lavagem 
de dinheiro no País? E, naqueles Estados onde se leva ao 
pé da letra a proibição do jogo do bicho e outras apostas, 
diminuiu a criminalidade?

Loterias
Na modalidade loterias é onde se apresentam os 

menores problemas. Movimenta-se ali uma quantia 
incalculável toda semana, prêmios milionários são pagos 
sem burocracia e, raramente, procura-se o Judiciário para 
resolver alguma pendência nessa área. Quanto aos sorteios 
e rifas, verifica-se que os primeiros estão contemplados no 
Código Civil e as segundas deles se utilizam para sobrevi-
verem.  Os bingos e os caça-níqueis convivem quase que 
sob o mesmo teto. Geralmente, os proprietários de bingos, 
hoje funcionando sob liminares, mantêm em suas depen-
dências máquinas eletrônicas, consideradas contravenção 
penal nas mesmas modalidades do jogo do bicho. 

Por fim, analisando-se a situação de legalidade ou 
ilegalidade dos jogos e apostas no Brasil, observa-se que a 
exploração legal dessas fontes de diversão e lucro pode ser 
valiosa fonte de recursos para a segurança pública. Assim, 
na esteira do que foi apresentado, conclui-se que a regula-
mentação do jogo traria, ainda, benefícios aos consumidores 
desse tipo de entretenimento, possibilitando a existência de 
controle, limitando os lucros e impondo a manutenção de 
programas de assistência a jogadores compulsivos. 
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Fernando
Vasconcelos

Artigo

O inocente jogo 
do bicho

Depois de certo tempo de pé, na porta da residência da família  
Beiriz, Anayde  e João Dantas,  de mãos dadas,  faziam um pas-
seio, pela Rua Santo Elias, onde ela residia. Cansados do vai e vem 
rotineiro, sentavam-se na calçada,  algumas vezes,  sob o esplendor 
refrescante do luar, quando o reflexo do satélite, alumia toda a 
superfície do globo terrestre.    

Nos dias que o clarão fornecido pelo astro lunar, se derramava 
sobre a terra, a Empresa Tração Luz e Força (ETLF)  aproveitava 
para feriar  o fornecimento de energia, sob qualquer pretexto. A 
sociedade  integrada pelos enge-
nheiros Alberto San Johan, Tiago 
Vieira Monteiro e Júlio Bandeira Vi-
lela fora convidada pelo presidente 
João Lopes Machado, em 1910, 
para implantar os serviços elétricos 
na Paraíba e substituir a tração 
animal de transporte coletivo, pelo 
de bondes movidos  a eletricidade. 

Sem atender às exigências 
contratuais firmadas, a razão social 
ETLF, em 1933, fora encampada 
pelo interventor Argemiro de 
Figueiredo, com a designação de  
Serviços Elétricos da Paraíba, com 
as mesmas atribuições de incen-
tivar o progresso, nesse ato como 
sucursal do Governo do  Estado.

A visão mágica do momento 
para João Dantas e Anayde, anexavam a algazarra dos guris com os 
brinquedos da época – “pular corda, academia, pega, boca de forno, 
coelho sai”, que exigiam fôlego de atleta, pois ninguém queria ficar 
para trás. Quando as pernas davam sinal de exaustão, em face do 
alentado esforço, as meninas invadiam o leito da rua esburacada e 
por suas vestes formavam uma roda colorida.  Iniciavam o folgue-
do com a singela melodia:  “Terezinha de Jesus/ Deu uma queda 
foi ao chão/ Acudiu três cavaleiros/ Todos três chapéu na mão/ O 
primeiro foi seu pai/ O segundo seu irmão/ O terceiro foi aquele/ A 
quem deu seu coração.”    

Passavam ainda a outras brincadeiras e na encenação de “Eu 
sou pobre, pobre, pobre, de mavé, mavé...” Uma menina cantando, 
fazia a condição da mãe rica e dizia: Eu sou rica...rica...rica”. Afirma  
Cecília Meireles  que o diálogo referia-se a adoção da filha que  a 
mãe pobre não podia  criar e a oferecia para  uma família  abonada, 
mas exigia saber o que lhe prometia como prenda.   A presumível 
mãe rica dava a garota uma profissão modesta  “costureira” que era 

rejeitada.   Quando acenava com o ofício de “professora”  ou “bor-
dar a ouro” era aceita a proposta.   A canção, de autoria de Guilher-
me dos Santos e  João Ribas é muito executada em Santa Catarina.  

Algumas vezes o inocente passatempo, que lhes oferecia uma 
condição modesta, como de  “cozinheira”,  terminava em arrufos, 
quando a participante descontente, com as mãos postas  pedia para 
a ocasional desafeta “cortar” sinal de que dai em diante as relações 
estavam interrompidas.  O pouco discernimento não lhe permitia 
distinguir o real do onírico.

Finalmente com “dor de 
viado” (compressão do diafragma 
sobre a musculatura), em razão das 
corridas intermitentes, abancavam-
se no meio-fio para “passar o anel”. 
Nas mãos fechadas em concha, que 
se abria para receber o adereço 
(uma pedrinha) pois jamais alguém 
emprestaria uma joia para tal 
finalidade.

Nem João Datas, nem 
Anayde  cederiam seus anéis de 
diploma, embora aprovassem o 
enigma da adivinhação e seus 
executantes. O “pinica-rainha” 
que consistia, em leves picadas 
nas mãos estendidas sobre uma 
superfície, da qual o casal  não 

se eximia, as vezes exagerava nos 
beliscões, em desforra por alguma queixa, o brinquedo termi-
nava em alvoroço. 

Os meninos optavam por “rodar o pinhão”, pelo “yoyo” que 
subia e descia pelo manuseio de um cordão. “Ossinho” e “bolas 
de gude”, que corriam no chão e com elas eles faziam o gol. Havia, 
também, a demonstração dos maiores com os  “pés-de-quenga” 
que se fazia com a metade  das cascas  dos cocos, enfiados em 
cada pé  por um cordão que ao caminharem fazia um som forte: 
“coc...coc..coc... 

O recreio, naquelas noites  de plenilúnio  findava a contragosto  
das crianças, sob o aviso dos pais ser preciso dormir, pois na manhã 
seguinte as aulas os aguardavam.

         Na hora aprazada de  1930, João Dantas e Anayde que 
enlevados acompanharam as brincadeiras infantis também encer-
ravam o encontro mas ansiosos pelo reencontro no outro dia.  

O moradores daquela artéria ofereciam os mais ternos teste-
munhos do sadio enlevo entre os enamorados.                                        

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

Depois, as 
sanfonas e 
concertinas 
vão 
chegando, 
tocando 
xotes, 
baiões e 
maracatus

me lembro mais quem foi. Mas 
o passo pode ter surgido na 
peleja do Pelado com o Cego 
Aderaldo. Um deles disse que 
“trabalhei na tenda de Vulcano, 
/ passeei por debaixo do ocea-
no; / tudo isso eu fiz sem ter 
trabalho...” Pode ter sido esse. 

Um dia, os continentes 
estarão ligados por túneis e 
pontes. Há tempos se fala na 
ligação da Ásia com a América, 
por uma ponte no estreito de 
Bering. Haja vento, hein? E as 
ondas do mar arremetendo 
contra a estrutura. E pensar 
que um dia nossos ancestrais 
atravessaram o estreito a 
pé, caminhando sobre suas 

águas congeladas. Será que já usavam 
calçados? Dos índios brasileiros, os 
únicos que usavam sandálias eram os 
tarairiús, ou otxucaianas. Os índios 
norte-americanos eram quem calça-
vam mocassins. E os astecas, incaicos 
e maias? Deviam subir suas pirâmides 
calçados.

Eis uma boa marca para um sapa-
to ou uma sandália. Mas a expressão é 
nossa, quero dizer, dos nossos avoen-
gos. E no Brasil não se dá valor ao que 
é nosso. Os tarairiús lutaram cem anos 
(1630 -1730) contra a presença portu-

guesa no Nordeste, aliados aos ho-
landeses. Nem tudo é perfeito: eles se 
aliaram a outro invasor. Lutaram até o 
último guerreiro. Eram indomáveis.

Será que os tarairiús xaxavam com 
suas sandálias? O xaxado não é muito 
próprio para se dançar descalço, pois 
se arrasta os pés no chão. Não há sola 
do pé que chegue. Um dia ainda chamo 
Glória para irmos xaxar na Rua 46. Te-
mos algumas composições em parceria: 
o xote “Xeiro de xote”, o fado “A rosa de 
Alexandria”, o frevo “Acolá com você”... e 
outras. Glória chegou aqui me dizendo 
que uma famosa cantora está cantando 
uma peça muito parecida com uma de 
suas músicas. 

Juntando tudo o que a dita cantora 
compôs (ela é uma grande instrumen-
tista, e metida a compositora), não 
dá uma parte de Feira de Mangaio. 
Glorinha deveria ter o seu grupo, e já 
pensou nisso. Mas é a médica da famí-
lia, onde tem mãe centenária e algumas 
irmãs dodóis. Ela foi médica de Sivuca 
durante 32 anos. Ele só sobreviveu esse 
tempo por causa dela. Sim, é cirurgiã 
plástica, você não sabia? Tapa qualquer 
buraco de bala ou rasgo de peixeira. 
Praticou muito na feira de Souza.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

O advogado João Dantas e a professora Anayde Beiriz
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Humor

É hora de fazer a horta

Em cartaz

o condE

     Humor 

Tônio

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

SERVIÇo

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Nunca a gastronomia esteve tão em alta no Brasil como 
agora. Dá para se ter uma ideia sobre isso ao vermos os inúme-
ros programas sobre o assunto na TV aberta ou paga, alguns 
deles são reality shows de grande audiência. Alguns programas 
apresentados por famosos em suas próprias casas ou em es-
túdios - que se assemelham a uma cozinha caseira -, mostram 
também a nova tendência por paisagismo com horta. Além de 
ser prático ter os ingredientes à mão, eles são saudáveis, fres-
quinhos e bonitos, tendo o charme de terem sido cuidados pe-
los anfitriões.

A horta pode ser feita juntamente com um projeto geral 
de paisagismo externo ou interno, pois o cantinho dela será 
bem planejado e executado de forma profissional, sem o ris-
co de estarem em local inadequado ou plantada de forma que 
não se desenvolva. Charmosas e úteis, as hortaliças podem se 
desenvolver em gavetas (basta que tenha um furo para drena-
gem e impermeabilidade com três demãos de neutrol); pneus 
(utilizados deitados e sempre cheios de terra na parte interna); 
sapatos como botas de couro (para que tenha uma vida mais 
duradoura, já que os demais calçados só permitem que a planta 
viva por 15 dias); e garrafa PET (com um furo embaixo para 
drenagem, e em cima do furo colocar a manta bidim, impedin-
do assim que a terra saia com a água).

Porém, não basta executar o projeto, é necessário arru-
mar tempo na correria dos dias atuais, ainda que breve, para 
o cuidado de plantas, principalmente quando falamos em hor-
ta caseira. Além desse apelo gourmet, ter uma horta em casa 
ou no apartamento, independendo do espaço disponível, se 
tornou também uma atividade de prazer e lazer – algo como 
uma terapia. E não há nada mais especial do que poder dar um 
toque especial ao molho de tomate utilizando o seu próprio pé 
de manjericão. Além, é claro, de ajudar na decoração e nos di-
versos aromas que se espalham pela casa.

Mas lembre-se: é necessário investir em tempo e cuida-
dos, como regá-la todos os dias. Se muitos dias passarem sem 
que a terra, que também necessita ser adubada, receba água, a 
horta irá morrer. Outro ponto importante é saber como fazer 
a poda de determinada espécie, pois com a retirada das folhas 
para utilização na comida, a vegetação da planta se revigora 
para novos brotos, onde se ramifica e fortalece. Neste caso, a 
poda inadequada pode matar a planta.

Os apartamentos, apesar de pequenos, podem ter a sua 
horta com espécies de hortaliças, como o manjericão e o ale-
crim, que são bem resistentes. O ideal é que com pouco espaço 
no ambiente, eles sejam cultivados em vasos que tenham, no 
mínimo, 30cm. Já em casas com jardins, além do manjericão e 
do alecrim, outras espécies são hortelã, salsinha e cebolinha. 
Lembre-se sempre de que entre uma espécie e outra devem ter 
no mínimo 50cm de distância.

Há um detalhe extremamente importante que por pare-
cer prático para alguns parece um benefício: o uso de produtos 
químicos para acabar com as pragas na horta. Isso deve ser fei-
to manualmente, pois estes produtos prejudicam a saúde! As 
espécies frutíferas, como limão e laranja, precisam ter cuidado 
redobrado neste sentido, apesar de todas exigirem atenção es-
pecial.

Os ventos fortes também são “inimigos” das hortaliças. 
Por isso, para quem deseja que sua horta fique na varanda, é 
bom pensar duas vezes. Porém, é necessário que o local seja 
bem iluminado, com pelo menos duas horas de sol ao dia. Ter 
uma horta para chamar de sua não é tão simples como muitas 
pessoas pensam, mas vale a pena ter todos estes cuidados, não 
só pelos sabores, mas também para criatividade na decoração.

Inscrições para oficina “Vivência de 
Palhaço” se encerram hoje na capital

Ambiente em destaque

As inscrições para o curso ‘Vivência 
de Palhaço’, com Dadá Venceslau, foram 
prorrogadas pela Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc), por meio da 
Escola Livre de Circo, até hoje. Oito vagas 
serão abertas para alunos da rede pública 
de ensino. As inscrições são gratuitas para 
estudantes acima de 14 anos de idade. 
Basta trazer a declaração da escola onde o 
interessado está matriculado. Também há 
vagas para não estudantes. O investimen-
to é de R$ 40 (mensal). 

Por se tratar de um curso de inicia-
ção, é aberto ao público em geral, poden-
do se inscrever jovens e adultos iniciados 
ou não na arte da palhaçaria. A idade 
mínima para se matricular é 14 anos. A 
duração é de três meses, com encerra-
mento previsto para o mês de agosto. 

O objetivo da vivência é desenvol-
ver um experimento que utilize técnicas 
circenses, protagonizando o palhaço no 
picadeiro, na rua, nas praças, teatros e 
festas, através de exercícios corporais e 
vocais, jogos cênicos e caracterização da 
personagem. 

De forma lúdica, como uma brin-
cadeira de roda, o grupo vai criando e 
improvisando à medida em que mergulha 
no mundo do circo. Assim, os partici-
pantes se transformam em apreciadores 
dessa arte. 

A cada etapa, os participantes obser-
vam uma demonstração de um palhaço, 
do aquecimento à caracterização como 
uma performance. Em seguida, cada um, 
individualmente ou em grupo, apresenta 
o que foi elaborado a partir daquela vivên-
cia e segue para uma avaliação onde todos 
podem expressar os seus sentimentos. 

Os participantes podem levar mate-
riais pessoais para compor seus perso-
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Daniela Seda
estilopress@estilopress.com.br 

nagens/palhaços, a exemplo de peruca, 
casaca, calça, sapato, mala, bola de sopro 
e de plástico, bambolê, entre outros 
acessórios. As aulas serão ministradas 
na Escola Livre de Circo, localizada no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, ao lado 
da Estação Ciência, na capital. 

Sobre o ministrante - Palhaço Dadá, 
personagem criado pelo artista paraibano 
Dadá Venceslau, também artista plástico, 
cenógrafo, figurinista e ator graduado em 
Educação Artística e especialista em Ar-
te-Educação. Há 25 anos atua na Agitada 
Gang (Trupe de Atores e Palhaços), e no 
espetáculo “Como nasce um cabra da pes-
te”, de Altimar Pimentel sob a direção de 
Eliézer Rolim. No ano 2000 gravou o seu 
primeiro CD “Canta Palhaço” e em 2010, 
o segundo “Dadá Canta Outra Vez” ambos 

com releituras de cantigas do cancioneiro 
popular. Foi por quatro anos (2008-2011) 
presidente da ONG Associart-PB (Associa-
ção de Artistas Plásticos da Paraíba).

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). Manaíra3: 14h15, 19h30 (DUB) 
e 16h05, 22h05 (LEG). Manaíra7/3D: 13h30, 
16h (DUB) e 18h45, 21h30 (LEG). Manaíra11: 
13h e 19h. Mangabeira4/3D: 12h45, 15h30, 
18h15 e 21h (DUB). Tambiá3: 14h20, 16h30, 
18h40 e 20h50 (DUB). Tambiá5/3D: 14h10 e 
18h50 (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”. CinEspaço3/3D: 14h30, 
17h30 e 20h30 (LEG). Manaira4: 13h05, 
19h05 (DUB) e 16h05,  22h05 (LEG). Mana-
íra6/3D: 18h (DUB) e 14h45, 21h15 (LEG). 
Manaíra11: 15h45 e 21h45 (LEG). Manga-
beira3: 15h15 (DUB).  Mangabeira5/3D: 14h, 
17h e 20h. Tambiá4: 14h20, 17h20 e 20h20 
(DUB). Tambiá5/3D: 16h15 e 20h55 (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 história 
de Red, um pássaro com problemas para 

controlar seu estresse, o veloz Chuck e o 
volátil Bomba, amigos que nunca tiveram 
seus valores reconhecidos. Quando mis-
teriosos porquinhos verdes invadem a ilha 
onde moram, estes improváveis herois serão 
os responsáveis por descobrir qual o plano 
da gangue suína. Manaíra1: 14h e 16h45 
(DUB). Manaíra5/3D: 12h15 (DUB).  Manga-
beira3: 13h (DUB). Tambiá2: 14h30  (DUB).

CAPITÃO AMÉRICA - GUERRA CIVIL (EUA 2016). 
Gênero ação. Duração: 146 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Anthony Russo e Joe Russo. Com 
Chris Evans, Robert Downey Jr. e Scarlett Johans-
son. 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: 18h50 
(DUB) e 15h40 e 21h55 (LEG). Tambiá2: 17h30 
e 20h30 (DUB). 

O “Palhaço Dadá” é bastante conhecido e admirado na cena cultural paraibana 

n Evento: Curso Vivência de Palhaço
n Ministrante: Dadá Venceslau
n Inscrições: até hoje, na Diretoria de Desenvolvi-
mento Artístico e Cultural (DDAC), Espaço Cultural 
José Lins do Rego, acesso pela rampa 1
n Investimento: R$ 40 (mensal). Oito vagas gratui-
tas para alunos da rede pública
n Duração: 3 meses (junho, julho e agosto)
n Dias de aulas: Terças e quintas, das 19h às 21h
n Local: sala 6 (mezanino 2, acesso pela rampa 1 do 
Espaço Cultural)
n Informações: 3211-6225

Serviço

 

Nova exposição da artista plástica Erieta Kogiaridis, intitulada 
“Solidaridarte – Alice ao Extremo”, se encontra aberta no primeiro 
pavimento da Torre Mirante da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura 
e Artes, no Altiplano. A exposição permanece em cartaz até o dia 
10 de julho e o horário de visitação é de terça a sexta-feira de 9h às 
19h. Já nos sábados e domingos, a visita ocorre das 10h às 18h. A 
entrada é gratuita.

O nome da exposição “Solidaridarte” é uma mistura de solida-
riedade mais arte. Nela, Erieta e artistas amigos se uniram e puseram 
todas as obras à venda para contribuir com custos de seu tratamento 
de saúde.

Evento
Exposição de Erieta Kogiaridis está 
em cartaz na Estação Cabo Branco
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Desenhistas paraibanos 
que gostam e tem ideias 
para a produção de qua-
drinhos, além de projetar 
a Paraíba no cenário 
nacional por meio de suas 
obras podem se inscrever 
até o dia 8 do próximo 

mês (julho) no 4º Salão de Humor José 
Lins do Rego. O projeto, que irá selecio-
nar 200 obras, irá expor os selecionados 
na segunda edição do projeto “Quadri-
nhos Intuados” organizado pela coorde-
nadora de quadrinhos da Funesc Thais 
Gualberto. A divulgação do resultado 
acontece no dia 12 de agosto.

Os interessados em participar do 
projeto precisaram se atentar as regras 
que o edital estabelece ao público. Desse 
modo, todas as obras inscritas deverão 
ter alguma relação com a vida ou a obra 
de escritores, cartunistas, chargistas, 
desenhistas e caricaturistas da região 
Nordeste do Brasil. As inscrições podem 
ser enviadas pelo e-mail funesc.qua-
drinhos@gmail.com e cada candidato 
poderá inscrever até três obras de sua 
autoria assinadas.

Ao enviar o e-mail com seus dados 
pessoais, o interessado em participar 
ter atenção, pois serão aceitas apenas 
inscrições preenchidas corretamente, 
assinada e digitalizada. Caso a obra seja 
premiada, a apresentação dos seguintes 
documentos é imprescindível para o 

Incentivo à produção

Os turistas que visitarem o Rio 
de Janeiro para assistir aos jogos da 
Olimpíada e da Paralimpíada terão a 
oportunidade de conhecer obras liga-
das à criatividade do artista plástico 
conhecido como Bispo do Rosário, na 
exposição Das Virgens em Cardumes e 
da Cor das Auras, que o Museu Bispo 
do Rosário de Arte Contemporânea 
inaugurou no último sábado (4). A 
mostra ficará aberta ao público até 
o fim de janeiro de 2017 e faz parte 
do Circuito Cultural Rio, idealizado 
pela prefeitura carioca, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, para 
a programação cultural dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos.

A diretora do museu, Raquel Fer-
nandes, informou que a cada exposi-
ção, a instituição busca trazer curado-
res convidados para mostrar sempre 
diversos aspectos sobre a obra de 
Bispo. No ano passado, por exemplo, 
o professor de arte Marcelo Campos 
abordou as origens e o folclore envol-
vendo o passado do artista plástico 
brasileiro, internado como esquizofrê-
nico na Colônia Juliano Moreira, em 
Jacarepaguá, zona oeste da capital 
fluminense, onde ficou durante 50 
anos, até morrer, em 1989. 

“Desta vez, a gente está pegan-
do, com a curadora Daniela Labra, um 
viés de Bispo enquanto performer, na 
maneira como ele circulava e apresen-
tava sua obra aqui, na Colônia Julia-
no Moreira, vestindo o manto, com 
seus estandartes, de alguma maneira 
funcionando como um performer”. 
Raquel disse ainda que para o museu, 

Lucas Silva
Especial para A União

Alana Gandra 
Agência Brasil

Inscrições para o Salão de Humor José Lins do Rego se encerram no dia 8 de julho

recebimento do prêmio: Cópias RG, CPF, 
PIS/Pasep/NIT, comprovante de resi-
dência, comprovante de conta bancária: 
banco, conta e agência, certidões negati-
vas de tributos federal, estadual e muni-
cipal e declaração atestando não conter 
vínculo empregatício com o Governo do 
Estado da Paraíba. 

Outra preocupação que os participan-
tes terão que ter será o tamanho de seus 

trabalhos. As obras inscritas devem ter 
as seguintes dimensões: 297 x 420mm 
(tamanho A3) e resolução de 300 DPI. 

Entre os premiados apenas três 
obras serão selecionadas, usando-se 
como critério a excelência técnica e a 
criatividade. As premiações serão divi-
didas nas categorias “Cartum”, “Charge, 
caricatura e ilustração” e “Tira e HQ (uma 
página)”, devendo receber o valor de R$ 2 

Peças produzidas pelo homenageado pertencentes ao Museu Bispo do Rosário fazem parte da mostra em cartaz 

Obras de Bispo do Rosário integram programa cultural da Olimpíada
NACIONAL

é muito importante a possibilidade de 
oferecer múltiplos olhares sobre o artista e 
vários curadores poderem se aproximar e 
pensar sobre isso.

Raquel Fernandes destacou a impor-
tância de Bispo para o museu, não só pelo 
seu lado artístico, mas para levar a po-
pulação a pensar em questões relativas à 
reforma psiquiátrica, “toda a forma como 
ele subverte a lógica do manicômio. Por 
isso, ele é importante para a gente, como 
é importante manter o museu dentro da 
antiga Colônia Juliano Moreira, devido a 
essa subversão que ele conseguiu fazer 
por meio da arte”.

O público poderá assistir, a cada final 
de mês, ações performáticas que produ-
zirão resíduos que, tal como fazia Bispo, 
irão se acumulando ao longo da exposi-
ção, afirmou a diretora do museu. “É uma 
exposição em progresso que remete tam-
bém, de certo modo, à maneira de Bispo 
funcionar, que era essa coisa colativa”.

Diálogo performático
Para a curadora Daniela Labra, o 

grande diferencial da exposição é fazer a 
relação da obra do Bispo do Rosário com a 
performance-arte das artes visuais contem-

porâneas. A exposição trata dessa questão 
da performance e de como ela dialoga com 
a obra de Bispo, não somente do ponto de 
vista formal, mas da relação da arte com 
a vida, que é explorada na arte moderna. 
“A vida do Bispo se sobressai, se singulariza 
por causa dessa obra, desse legado artístico 
que ele deixou para a gente. Acho que o 
grande diferencial é estar tratando dessa 
proximidade arte e vida na obra do Bispo e 
fazendo uma relação com a performance-
arte”, explicou Daniela.

A exposição reúne 15 artistas convida-
dos, dos quais uma parte fará residência e 
oficinas na colônia. “Eu estou trabalhan-
do com a ideia de obras de arte perfor-
máticas”, disse Daniela. “Serão artistas 
que estarão presentes na exposição com 
vídeos, com fotografias, mas não farão 
performances, e outros que terão obras 
expostas e farão ações ou residências que 
complementem os trabalhos”.

Daniela Labra ressaltou que no 
momento em que a necessidade de 
cultura no Brasil é colocada em xeque, 
essa abertura da exposição significa uma 
homenagem à obra do Bispo do Rosário, 
de respeito à memória da Colônia Julia-
no Moreira, “compreendendo que tudo 

isso é cultura”. “Uma abertura que 
acontece assim, longa, é para a gente 
também expurgar esse discurso caído 
e atrasado que não compreende o 
patrimônio cultural como algo funda-
mental para melhora do ser humano”. 
A curadora assegurou que a melhora 
de uma nação passa pela valorização 
do seu legado cultural. “É isso que a 
gente está fazendo nessa abertura”.

O público poderá ver também 
registros fotográficos inéditos do Bispo 
do Rosário feitos no fim da década 
de 1950 pelo fotógrafo francês Jean 
Manzon. Serão exibidos na exposição 
oito estandartes que foram vistos jun-
tos uma única vez há 30 anos, além de 
peças bordadas nas décadas de 1960 e 
1970 pelo próprio Bispo.

Educação cultural
A partir da exposição, será iniciado 

um projeto paralelo de educação cul-
tural e de cidadania, voltado a crianças 
de 5 anos a 12 anos de idade, alunos da 
rede pública municipal de ensino de Ja-
carepaguá, intitulado Merendeira Cor-
de-Rosa: Rumo à Exposição, nome de 
um dos trabalhos de Bispo do Rosário.

mil cada ganhador. 
No olhar da coordenadora do proje-

to “Quadrinhos Intuados”, Thais Gualber-
to, até para grandes nomes, como Ariano 
Suassuna e o próprio Zé Lins, pouco se 
sabe sobre a literatura e os quadrinhos 
do Nordeste e muitas vezes nem os pró-
prios nordestinos conhecem a obra local. 
Daí a justificativa para a escolha do tema. 

“Como o salão pela primeira vez fará 
parte do Encontro Regional Sobre Histó-
rias em Quadrinhos, a temática escolhida 
se adequa muito bem ao restante do 
evento. Mas a maior diferença das edições 
anteriores talvez seja a proporção que a 
exposição deve tomar, pois ao contrário 
do que acontecia antes, quando eram 
selecionadas cerca de 20 obras, dessa vez 
serão dez vezes mais e 200 trabalhos es-
tarão expostos ao lado da Gibiteca Henfil 
durante um mês”, explicou Gualberto. 

O projeto é uma oportunidade para 
artistas profissionais e amadores pode-
rem inscrever trabalhos que não tenham 
sido premiados até a data de encerra-
mento das inscrições.

Portanto, o projeto intitulado 
“Quadrinhos Intuados” tem como foco 
a produção independente, abrindo 
espaço para a difusão e a reflexão sobre 
os trabalhos mais inovadores que se 
tem produzido no País e menos com-
prometidos com o mercado. “Este pode 
ser o primeiro passo para a criação de 
uma política permanente de estímulo 
à produção e edição de quadrinhos no 
Estado”, disse o ex-coordenador do pro-
jeto Henrique Magalhães.

O escritor 
paraibano José 
Lins do Rego 
é reconhecido 
nacionalmente
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Campanha de vacinação contra a gripe atinge 95,5% de cobertura

Prevenção
Mais de 47,6 milhões de 

pessoas já se vacinaram con-
tra a influenza neste ano, o 
que representa uma cobertura 
de 95,5% do público-alvo da 
campanha, composto de 49,8 
milhões de pessoas. Esta popu-
lação é considerada de maior 
risco para desenvolver compli-
cações causadas pela doença. 
Apesar de a campanha ter en-
cerrado no dia 20 de maio, a 
vacinação prossegue em alguns 
estados e municípios, já que o 
Ministério da Saúde disponibi-
lizou 54 milhões de doses da 
vacina – uma reserva técnica 
de 4,2 milhões de doses acima 
do quantitativo de pessoas que 
integram o público prioritário.

O público-alvo é formado 
por crianças de seis meses a 
menores de cinco anos (qua-
tro anos, 11 meses e 29 dias), 
pessoas com 60 anos ou mais, 
trabalhadores de saúde, povos 
indígenas, gestantes, puérpe-
ras (até 45 dias após o parto), 
população privada de liber-
dade, funcionários do sistema 
prisional e pessoas portadoras 
de doenças crônicas não trans-
missíveis. As pessoas deste últi-
mo grupo são mais vulneráveis 
a desenvolver a forma grave da 
doença. As crianças que toma-
ram a vacina pela primeira vez 
neste ano devem retornar aos 
postos de saúde para aplica-
ção da 2ª dose até o dia 20 de 
junho.

De acordo com o balanço, 
o Distrito Federal se destacou 
vacinando até ontem (6) quase 
a totalidade de seu público-alvo 
(99,5%), seguido pelos estados 
de São Paulo (97%), Espírito 
Santo (95,25), Paraná (93,2%), 
Rondônia (93%), Santa Cata-
rina (92,9%), Goiás (92,5%) 
Minas Gerais (91,8%), Rio 
Grande do Sul (90,8) e Alago-
as (90,1%). Os outros estados 
seguem com cobertura acima 
da meta de 80%, com exceção 
do Acre (76,2%) e Roraima 
(76,9%).

“A vacina é segura e é a 
principal arma para a gente 
reduzir as complicações, casos 
graves e óbitos decorrentes da 
gripe, assim como evita conta-
minar as pessoas que convivem 

conosco e que podem ser sus-
cetíveis a complicações”, aler-
tou a coordenadora do Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI) do Ministério da Saúde, 
Carla Domingues.

Até o momento, a região 
Sudeste apresentou o me-
lhor desempenho em relação 
à cobertura vacinal contra a 
influenza, com 93,9% de imu-
nização, seguida pelas regiões 
Sul (92,3%); Centro-Oeste 
(90,9%); Nordeste (87,2%) e 
Norte (86,3%). Dentre os gru-
pos prioritários para vacina-
ção, os trabalhadores da saúde 
apresentam, até o momento, 
a maior cobertura, com 4,5 
milhões de doses aplicadas, o 
que representa 110,4% dos 
profissionais a serem vacina-
dos. Em seguida estão as puér-
peras, com 374 mil vacinadas 
(101,9%); 19,7 milhões de 
idosos (94,4%); crianças de 
seis meses a menores de cinco 
anos, com 10,8 milhões de va-
cinados (84,2%); 1,6 milhão de 
gestantes (74,1%).

Com 530 mil doses aplica-
das, 85% dos indígenas já fo-
ram vacinados. Como a vacina-
ção deste grupo é realizada em 
áreas remotas, a atualização 
dos dados segue outra dinâmi-
ca. Também foram aplicadas 
463,6 mil na população privada 
de liberdade e trabalhadores 
do sistema prisional, e 9 mi-
lhões de doses nos grupos de 
pessoas com comorbidades. 
Os portadores de doenças crô-
nicas não transmissíveis, o que 
inclui pessoas com deficiências 
específicas, também devem se 
vacinar. Para esses grupos não 
há meta específica de vacina-
ção.

Após o encerramento da 
campanha nacional, no dia 20 
de maio, o Ministério da Saúde 
recomendou a continuidade da 
vacinação aos estados que não 
atingiram a meta. Ficou a cargo 
dos estados e municípios, no 
entanto, avaliar se já tinham 
sido esgotadas todas as possi-
bilidades de vacinação dos gru-
pos-alvo. A partir desta análise, 
os estados foram orientados 
a definir o novo público a ser 
incluído na campanha, de acor-

do com as necessidades locais. 
Vale ressaltar que a vacina da 
gripe tem duração de um ano, e 
não deve ser devolvida.

A definição dos grupos 
prioritários segue a recomen-
dação da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), além de ser 
respaldada por estudos epide-
miológicos e pela observação 
do comportamento das infec-
ções respiratórias. São prioriza-
dos os grupos mais suscetíveis 
ao agravamento de doenças 
respiratórias.

Medicamento 
Todos os estados estão 

abastecidos com o Fosfato de 
Oseltamivir, medicamento para 
tratar a doença, e devem dis-
ponibilizá-lo em suas unidades 
de saúde. É importante que o 
medicamento seja administra-
do nas 48 horas do início dos 
sintomas.

Em 2016, o Ministério da 

Saúde enviou às Secretarias de 
Saúde dos estados, até a meta-
de do mês de maio, 2.231.000 
unidades Oseltamivir (30 mg), 
1.884.300 de 45mg e 6.981.000 
de 75mg.

O Oseltamivir faz parte 
do Componente Estratégico 
da Assistência Farmacêutica 
(CESAF), cuja compra é cen-
tralizada, ou seja, o Ministério 
da Saúde é responsável pela 
aquisição. Cabe aos Estados, 
Distrito Federal e municípios a 
responsabilidade pelo armaze-
namento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribui-
ção e dispensação.

Prevenção
A transmissão dos vírus 

influenza ocorre pelo contato 
com secreções das vias respi-
ratórias que são eliminadas 
pela pessoa contaminada ao fa-
lar, tossir ou espirrar. Também 
ocorre por meio das mãos e 

objetos contaminados, quando 
entram em contato com muco-
sas (boca, olhos, nariz). À popu-
lação em geral, o Ministério da 
Saúde orienta a adoção de cui-
dados simples como formas de 
prevenção: lavar as mãos várias 
vezes ao dia, cobrir o nariz e a 
boca ao tossir e espirrar, evitar 
tocar o rosto e não comparti-
lhar objetos de uso pessoal, en-
tre outros.

Em caso de síndrome gripal, 
a recomendação é procurar um 
serviço de saúde o mais rápido 
possível. A vacina contra a gripe 
não é capaz de eliminar a doença 
ou impedir a circulação do vírus. 
Por isso as medidas de preven-
ção são tão importantes, particu-
larmente durante o período de 
maior circulação viral, que é entre 
os meses de junho e agosto.

Também é importante 
lembrar que, mesmo pessoas 
vacinadas, ao apresentarem 
os sintomas da gripe - espe-

cialmente se são integrantes 
de grupos mais vulneráveis às 
complicações - devem procu-
rar, imediatamente, o serviço 
médico. Os sintomas da gripe 
são: febre, tosse ou dor na gar-
ganta, além de outros, como 
dor de cabeça, dor muscular e 
nas articulações. Já o agrava-
mento pode ser identificado 
por falta de ar, febre por mais 
de três dias, piora de sintomas 
gastrointestinais, dor muscular 
intensa e prostração.

Casos da doença 
Neste ano, até 30 de maio, 

foram registrados 4.704 casos 
de influenza de todos os tipos 
no Brasil. Deste total, 3.978 fo-
ram por influenza A (H1N1), 
sendo 764 óbitos, com registro 
de um caso importado (o vírus 
foi contraído em outro país). Os 
dados constam no Boletim Epi-
demiológico de Influenza do 
Ministério da Saúde.

Da Agência Brasil

A Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica e a Sociedade 
Brasileira de Queimaduras lan-
çaram ontem, no Hospital Regio-
nal da Asa Norte, em Brasília, a 
primeira campanha nacional de 
prevenção de queimaduras que 
vai ocorrer simultaneamente em 
17 unidades de saúde do País. A 
iniciativa comemorou o Dia Na-
cional Contra Queimaduras, lem-
brado ontem.

Durante toda a semana, ha-
verá palestras, mesas redondas 
e atendimento a pacientes que 
sofreram queimaduras. O encer-
ramento, nos dias 9 e 10, vai con-

tar com um mutirão de cirurgias 
plásticas para reparar sequelas 
em 200 pacientes em todo o País. 
O objetivo da Campanha Nacio-
nal de Prevenção de Queimadura 
é informar a população sobre a 
reparação das sequelas de víti-
mas no Sistema Único de Saúde 
e evitar que as pessoas, principal-
mente crianças, sejam vítimas de 
fogo.

O diretor do Hospital Regio-
nal da Asa Norte (HRAN) e coor-
denador de cirurgia plástica da 
Secretaria de Saúde do DF, José 
Adorno, falou sobre a importân-
cia da campanha para prevenir  
acidentes. “Já evoluímos mui-
to, mas apesar das ações serem 

pequenas, elas são de grande 
alcance. Avançamos pouco em 
prevenção, mas agora já estamos 
falando para um público, o que 
antes não ocontecia. Temos que 
atingir um número maior de re-
plicadores para ajudar na preven-
ção”, disse.

Durante o lançamento da 
campanha, a primeira-dama e 
colaboradora do governo do Dis-
trito Federal, Márcia Rollemberg, 
falou da necessidade de informa-
ção para prevenir os acidentes. 
“Quando participei da campa-
nha de prevenção em 2015, nossa 
meta passou a ser a de que tivés-
semos uma programação anual 
para sensibilizar para a preven-

ção, porque sabemos que gran-
de parte das queimaduras é falta 
de informação. Ninguém quer se 
queimar, e se a gente sensibili-
zar pela informação, poderemos 
conseguir uma mudança de com-
portamento”, afirmou.

Paciente da ala de queima-
dos do HRAN, desde dezembro 
de 2014, Manoel Otacílio da Sil-
va, de 43 anos, disse que a cam-
panha é um importante passo 
para evitar acidentes. “Se eu ti-
vesse informação, saberia que 
o álcool poderia causar aquele 
dano e poderia ter evitado meu 
acidente. Felizmente, tive todo o 
atendimento aqui no HRAN. Eles 
me acompanharam e me deram 

toda a estrutura necessária”, re-
latou.

Com fogo não se brinca
Durante o lançamento da 

campanha, o Centro Universi-
tário do Distrito Federal lançou 
um aplicativo para crianças a fim 
ajudar na prevenção. O jogo Com 
Fogo Não Se Brinca é um projeto 
de Extensão Interdisciplinar do 
Curso de Jogos Digitais do UDF, 
desenvolvido em parceria com 
a Unidade de Queimados do 
HRAN e a Associação de Preven-
ção e Intervenção em Queimadu-
ras (Avance), grupo dedicado a 
transmitir conforto e bem-estar 
aos pacientes.

Queimados terão mutirão de cirurgia
EM TODO O PAÍS

Apesar de a campanha ter encerrado no dia 20 de maio, a vacinação contra a gripe prossegue em alguns estados e municípios
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N079/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO, para conhecimento dos inte-
ressados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regu-
lamentou 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 17/06/2016 às 09h para:

Registro de Preço para aquisição de Kit conjunto anti-tumulto, destinado a Policia Militar do 
Estado da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00384-7
João pessoa, 03 de junho de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 074/2016
PROCESSO Nº 22.000.391860.2016

Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº074/2016 (contratação de empresa 
para fornecimento de pacotes de intercâmbio), destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 
marcado para o dia 07/06/2016 as 09h, fica adiado  para  o dia 20/06/2016 as 09h. Solicitamos 
aos licitantes que acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.centraldecompras.pb.gov.br 

CGE: Nº16-00343-3
João Pessoa, 06 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de licitação

Protocolo: 2016 - 031566
Responsavel.: MASTER AR CONDICIONADO LTDA
CPF/CNPJ: 012774333/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$223,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030744
Responsavel.: MATEC MAT ELETRICOS E DE
CPF/CNPJ: 018100267/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.454,49
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031775
Responsavel.: MAYARA CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 094147784-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$65,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031171
Responsavel.: MAYARA MEDEIROS DE FRANCAME
CPF/CNPJ: 013483257/0001-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031538
Responsavel.: MICHELI AMORIM DE FIGUEIREDO 0
CPF/CNPJ: 021428374/0001-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025767
Responsavel.: NEOPOM SERVICOS DE HIG DE 
TEXTEIS L
CPF/CNPJ: 023707733/0001-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$835,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031742
Responsavel.: NEWTON G DE ASSIS CRUZ
CPF/CNPJ: 088888794-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$169,03
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030295
Responsavel.: NORBERTA DORAND DE ALCANTARA 
MATHIA
CPF/CNPJ: 018835659/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$141,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030348
Responsavel.: NUBIA VITORIA REODINO DE MELO
CPF/CNPJ: 060770514-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031169
Responsavel.: OZNI PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 143691174-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031165
Responsavel.: PARIS CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ: 005080794/0001-64
Titulo: DUP VEN MER INDR$756,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031286
Responsavel.: PATRICIA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 060770244-30
Titulo: DUP PRES SER INR$420,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031189
Responsavel.: PROJACON CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 010190291/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$211,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031214
Responsavel.: RK REPRESENTACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 021045699/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.008,41
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031044
Responsavel.: RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA 
LTDA-
CPF/CNPJ: 008172556/0001-77
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.408,33
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031896
Responsavel.: RAFAEL PIRES DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ: 020904597/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$110,81
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030658
Responsavel.: RAMON SOARES DE LIMA ME
CPF/CNPJ: 015211633/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$443,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031362
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PE-
REIRA 092
CPF/CNPJ: 015576086/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$191,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031681
Responsavel.: RENAN FONSECA RODRIGUES ME
CPF/CNPJ: 022819856/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$421,49
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030722
Responsavel.: ROMA ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 023705904/0001-18
Titulo: DUP VEN MER INDR$255,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031219
Responsavel.: ROSANGELA DE OLIVEIRA ALVES
CPF/CNPJ: 052136274-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$205,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031644
Responsavel.: SAWANNA RAFAEL MAIA
CPF/CNPJ: 024308866/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.928,65
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031456
Responsavel.: SAWANNA RAFAEL MAIA
CPF/CNPJ: 024308866/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.386,95
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031457
Responsavel.: SERGIO ANDRE SAMPAIO DE CAR-
VALHO
CPF/CNPJ: 053060344-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031160
Responsavel.: SION CONSTRUCOES LTDA-ME
CPF/CNPJ: 009243105/0001-46
Titulo: INDIC DUPLICATAR$37,69
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031920
Responsavel.: TECMAR TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 001610798/0021-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$90,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031391
Responsavel.: UBIRACY CABRAL DE FARIAS
CPF/CNPJ: 011093383/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$572,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031725
Responsavel.: VERSATY COM. DE TINTAS E FERRA
CPF/CNPJ: 004078025/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$140,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031544
Responsavel.: VIA SENSUAL C CONF REL O LTDA
CPF/CNPJ: 022956905/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$372,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032184
Responsavel.: VICENTE CORDEIRO MATIAS
CPF/CNPJ: 055922444-36
Titulo: DUP PRES SER INR$1.306,87
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027570

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,07/06/2016
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.: AF COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 023095777/0001-82
Titulo: DUP VEN MER INDR$498,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031501
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA -
CPF/CNPJ: 017556220/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.142,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031249
Responsavel.: ADEILTON COSME DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 004700713/0001-19
Titulo: DUP VEN MER INDR$865,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031746
Responsavel.: ADVENTURE STORE COM LTDA
CPF/CNPJ: 010886936/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.893,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031656
Responsavel.: ANA PAULA SILVA DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ: 009508484-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031162
Responsavel.: ANTONIO DE MEDEIROS GONCALVES.
CPF/CNPJ: 722095267-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.666,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030963
Responsavel.: ANTONIO DE MEDEIROS GONCALVES.
CPF/CNPJ: 722095267-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031441
Responsavel.: ANTONIO DE MEDEIROS GONCALVES.
CPF/CNPJ: 722095267-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.000,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031442
Responsavel.: ATTUALI COMERCIO E SERVICOS DE
CPF/CNPJ: 020451505/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$160,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031554
Responsavel.: CHRISTIANO LUCIO CUNHA PESSOA
CPF/CNPJ: 931259414-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$30,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031864
Responsavel.: DEP IRMAO GERONIMO
CPF/CNPJ: 854593214-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$505,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031718
Responsavel.: DOUTOR FOGAO INST E MANUT 
DE EQUIP
CPF/CNPJ: 018118253/0001-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.423,02
Apresentante: BCO SAFRA.58160789.0001.28
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031903
Responsavel.: EM CONSTRULIMP EIRELE EPP
CPF/CNPJ: 017517638/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031361
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO DANTAS 
DO NASCI
CPF/CNPJ: 005630365/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$926,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031407
Responsavel.: EDNA MARIA PINHEIRO D DO NASCI
CPF/CNPJ: 005630365/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031532
Responsavel.: ERICA NEGREIROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 052761914-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$896,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031247
Responsavel.: FICOM FILIPE E INCORPORACAO LTDA
CPF/CNPJ: 011240857/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$46,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030120
Responsavel.: FRANCISCO CARDOSO PEREIRA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 008187894-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$511,81
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031789
Responsavel.: GLAUBER BEZERRA MORAIS ME
CPF/CNPJ: 018793878/0001-97
Titulo: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031534
Responsavel.: JOSE DA SILVA ALVES MERCADI-
NHO- ME
CPF/CNPJ: 002284929/0001-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031741
Responsavel.: LAZARO SOARES
CPF/CNPJ: 931391524-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$464,95
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031641
Responsavel.: LUCAS SANTOS DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 022159151/0001-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$534,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030953
Responsavel.: MANOEL BARBOSA DA SILVA JU-
NIOR 5676
CPF/CNPJ: 022612685/0001-60
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.414,90
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031611
Responsavel.: MARIA DA PENHA FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ: 839972704-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031161
Responsavel.: MARIA CLARA CLAUDINO BENJAMIM 
09732
CPF/CNPJ: 021659462/0001-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$291,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031691
Responsavel.: MARIA CLARA CLAUDINO BENJAMIM 
09732
CPF/CNPJ: 021659462/0001-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$635,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031897
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SILVA LINSEP
CPF/CNPJ: 002146416/0001-48
Titulo: DUP VEN MER INDR$155,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031552
Responsavel.: MARIA HELENA DE LIMA GONCALVES
CPF/CNPJ: 012874753/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.475,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030833
Responsavel.: MARIA HELENA DE LIMA GONCALVES
CPF/CNPJ: 012874753/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 030820
Responsavel.: MARCIA REGINA CARBONE ALVES RO
CPF/CNPJ: 011725651/0001-65
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030453
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DANTAS
CPF/CNPJ: 011040344-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030131
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICOS L
CPF/CNPJ: 013714405/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$293,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030713
Responsavel.: RENT A TRUCK OPERADOR LOGIS-
TICO LTD
CPF/CNPJ: 001034009/0016-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$517,02
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031276
Responsavel.: RENT A TRUCK OPERADOR LOGIS-
TICO LTD
CPF/CNPJ: 001034009/0016-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$517,02
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031277
Responsavel.: RENT A TRUCK OPERADOR LOGIS-
TICO LTD
CPF/CNPJ: 001034009/0016-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$488,10
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031310
Responsavel.: ROSILENE LUZIA M. DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 016966534/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$429,13
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031087
Responsavel.: RS CONSTRUCOES E EMPREENDI-
MENTOS LT
CPF/CNPJ: 010425278/0001-64
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.760,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030415
Responsavel.: SALETE DINIZ DANTAS AGUIA
CPF/CNPJ: 309107814-00
Titulo: CHEQUER$1.680,00
Apresentante: JOVACI NEVES DE OLIVEIRA
Protocolo: 2016 - 030504
Responsavel.: SAWANNA RAFAEL MAIA 0768911842
CPF/CNPJ: 024308866/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.162,09
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029825
Responsavel.: SAWANNA RAFAEL MAIA 0768911842
CPF/CNPJ: 024308866/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$181,37
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029832
Responsavel.: VEGA SERVICOS DE REFRIGERA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 022392654/0001-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$423,75
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026763

Em razao de que os supracitados devedores nao 
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas acima 
citadas a virem pagar, ou darem por es crito as razoes que 
tem, neste1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa 
No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, 
apartir desta data, sob pena de serem os referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,07/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: FABIOLA COUTINHO OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 023340389/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031325
Responsavel.: JM VEICULOS PECAS SERVICOS E 
ACESSO
CPF/CNPJ: 000860626/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$252,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031218
Responsavel.: JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA-ME
CPF/CNPJ: 041120270/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$894,95
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031103
Responsavel.: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 218443054-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.083,50
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
Protocolo: 2016 - 030942
Responsavel.: JOSE CARLOS GOMES DA ROCHA
CPF/CNPJ: 073964324-05
Titulo: DUP PRES SER INR$ 50,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030929
Responsavel.: JOSEFA DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 467984474-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030141
Responsavel.: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA XAVIER
CPF/CNPJ: 008341804-05
Titulo: CHEQUER$5.000,00
Apresentante: TULIO SERVULO DE ASEVEDO 
ANDRADE
Protocolo: 2016 - 031346
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014249886/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.672,74
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030652
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCA
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$592,96
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030173
Responsavel.: MATIAS GENTLE ASSESSO TEC 
SOC ESPEC
CPF/CNPJ: 013076157/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025518
Responsavel.: MJ COMERCIO DE ROUPAS E TU-
RISMO LTD
CPF/CNPJ: 000894510/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$366,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030125
Responsavel.: MONTEIRO CONSTRUCOES E EM-
PRENEDIMEN
CPF/CNPJ: 012683595/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.155,20
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029758
Responsavel.: PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE OLIVE
CPF/CNPJ: 019631683/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$113,68
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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Em cumprimento a decisão da 4ª Vara Regional de Mangabeira NF053/14 (Intimação: ART. 236 
do CPC), página 00030 no processo número 0065794-62.2012.815.2003 - Procedimento de 
conh Autor: JOSE PEREIRA MARQUES FILHO, Advogado: Wilson Furtado Roberto. REU: Leve 
Receptivo Ldta, Adv: Marcelo Cordeiro Barros Junior. Venho publicar a foto abaixo do fotografo 
José Pereira Marques Filho: 

AVISO DE LICITAÇÃO - 2ª ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

Registro CGE Nº. 16-00320-0
OBJETO: Contratação de Seguros, em conformidade com o ANEXO 2 – Termo De Referência, 

referentes a:1. Seguro de Responsabilidade Civil;2. Seguro Riscos Nomeados;3. Seguro Compre-
ensivo Empresarial; e4. Seguro de Vida em Grupo.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.com.br e / ou obtido pelos interessados, 
de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia17/06/2016, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 02/2016

REGISTRO Nº 16-00076-3
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. IRMÃ JOAQUINA EM CAMPINA 

GRANDE/PB (LOTE I – PROC. ADM. Nº 2752/2015); REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. PROFESSOR 
RAUL CÓRDULA EM CAMPINA GRANDE/PB (LOTE II – PROC. ADM. Nº 2755/2015) e REFORMA DA 
ESCOLA E.E.F.M. FÉLIX ARAÚJO EM CAMPINA GRANDE/PB (LOTE III – PROC. ADM. Nº 2832/2015), 
POR LOTES, conforme processos adiante discriminados: LOTE I - PROCESSO Nº 2752/2015 - CON-
CLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. IRMÃ JOAQUINA EM CAMPINA GRANDE/PB; LOTE 
II - PROCESSO Nº 2755/2015 - REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. PROFESSOR RAUL CÓRDULA EM 
CAMPINA GRANDE/PB;  LOTE III - PROCESSO Nº 2832/2015 - REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. FÉLIX 
ARAÚJO EM CAMPINA GRANDE/PB. Após análise e configuração das propostas de preços apresen-
tadas pelos licitantes habilitados a Comissão Permanente de Licitação - (CPL), por UNANIMIDADE de 
seus Membros, chegou ao seguinte resultado de Classificação: EMPRESAS CLASSIFICADAS: Para o 
LOTE I (ESCOLA IRMÃ JOAQUINA EM CAMPINA GRANDE/PB): RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA; RCA CONSTRUÇÕES LTDA; CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA; SG 
INCORPORAÇÃO, CONSTR. E PLANEJAMENTO LTDA EPP; EJS CONSTRUÇÕES LTDA e EMPRESA 
DESCLASSIFICADA: ARTCIL CONSTRUÇÕES LTDA EPP pelo descumprimento do subitem 11.1 alínea 
“e” e do subitem 11.1 alínea “a” para o LOTE I: Para o LOTE II (ESCOLA PROF. RAUL CÓRDULA EM 
CAMPINA GRANDE/PB): RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; RCA CONSTRUÇÕES LTDA; 
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA; SG INCORPORAÇÃO, CONSTR. E 
PLANEJAMENTO LTDA EPP; EJS CONSTRUÇÕES LTDA e EMPRESA DESCLASSIFICADA: ARTCIL 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP pelo descumprimento do subitem 11.1 alínea “e” e do subitem 11.1 alínea 
“a”: Para o LOTE III (ESCOLA FÉLIX ARAÚJO EM CAMPINA GRANDE/PB): RTS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA; AHP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP; ARTCIL CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP; INSTEC INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA ME; RCA CONSTRUÇÕES LTDA; SG INCOR-
PORAÇÃO, CONSTR. E PLANEJAMENTO LTDA EPP; COMTÉRMICA ENGENHARIA LTDA EPP; EJS 
CONSTRUÇÕES LTDA; CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. Fica desde já 
a empresa AHP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP para, se assim desejar, apresentar 
NOVA PROPOSTA DE PREÇOS, para o LOTE III obrigatoriamente abaixo do valor da empresa RTS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, primeira colocada, de acordo com o que dispõe os artigos 44 e 45 
da LC nº 123/2006. O processo encontra-se na CPL/SUPLAN.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 10/2016

REGISTRO Nº 16-00437-4
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SEIS ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES EM 

VARIOS MUNICÍPIOS/PB, Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
11 de julho de 2016 às 09h00.

João Pessoa, 06 de junho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA N.º 14/2015 

Após análise e configuração das propostas de preços apresentadas pelos licitantes habilitados a 
Comissão Permanente de Licitação chegou ao seguinte resultado: EMPRESAS CLASSIFICADAS: PARA 
O LOTE I: RCA CONSTRUÇÕES LTDA; SG INCORPORAÇÃO, CONSTR. E PLANEJAMENTO LTDA 
EPP; VIRTUAL ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA; EJS CONSTRUÇÕES LTDA; PARA O LOTE II: RCA CONSTRUÇÕES LTDA; SG INCORPO-
RAÇÃO, CONSTR. E PLANEJAMENTO LTDA EPP; SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 
EPP; VIRTUAL ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA; CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA; EJS CONSTRUÇÕES 
LTDA; PARA O LOTE III: RCA CONSTRUÇÕES LTDA; INSTEC – INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA 
– ME; GASA ENGENHARIA LTDA; SG INCORPORAÇÃO, CONSTR. E PLANEJAMENTO LTDA EPP; 
VIRTUAL ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA; CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA; EJS CONSTRUÇÕES LTDA. 
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: PARA O LOTE I: BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP 
pelo descumprimento do subitem 11.1 alíneas “b” e “e” e CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA 
pelo descumprimento do subitem 11.1 alíneas “b” e “e” e do subitem 11.1 alínea “d”; PARA O LOTE II: 
GASA ENGENHARIA LTDA pelo descumprimento do subitem 11.1 alínea “b.5”;  BETA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP pelo descumprimento do subitem 11.1 alíneas “b” e “e” e CONSTRUTORA 
TORREÃO VILLARIM LTDA pelo descumprimento do subitem 11.1 alíneas “b” e “e” e do subitem 11.1 
alíneas “c,d”; PARA O LOTE III: BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP pelo descumprimento 
do subitem 11.1 alíneas “b” e “e” e  CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA pelo descumprimento 
do subitem 11.1 alíneas “b” e “e” e do subitem 11.1 alíneas “c,d”. Considerando o RESULTADO de 
Classificação de Propostas ficam desde já as empresas a seguir enumeradas para, se assim desejarem, 
apresentarem NOVAS PROPOSTAS DE PREÇOS para os LOTES I e II - SG INCORPORAÇÃO, CONSTR. 
E PLANEJAMENTO LTDA EPP obrigatoriamente abaixo do valor da empresa RCA CONSTRUÇÕES 
LTDA, primeira colocada em ambos os lotes e para o LOTE III - INSTEC – INSTALAÇÕES TÉCNICAS 
LTDA – ME obrigatoriamente abaixo do valor da empresa RCA CONSTRUÇÕES LTDA,  também primeira 
colocada neste último lote, tudo de acordo com o que dispõe os artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 e 
subitem 14.5.2 do Edital.  Processo encontra-se na CPL/SUPLAN. João Pessoa, 03 de junho de 2016.

João Pessoa, 06 de junho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 14/2016

REGISTRO Nº 16-00439-0
OBJETO: SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO INSPEÇÃO PREVENTIVA DO VIADUTO ELPÍDIO 

DE ALMEIDA, EM CAMPINA GRANDE/PB, Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jagua-
ribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das 
Propostas: 29 de junho de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N.º 13/2016

REGISTRO Nº 16-00437-4
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E DA AMPLIAÇÃO DA E.E.E.F.M. OBDÚLIA DANTAS 

EM CATOLÉ DO ROCHA/PB, Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
30 de julho de 2016 às 09h00.

João Pessoa, 06 de junho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

EXTRATO DO CONTRATO
JUAREZ TÁVORA, 20 de Maio de 2016
ADESAO Nº 004/2016.
PROCESSO ADM. Nº 2016.04.023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR E DEMAIS 

PROGRAMAS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.
CONTRATADO: PAULO ROMERO DOS SANTOS 51911280449
CNPJ: 12.961.236/0001-73.
CONTRATO Nº 015/2016
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 98.501,00 (noventa e oito mil e quinhentos e um reais).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2016: 02.03-Secretaria De Administração E Finanças - 

04.122.2010.2003-Desenvolver as Atividades Administrativas da Secretaria - 02.04-Secretaria de 
Agricultura - 20.122.2010.2005 – Desenvolver as atividades agrícolas - 02.06-Secretaria de Educação e 
Cultura - 12.306.1004.2006-Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE - 12.361.1004.2008-De-
senvolver as Atividades do FUNDEB 40% - 12.365.1004.2012-Manutenção das Atividades das Creches 
- 12.366.3009-2036-Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos – PEJA - 02.14-Secretaria 
de Saúde - 10.122.2010.2015-Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - 02.15-Se-
cretaria de Assistência Social - 08.122.2010.2022-Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da 
Sec. de Assist. Social - 08.241.1007.2023 – Desenvolver as Atividades de Assistência ao Idoso API 
- 08.243.1008.2024 – Desenvolver as Atividades de Creche - 08.243.1008.2026 – Desenvolver o Pro-
grama PRO JOVEM - 08.243.1008.2027 – Desenvolvimento do Programa PETI - 3390.30.00.001-Outros 
Materiais de consumo.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2016

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2016
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AOS DIVERSOS ÓR-

GÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA – PB.
Data da Abertura: 22/06/2016 às 09h00min (horário local)
Local: CPL – Comissão Permanente de Licitação
Rua 09 de Janeiro, 36, Bairro Centro (ao lado da prefeitura)
Itaporanga-PB – CEP: 58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Valor Estimado: R$ 251.952,17 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil Novecentos e Cinquenta e Dois 

Reais e Dezessete Centavos).
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (PREFEITURA)
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga - PB, na Rua Salomé Pedrosa, 34, Bairro Centro, na 
Sede do Município. 

Itaporanga - PB, 06 de Junho de 2016.
CHARLES CORCINO DA SILVA

Presidente da CPL

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 050/2014

EXTRATO DE 2° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 050/2014 nos 

termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 

(CONTRATANTE) e JACKSON MARANHÃO E MEDEIROS, inscrito no CPF sob nº 048.428.964-00.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. Publique-

-se e Cumpra-se.
Sapé, 11 de Maio de 2016.

ANNA KATARINE PINHEIRO DE GALIZA
Secretária 

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 052/2014

EXTRATO DE 2° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 052/2014 nos 

termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 

(CONTRATANTE) e SEVERINO ANTONIO DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 131.395.254-00.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. Publique-

-se e Cumpra-se.
Sapé, 11 de Maio de 2016.

ANNA KATARINE PINHEIRO DE GALIZA
Secretária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016 – 2ª CHAMADA
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que realizará licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
conclusão das obras de construção da Quadra Coberta com Vestiários da Escola Municipal Cândido 
Régis de Brito, localizada no Distrito de Zumbi, no Município de Alagoa Grande - PB, no dia 27/06/2016 
às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada a Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até o dia 21/06/2016.

Alagoa Grande(PB), 6 de junho de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - INTRAFRUT – Industria Transformadora de Frutos S/A. CNPJ Nº. 
08.972.622/0001-93 – NIRE 253.0000.539-4 – Ficam convidados os Srs. Acionistas para se reunirem 
em AGO/AGE no dia 27/06/2016 às 09:00 horas, na sede social da empresa, RuaAgricultor Almerindo 
Luiz da Silva, nº 800 – Distrito Industrial – João Pessoa/PB., afim de deliberarem e discutirem sob 
a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das contas do Exercício social encerrado em 31.12.2015;  
b) Os assuntos concernentes ao Art. 132 da Lei das Sociedade Anônima; c) Fixar honorário para 
administração; d) Reforma e consolidação do Estatuto Social;  e) Outros assuntos de interesse 
social. – João Pessoa, 03 de Junho de 2016. Cláudio Barbosa de Carvalho – Diretor Presidente.
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ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 049/2014

EXTRATO DE 2° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais doze meses ao contrato original 049/2014 nos 

termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 

(CONTRATANTE) e 4 RODAS RENT A CAR, inscrito no CNPJ sob nº 15.718.526/0001-89.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 

Publique-se e Cumpra-se.
Sapé, 11 de Maio de 2016.

ANNA KATARINE PINHEIRO DE GALIZA
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035/2016

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 00015/2016
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. 00015/2016, visando 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 - Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos”, foi CANCELADO, tendo em vista a ne-
cessidade de serem feitas modificações no respectivo Edital e anexos.  A decisão foi baseada no pedido 
de impugnação efetuado pela empresa GLOBAL COMERCIAL E EIRELI –ME / CNPJ 17.892.706/0001-
08. 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, 06 de junho de 2016.
JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.005/2016
A Comissão Permanente de Licitação através do seu pregoeiro Oficial Torna público, para co-

nhecimento aos que possa interessar que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.005/2016, Tipo Menor 
Preços Por Item, que tem como objeto: Aquisição de Computadores, Estabilizadores, Impressoras 
Multifuncional, Tanque de Tinta, Notebook, Scanner de Mesa, Nobreaks, Tablets, Projetores, Mini 
Projetor, Microfone, Caixa de Som, Telefone e Máquina de Plastificar Documentos, para atender as 
necessidades do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, conforme CONVÊNIO MTE/SPPE/
CODEFAT/128/2012 - CONVÊNIO NO SICONV 776784/2012. Foi declarado DESERTO Maiores in-
formações na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Silva Jardim, 427, Santo Antonio, 
Campina Grande, PB, fone: (83) 3310-6652, no horário de 08h00min as 17h00min ou no pelo e-mail 
licitacao.semascg@gmail.com.   Campina Grande 03 de Junho de 2016.

 Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º005/2016
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de GURINHÉM e para quem interessar que após a reunião de aber-
tura e análise dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, da Tomada de Preço n.º 
005/2016, em reunião ocorrida em 03 de Junho de 2016 as 10:00hs, cujo objeto Obra civil pública de 
revitalização da Praça Elias Gomes de Araújo no município de Gurinhém, a comissão apurou que a 
empresa: CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA – CNPJ 02.855.562/0001-42.Foi vencedora 
do certame com o valor total de R$ 192.644,27 (cento e noventa e dois mil seiscentos e quarenta e 
quatro reais e vinte sete).

Gurinhém,03 de Junho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2016

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis 
diversos e lubrificantes, destinados  às diversas secretarias da administração. Data: 20/06/2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. 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, 06 de junho de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016

O Fundo Municipal de Saúde 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 gasolina, destinados  à Secretaria Municipal de Saúde. Data: 20/06/2016. Horário: 15:00. Local: 
Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 
3253-4080, nos horários das 13h às 17h. 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, 06 de junho de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio 

Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Materiais e Insumos Odontoló-
gicos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde e PSFs deste Município de Caiçara-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
436/2007. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 06 de junho de 2016
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Junho de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de transporte de pessoas 
carentes residentes Sítios pertencentes ao Município para a zona urbana/retorno. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 06 de junho de 2016
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio 

Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Forma Parcelada de Peças automotivas, 
destinadas a Frota de ônibus e Micro ônibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste 
Município de Caiçara-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 06 de junho de 2016
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2016
OBJETO: Contratação visando a aquisição de veículos (motos), destinados as atividades da Pre-

feitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 17 de junho de 2016, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos 
dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2016
OBJETO: Contratação visando a aquisição de esteira, elíptico e bicicleta para academia de saúde 

na praça, destinados as atividades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 17 de junho de 2016, às 11h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Municipal 

de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos 
dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000023/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00023/2016 com o seu objeto Aquisição de peças para os veículos e 
máquinas pesadas, pertencentes ou a disposição do município de Ibiara-PB. Com o licitante classificado 
em todas as fases deste certame, a empresa vencedora, OSMENON ALVES TEIXEIRA - EPP, CNPJ de 
nº 08.888.299/0001-74, vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 506.417,49 (quinhentos 
e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos).

Ibiara - PB, 06 de junho de 2016
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que na modalidade Concorrência nº 001/2016 foi 
declarada VENCEDORA a empresa SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
- EPP, com o valor de R$ 1.395.282,11 (Hum milhão, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e 
oitenta e dois reais e onze centavos)

Por fim, decide a Comissão pela abertura de prazo de recurso de acordo com o Art.109, Inciso I, 
alínea “b”  da Lei 8.666/93. Delibera ainda esta Comissão de Licitação, caso não haja manifestação 
de recurso, no prazo legal,  por sugerir a  adjudicação do objeto da licitação à empresa vencedora 
do certame , ficando tal ato adjudicatório condicionado a posterior homologação pela autoridade 
competente.

João Pessoa, 06 de junho de 2016
Arleide Maria da Silva Barbosa

Presidente CPL/TJPB

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 12.987/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.080/2015
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E 

INSUMOS PARA ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em cumprimento aos termos do Artigo 

43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de 
Licitação ADJUDICO e HOMOLOGO o procedimento em favor das empresas: MEGAMED COMERCIO 
LTDA - EPP, sob o CNPJ nº 05.932.624/0001-60, itens 04, 19 e 20, no valor total de R$ 9.656,00; 
PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, sob o CNPJ nº 
01.722.296/0001-7, itens 01, 05, 06, 07, 16, 17 e 18, no valor total de R$ 18.490,20; e W FELIPE DA 
SILVA – ME, sob o CNPJ nº 04.099.366/0001-10, itens 03, 09, 11, 12, 13, 14 e 15, no valor total de R$ 
219.556,00, perfazendo o valor global de R$ 247.702,20 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos 
e dois reais e vinte centavos), classificadas pelo critério do menor preço por item, com base no Art. 
7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto nº 3.555/2000, e no 
Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em conseqüência, ficam convocadas as proponentes para 
assinaturas das Atas de Registro de Preços, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo 
diploma legal. Declaro desertos os itens 02 e 10; e fracassado o item 08 por apresentar proposta 
acima do preço referencial.

João Pessoa, 02 de Junho de 2016
Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior

Secretário de Saúde do Município
Ana de Lourdes Vieira Fernandes

Diretora Geral do ICV
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de serviços mecânicos diversos destinados a manutenção corretiva dos veículos 

pertencentes a frota municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter atividades 
do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 10.301.2024.2087 
- Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações 
de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades do Centro Espec. 
Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de assistência farmacêutica 
10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 10.302.2025.2092 - 
Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações 
básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter atividades dos serviços de atenção 
domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção do hospital 10.302.2028.2108 - Manter 
ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 - Manter atividades de vigilância 
epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00029/2016 - 02.05.16 - MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS - ME - R$ 98.700,00 
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de podagem ornamental de árvores em diversas áreas públicas 

da cidade.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra 

Estrutura. 15.122.1002.2048 - Manter atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura. 
3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:
CT Nº 00045/2016 - 02.05.16 - ANTONIO DA SILVA ALCANTARA - R$ 69.900,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016

A Prefeita do Município de Borborema, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, RE-
SOLVE: HOMOLOGAR e ADJUDICAR o resultado da Chamada Pública, nº 0001/2016, que objetiva: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da 
rede de educação básica pública; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): MARCOS ANTÔNIO EVARISTO, CPF: 064.229.964-
11 - Valor R$ 19.150,00;  JOSÉ MENDES DA SILVA FILHO,  CPF: 023.629.517-90 - Valor R$ 12.250,00; 
GILMAR MAIA DA SILVA, CPF: 043.930.484-90 - Valor R$ 18.000,00; JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM, 
CPF: 928.028.694-34 - Valor R$ 3.750,00; Publique-se e cumpra-se.

Borborema - PB, 26 de maio de 2016
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

Prefeita

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 

para alunos da rede de educação básica pública. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
0001/2016. DOTAÇÃO: Recursos PNAE/FNDE 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
16 de dezembro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 
0031/2016 - 27.05.16 - MARCOS ANTÔNIO EVARISTO - R$ 19.150,00; CT Nº 0032/2016 - 27.05.16 
- JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM - R$ 3.750,00; CT Nº 0033/2016 - 27.05.16 - JOSÉ MENDES DA 
SILVA FILHO - R$ 12.250,00; CT Nº 0034/2016 - 27.05.16 - GILMAR MAIA DA SILVA - R$ 18.000,00.

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
TERMO DE ADESÃO 01/2016. ORIGEM: Termo de Adesão a Ata de registro de preços 016/2016, 

referente ao Pregão Presencial – SRP - de nº 016/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Arara/
PB. AMPARO LEGAL: artigo 22º, § 1º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013. OBJETO: Con-
tratação de Empresa especializada em serviços gráficos para atender as demandas das secretariais 
deste Município. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e Gráfica Futura 
LTDA – ME – CNPJ: 08.634.184/0001-53.DATA DO TERMO DE ADESÃO: 23/05/2016.VIGÊNCIA DO 
TERMO DE ADESÃO: 31.12.2016.VALOR ESTIMADO PELOS SERVIÇOS R$ 88.038,50 (oitenta e 
oito mil, trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Borborema - PB, 23 de maio de 2016
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO QUARTO  TERMO ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO Nº 00079/2013  –  CONVITE 00018/2013
Objeto: Serviços de locação de programa (software) de tributos e nota fiscal, destinados às ativi-

dades do Setor de Tributação.
Fundamento Legal: Inciso II e IV do Artigo 57, Inciso II, “d”  do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores.
Data de Assinatura: 01/06/2016
Data da Vigência: 31/12/2016
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  Francisca Denise Albuquerque de Oliveira 

– Prefeita.  Pela Empresa:São Paulo Consig Ltda  - Licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO FINAL -FASE DE LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 

23 - Centro - Duas Estradas, que o Certame em epígrafe resultou no RESULTADO FINAL conforme 
informações abaixo:

 
RESULTADO FINAL:
- JOSE PAULO DOS SANTOS.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 

- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36.
Valor: R$ 61.828,00.  
A HOMOLOGAÇÃO está prevista para o dia 17/06/2016.

Duas Estradas - PB, 06 de Junho de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa visando o fornecimento 
de estrutura para eventos, tais como: Palco, Som e Trio Elétrico. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042.

Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 06 de Junho de 2016

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00036/2016, para o dia 20 de 

Junho de 2016 às 09:00 horas, por correção de itens no edital, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 06 de Junho de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Execução de serviços 
mecânicos diversos destinados a manutenção corretiva dos veículos pertencentes a frota municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA JOELMA MARINHO 
VIEGAS - ME - R$ 98.700,00.

Sapé - PB, 02 de Maio de 2016
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA - Secretária 

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Execução dos serviços de po-
dagem ornamental de árvores em diversas áreas públicas da cidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANTONIO DA SILVA ALCANTARA - R$ 69.900,00.

Sapé - PB, 02 de Maio de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do 

Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços de transportes de 
estudantes com rotas diversas, serviços custeados pela Secretaria de Educação e/ou pela Secretaria 
do Estado da Educação, através do Termo de Convênio celebrado entre as parte envolvidas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 07 de Junho de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento, entrega 
e abertura de propostas e documentações, decorrente do Pregão Presencial no  010/2016, fica adiada 
“sine die” para análise de eventual necessidade de alterações nos termos do Edital e seus Anexos. A 
nova data será divulgada através de publicações na imprensa oficial e em jornal de grande circulação. 
Outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 02 de Junho de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016
OBJETO: Contratação visando a aquisição parcelada de material esportivo, destinados a atender 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 17 de junho de 2016, às 14h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Muni-

cipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, 
nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento/locação de som, luz, palco, gerador, banheiros 

químicos, para o São João de Queimadas, no período de 23 a 26 de junho de 2016, destinados a 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.

ABERTURA: 17 de junho de 2016, às 15h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Muni-

cipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, 
nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento de seguranças, para o São João de Queimadas, no 

período de 23 a 26 de junho de 2016, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Queimadas PB.

ABERTURA: 20 de junho de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Muni-

cipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, 
nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de recarga de oxigênio (recarga), desti-

nados as atividades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 17 de junho de 2016, às 08h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Muni-

cipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, 
nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelo graníticos, 

maio fio e linha d´água das ruas: acesso ao bairro do ferraz e escola municipal ferraz, acesso ao 
loteamento Maciel do ligeiro e no bairro da vila no Município de Queimadas - Paraíba.

ABERTURA: 27 de junho de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Muni-

cipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, 
nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para construção de uma praça no bairro ligeiro 

no Município de Queimadas - Paraíba.
ABERTURA: 28 de junho de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Muni-

cipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, 
nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de Recarga de Cartuchos 

e Tonner de Impressoras para atender as necessidades de todos os órgãos da Prefeitura Municipal 
de Queimadas.

ABERTURA: 27 de junho de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Muni-

cipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, 
nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2016
OBJETIVO: Contratação de Empresa para execução de serviços qualificação de professores e 

melhoramento do ensino utilizando ferramenta EAD – educação a Distância, para atender as neces-
sidades da Secretara de Educação do Município de Queimadas PB.

ABERTURA: 28 de junho de 2016, às 11h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura Muni-

cipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, 
nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 06 de junho de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

Rua Salomão Veloso, 30 – Centro - Caaporã - PB
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO

CONCORRÊNCIA 02/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã/PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação comu-

nica, que o resultado do julgamento da documentação de habilitação, Proposta técnica e de preço, 
relativo à Concorrência acima, foi habilitada e classificada a empresa CONPASS – CONCURSOS 
PÚBLICOS E ASSESSORIA – EIRELI EPP, CNPJ Nº 07.909.631/0001-77. Com a concordância 
dos presentes e não havendo interposição de recursos contra a habilitação da licitante foi aberta a 
sua proposta de preço onde fora analisada e considerada vencedora por ter apresentado preço de 
inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), para os cargos de nível superior, R$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais) para os cargos de nível técnico, R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos de nível 
médio, R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para os cargos de nível fundamental, obtendo valor médio 
de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). 

Caaporã-PB, 31 de Maio de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 003/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de GURINHEM, no 

uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: a empresa CONSFOR CONSTRUTORA FOR-
TALEZA LTDA – CNPJ 02.855.562/0001-42 foi HABILITADA para a fase de abertura de proposta por 
cumprimento integral das condições do edital, enquanto a empresa ESTRUCTURAL ENGENHARIA 
LTDA-ME – CNPJ: 05.881.170/0001-46, foi INABILITADA por descumprimento dos itens 5 e 6 do 
edital.  Caso não haja interposição de recurso a abertura das propostas ocorrerá no dia 15/06/2016 
as 10:00 hs na sala da COPELI. Maiores informações e o Detalhamento dos motivos que ensejaram 
a inabilitação dos licitantes, encontra-se na sala da COPELI, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, 
n° 219 Centro – Gurinhém-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3285-1529 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 03 de Junho de 2016
RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
TOMADA DE PREÇOS N° 013/2015

2° SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA N° 026/2015
TERMO ADITIVO Nº 002/2016 AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 026/2015. QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB E A EMPRESA ABÍLIO FER-
REIRA LIMA NETO EIRELI EPP, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2015, PARA 
OS FINS QUE ESPECIFICA:

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, entidade de 
Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, inscrita no CNPJ nº 08.886.947/0001-53, 
com sede à Rua Manoel Batista sobrinho nº 20, centro, Curral velho - PB, representada neste ato 
pelo Chefe do Executivo Municipal, o Senhor Prefeito JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO, brasileiro, 
Casado, Bacharel em Direito, residente e domiciliado no Município de Curral Velho - PB, doravante 
designada simplesmente, CONTRATANTE; e, do outro lado a Empresa ABÍLIO FERREIRA LIMA 
NETO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ MF sob o nº 05.935.592/0001-57, com endereço na Rua São 
José, N° 67, Cep: 58.994-000, Centro de Diamante - PB, doravante designado Contratado, têm entre 
si justo e contratado, o contrato de empreitada mencionado na Tomada de Preços  n º 013/2015, e 
em conformidade com os dispositivos contidos na Lei Federal Nº 8.666/93, firmar o presente TERMO 
ADITIVO, mediante o valor  constante na cláusula seguinte e nas condições que reciprocamente 
outorgam e aceitam, a saber: 

DO OBJETIVO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta do 

Contrato de Empreitada nº 026/2015, que trata do valor, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
CLÁUSULA SEGUNDA – O presente aditivo ora firmado importa no valor de R$ 393.204,33 

(trezentos e noventa e três mil, duzentos e quatro reais e trinta e três centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato Original, 

que não venham a divergir da regulamentação contida no presente TERMO ADITIVO.
E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Curral Velho - PB, 25 de Abril de 2016.

JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO
Prefeito Municipal

CONTRATANTE
ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP

CONTRATADO
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO E SÍTIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 
02.10.15.452.2018.1018 - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.01 VIGÊNCIA: 150 (cento e cinqüenta) dias 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00020/2016 - 30.05.16 - NSEG 
CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 64.890,06

Aroeiras - PB, 30 de maio de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2016
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF DO SITIO MASSARANDUBA E CONSTRUÇÃO 

DA ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO ÁGUA FRIA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00002/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.06.10.301.2010.1002 / 
02.07.10.301.2010.1037- Elemento de Despesa: 4.4.90.51.01 VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00021/2016 - 30.05.16 - NSEG 
CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 213.852,18

Aroeiras - PB, 30 de maio de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº. 001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODAS 
AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 75.915,50.

Aroeiras - PB, 07 de junho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2016, que objetiva: Contratação de pessoa física 
ou jurídica para o fornecimento diário e parcelado hortifrutigranjeiros, carne fresca e peixe fresco, 
conforme especificações anexo I do Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO - ME - R$ 52.200,00; LINDEVAL DE OLIVEIRA 
BEZERRA - R$ 62.378,00.

Aroeiras - PB, 03 de junho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observa-

do o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DOS CEMITÉRIOS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO E SÍTIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 64.890,06.

Aroeiras - PB, 27 de maio de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
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: REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA UBSF DO SITIO MASSARANDUBA E CONSTRUÇÃO DA ÂNCORA DE SAÚDE 
DO SÍTIO ÁGUA FRIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 213.852,18.

Aroeiras - PB, 27 de maio de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/16

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de duas ruas, neste Muni-
cípio. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME - ME - R$..72.165,87; 
2º - VN Construções e Incorporações Eireli - ME - R$.76.577,63; e 3º - Construforte Construções 
Eireli - EPP - R$.79.214,33. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Estructural Engenharia Ltda. - ME; 
e J.F Santos Construções e Serviços Eireli - ME. Maiores informações e vistas ao processo, poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/
nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 06 de junho de 2016.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/6.790
DATA DE ABERTURA: 16 DE  JUNHO  DE 2016 – HORÁRIO: 08:30 HORAS (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS 
AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa através 
da sua Pregoeira, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP, sob 
o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 632207. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, De-
creto 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 RECURSO – 00 (TESOURO). Consultas com 
a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João 
Pessoa-PB, no Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 06 de Junho de 2016
Jacinta Firmino de Sousa Queiroga

Presidente/Pregoeira da CPL/EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE REVOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 06.777/2015 – PREGAO PRESENCIAL Nº 10.068/2015
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 

ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE V.
O Secretário de Saúde do Município de João Pessoa, no uso de suas atribuições, resolve REVO-

GAR a presente licitação, com base nos arts. 49, caput e §3º, e 109, caput e inc. I, alínea “c”, da Lei 
nº. 8.666/93, face às razões de interesse público decorrentes dos fatos supervenientes elencados 
no parecer técnico emitido pela Gerência de Medicamentos e Assistência Farmacêutica - GEMAF 
da SMS, bem como pelo parecer emitido pela Assessoria Jurídica. Com este ato fica aberto o prazo 
recursal previsto na legislação pertinente.

João Pessoa, 06 de Junho de 2016.
ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO  DE SAÚDE

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
renovação da Licença de Operação N° 2083/14, Proc. N° 3444/14– SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA = IT: 3.464.377,57 = NE: 05 – Município:SOSSEGO - UF: PB: Processo: 2016-003586/
TEC/LO-2337.

INFINITY CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 17.680.449/0001-40, ESCRITÓRIO 
RUA ROSA LIMA DOS SANTOS,113 SALA A JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA   CEP  58.051.590  
JOÃO PESSOA ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, SETOR 45, QUADRA 
026, LOTE 0123 JARDIM  CIDADE  UNIVERSITÁRIA  JOÃO PESSOA PARAÍBA  A EMPRESA TORNA 
PUBLICO QUE DEU NA SEMAM - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA A LICENÇA( LI)  LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE 17 UNIDADES.

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS EXTREMO DO ATLANTICO SUL LTDA – CNPJ/CPF Nº 
24.350.713/0001-43. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1048/2016 em João Pessoa, 4 de maio de 2016 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Implantação de um comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool, 
diesel), lubrificante, Na(o) -  RUA PROJETADA, S/N – LT. 11/14 – QD. 190 – JACUMÃ Município: 
CONDE – UF: PB. Processo: 2016-001954/TEC/LP-2674.

COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS CIV, inscrita no CNPJ sob o nº 10.807.972/0009-01, com ende-
reço na Fazenda Alto do Patrimônio Nossa Senhora da Luz, s/n, Zona Rural de Pedra Lavrada/PB, com 
inscrição Estadual de nº 16.094.346-9, vem comunicar que as notas fiscais de nº 000.001 a 009.250, 
foram todas extraviadas. Conforme Certidão de Registro de Ocorrência Nº 00022.01.2016.1.02.203 
datada 06 de Junho de 2016. 

COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS CIV, inscrita no CNPJ sob o nº 10.807.972/0013-80, com 
endereço na Fazenda Samambaia de baixo s/n na Zona Rural de Santa Cecília/PB, com inscrição 
estadual de nº 16.117.423-0, vem comunicar que as notas fiscais 000.001 a 018.500, foram todas 
extraviadas. Conforme Certidão de Registro de Ocorrência Nº 00022.01.2016.1.02.203 datada 06 
de Junho de 2016. 

MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA-EPP – CNPJ/CPF Nº 17.598.162/0001-76. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1138/2016 em João Pessoa, 12 de maio de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de estrutura pré-moldadas de concreto: poste para rede de iluminação, tubo de manilha, 
piso de calçada, meio fio, bloco de estrutura e viga de lage. Na(o) RODOVIA EDMIR XAVIER – S/Nº 
Município:  CATOLÉ DO ROCHA – UF: PB.  Processo: 2016-002405/TEC/LO-1989.

FELIPE TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO – CPF Nº 646.400.274-00, torna público que recebeu 
da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação nº 067/2016, para Construção de 
residencial multifamiliar – 04 (quatro) unidades área: 190,77 m², situado à Rua Gentil Rodrigues da 
Silva, Setor 38, Quadra 102, Lote 0317, Bairro: João Paulo II Município: João Pessoa – PB.

FELIPE TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO – CPF Nº 646.400.274-00, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Prédio Residencial Multifamiliar 
(4 unidades), situado à Rua Gentil Rodrigues da Silva, Setor 38, Quadra 102, Lote 317, João Paulo 
II Município: João Pessoa – PB.
 
MARIA DOS SANTOS LIMA ME – CNPJ/CPF Nº 07.532.349/0001-13. Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1226/2016 
em João Pessoa, 25 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMERCIO VAREJISTA 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.  Na(o) -  AV. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, 931, 
CENTRO  Município: MARCAÇÃO – UF: PB.  Processo: 2015-005336/TEC/LO-0473.

A Amorim & Brito- Advogados e Associados com CNPJ/MF n° 14.207.101/0001-42 torna público que 
em 02.06.2016 recebeu a Autorização Ambiental n° 235/2016  da Coordenadoria do Meio Ambiente e 
Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - COMEA da P.M.C.G para Limpeza de área  com 
supressão vegetal do terreno localizado na avenida Argemiro de Figueiredo, distrito industrial, nesta 
cidade, conforme o processo n° 0793/2015, especificado no Bairro do Distrito Industrial, em Campina 
Grande-PB. Com validade de 365 dias.

EDIFICAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ 20.067.287/0001-84, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a LO (Licença de Operação) para construção de 
prédio residencial multifamiliar (08) oito unidades, situado à, rua Luciano Leal Wanderley, QD190, 
LT431, Valentina, João Pessoa/PB. 

SPAZIO UNO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 05.635.466/0001-87, ESCRITÓRIO 
RUA AV. GENERAL EDSON RAMALHO, 173 BAIRRO MANAÍRA JOÃO PESSOA - PB CEP 58.038-
102  , CEP 58.051.590 ENDEREÇO DA OBRA: RUA AV. BOA  ESPERANÇA, MANAIRA ST 04 QD. 
153 LOTE 0114  JOÃO PESSOA PARAÍBA   A EMPRESA TORNA PÚBLICO QUE DEU ENTRADA  
NA SEMAM - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA A LICENÇA( LP)  LICENÇA DE PRÉVIA  
PARA CONSTRUÇÃO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Veículos para transportes de pessoas doentes para a realização de 

tratamento médico fora e no município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 07.000 - Secretaria de Saúde - Elemento de Despesa - 3390.36 - Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA: 07 (sete) meses, considerado da data de sua assinatura, ou seja, início em: 03 de 

junho de 2016 e término em: 31 de dezembro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e DANIEL ANTAS DINIZ MOURA - 

R$ 110.000,00; JACKSON SANTOS PEREIRA - R$ 104.940,00; JOSÉ ALVES DOS SANTOS - R$ 
80.828,00; JOSÉ RODRIGUES PEREIRA - R$ 41.140,00; ROMILSON DONELHES DE SOUSA 
NOGUEIRA - R$ 132.495,00.

Manaíra - PB, 03 de Junho de 2016.
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA

Prefeito
DANIEL ANTAS DINIZ MOURA

CPF nº 047.687.494-70
JACKSON SANTOS PEREIRA

CPF nº 038.876.674-33
JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

CPF nº 396.338.454-91
JOSÉ ALVES DOS SANTOS

CPF nº 008.686.448-38
ROMILSON DONELHES DE SOUSA NOGUEIRA

CPF nº 050.386.494-32

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de veículo para a Secretaria de Educação deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Manaíra: 06.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA -  3390.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: IVAN MEDEIROS NOGUEIRA 

- R$ 5.600,00.
Manaíra - PB, 03 de Junho de 2016.

José Simão de Sousa
Prefeito

IVAN MEDEIROS NOGUEIRA
CPF nº 024.905.784-05

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de desinsetização, desratização, 

descupinação, desalojamento de aves, desmocegação, desformigação, limpeza e incinerização de 
ninhos e limpeza e desinfecção de Caixa D’ água de todos os prédios pertencentes a Prefeitura 
Municipal de Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 02.000 - Gabinete do Prefeito - 03.000 - Secretaria de Administração - 

04.000 - Secretaria de Finanças - 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura - 06.000 - Secretaria de 
Educação e Cultura - 07.000 - Secretaria de Saúde - 08.000 - Secretaria de Ação Social - 09.000 - 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS SERVICOS - ME - R$ 183.052,71.
Manaíra - PB, 03 de Junho de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVICOS - ME
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

CPF: 470.709.274-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 012/2016 
e Pregão Presencial nº 00007/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: AILTON GALDINO FERREIRA - ME.
OBJETO: Contratação de Contratação de empresa do ramo pertinente para confecção de ar-

mação e lentes de grau, para entrega de forma parcelada, no município de Olho D´agua, conforme 
quantidades e especificações no anexo e Termo de Referência. 

VALOR GLOBAL: R$ 131.631,00 (Cento e trinta e um mil, seiscentos e trinta e um reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,  06 de Junho de 2016
Francisco de Assis Carvalho -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 15.504/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.023/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

ONCOLÓGICOS.
Com base nas informações constantes no Processo nº. 15.504/2015, referente ao Pregão Ele-

trônico nº. 10.023/2016, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação e HOMOLOGO o 
procedimento ora escolhido em favor das empresas: ELFA MEDICAMENTOS LTDA, sob o CNPJ nº 
09.053.134/0001-45, Lotes 01, 02, 03 e 04, perfazendo o valor global de R$ 4.217.850,15 (quatro 
milhões, duzentos e dezessete, oitocentos e cinqüenta reais e quinze centavos) classificada pelo 
critério do menor preço por lote com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, 
no Art. 7º, inciso IV, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, 
em conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob 
pena de decair o direito ao registro de preços propostaos, e à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 27 § 3o  da Lei 
nº 5.450/2005. Os Lotes 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 foram desertos.

João Pessoa, 06 de Junho de 2016.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior

Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 13.950/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.096/2015
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 

PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Com base nas informações constantes no Processo nº. 13.950/2015, referente ao Pregão Ele-

trônico nº. 10.096/2015, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação e HOMOLOGO o 
procedimento ora escolhido em favor das empresas: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, sob o CNPJ nº 01.722.296/0001-17, Lotes 15, 19, 23 e 24, 
no valor total de R$ 190.146,00; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, 
sob o CNPJ nº 44.734.671/0001-51, Lotes 02, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 16, 17 e 22, no valor total de 
R$ 398.971,60; DROGAFONTE LTDA, sob o CNPJ nº 08.778.201/0001-26, Lotes 01, 03, 05, 08, 
13, 14, 20 e 25, no valor total de R$ 220.704,60; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, sob o CNPJ 
nº 40.787.152/0001-09, Lote 21, no valor total de R$ 291,60, perfazendo o valor global de R$ 
810.113,80 (oitocentos e dez mil, cento e treze reais e oitenta centavos) classificadas pelo critério 
do menor preço por lote com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 
7º, inciso IV, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em 
conseqüência, ficam convocadas as proponentes para assinatura das Atas de Registro de Preços, 
sob pena de decair o direito ao registro de preços propostaos, e à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 27 § 3o  
da Lei nº 5.450/2005. Os Lotes 09 e 18 foram fracassados pelo valor.

João Pessoa, 03 de Junho de 2016.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior

Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
NOTIFICAÇÃO DE PENALIZAÇÃO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 0015/2016 FMS, que objetiva: Aquisição parcelada de ma-
terial de limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e utensílios domésticos diversos, pelo presente 
ficam NOTIFICADAS as empresas CAVALCANTE E CIA LTDA, CRISTAL COM. DE PRODUTOS 
QUÍMICOS LTDA e MAYER E GUIMARÃES LTDA, da aplicação da sanção administrativa prevista 
no art. 7 da Lei 10.520/2002, tendo em vista não terem comparecido, nem justificado, a ausência na 
assinatura dos contratos nos quais foram adjudicatários. INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, 
Rua Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Sapé - PB, 06 de Junho de 2016
Anna Katarina L. M. Galiza – Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 06 de Junho de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

CARTA CONVITE Nº. 001/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NE-

CESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Convite 
nº 00001/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.01.04.122.2001.2002; 
02.02.04.122.2001.2004; 02.03.04.123.2005.2005; 02.04.08.122.2003.2006; 02.04.08.243.2006.2007; 
02.05.08.243.2006.2030; 02.05.08.244.2006.2009; 02.05.08.244.2006.2038; 02.05.08.244.2006.2044; 
02.05.08.244.2006.2045; 02.06.10.301.2010.2011; 02.06.10.302.2011.2012; 02.06.10.302.2011.2019; 
02.06.10.302.2011.2040; 02.07.10.301.2010.2013; 02.07.10.302.2011.2035; 02.08.12.361.2009.2021; 
02.08.12.361.2009.2022; 02.08.12.361.2009.2047; 02.0812.365.2009.2023; 02.08.12.366.2009.2034; 
02.09.13.392.2015.2025; 02.09.27.122.2001.2024; 02.09.27.812.2015.2026; 02.10.04.122.2001.2027; 
02.10.15.452.2018.2041; 02.11.04.122.2001.2028; 02.11.20.601.2022.2031; - Elementos de Despe-
sa: 33.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00024/2016 - 07.06.16 
- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 75.915,50.

Aroeiras - PB, 07 de junho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para o fornecimento diário e parcelado 

hortifrutigranjeiros, carne fresca e peixe fresco, conforme especificações anexo I do Edital. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Aroeiras: 02.01.04.122.2001.2002; 02.02.04.122.2001.2004; 02.03.04.123.2005.2005; 
02.04.08.122.2003.2006; 02.04.08.243.2006.2007; 02.05.08.243.2006.2030; 02.05.08.244.2006.2009; 
02.05.08.244.2006.2038; 02.05.08.244.2006.2044; 02.05.08.244.2006.2045; 02.06.10.301.2010.2011; 
02.06.10.302.2011.2012; 02.06.10.302.2011.2019; 02.06.10.302.2011.2040; 02.07.10.301.2010.2013; 
02.07.10.302.2011.2035; 02.08.12.361.2009.2021; 02.08.12.361.2009.2022; 02.08.12.361.2009.2047; 
02.0812.365.2009.2023; 02.08.12.366.2009.2034; 02.09.13.392.2015.2025; 02.09.27.122.2001.2024; 
02.09.27.812.2015.2026; 02.10.04.122.2001.2027; 02.10.15.452.2018.2041; 02.11.04.122.2001.2028; 
02.11.20.601.2022.2031; - Elementos de Despesa: 33.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Aroeiras e: CT Nº 00022/2016 - 03.06.16 - EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO - ME - R$ 
52.200,00 CT Nº 00023/2016 - 03.06.16 - LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA - R$ 62.378,00.

Aroeiras - PB, 03 de junho de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 04.251/2016
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO.
Com base nas informações constantes no Processo em referência, Através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 0196/2015 oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 277/2015 – 
Processo N° 19.000.011989.2015 da Secretaria de Estado da Administração da Paraíba, de acordo 
com o Relatório emitido pela Comissão de Licitação da SMS, abalizado pelo Parecer da Assessoria 
Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO a contratação em favor da empresa: SOS 
GÁS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.893.112/0001-35, item 01 pelo valor 
total de R$ 188.734,98 (Cento e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e 
oito centavos) para a aquisição em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 
3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.717/2006, e, em conseqüência, fica convocada 
a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado 
diploma legal, sob as penalidades da lei. 

João Pessoa, 03 de Junho de 2016.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Junior

Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 02.877/2015
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.011/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT COM INSTALAÇÃO.
Com base nas informações constantes no Processo em referência, Através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 0178/2015 oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 069/2015 – 
Processo N° 19.000.000900.2015 da Secretaria de Estado da Administração da Paraíba, de acordo 
com o Relatório emitido pela Comissão de Licitação da SMS, abalizado pelo Parecer da Assessoria 
Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO a contratação em favor da empresa: VENDE 
TUDO MAGAZINE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.765.913/0001-12, itens 03, 04, 05, 06, 12 
e 13, pelo valor total de R$ 400.683,00 (Quatrocentos mil e seiscentos e oitenta e três reais) para 
a aquisição em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001 e no Art. 
9º do Decreto Municipal nº 5.717/2006, e, em conseqüência, fica convocada a proponente para 
assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei. 

João Pessoa, 02 de Junho de 2016.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Junior

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 016/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada na implantação, suporte e locação de licença de uso de softwares destinados a diversas 
secretarias. Data de abertura: 15/06/2016 às 12h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, 
à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca- PB, 03 de junho de 2016.
Amanda Soares Freire Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2016
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº. 003/2016, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a pavimentação em 
paralelepípedos em diversas ruas do Município de Gurjão PB. Data de abertura: 22/06/2016 às 
10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 03 de junho de 2016
Higor Pereira Morais - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2016
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº. 004/2016, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UM 
POSTO DE SAÚDE ÂNCORA. Data de abertura: 22/06/2016 às 12h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 03 de junho de 2016
Higor Pereira Morais - Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 12.907/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS DE LAVAN-
DERIA PERTENCENTES AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Sra. Ticiana 
Hercilia Chaves Cavalcanti, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, 
o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 15/06/2016 às 08h30min, remarcando para 
o dia 21/06/2016 às 10:00hs, considerando problemas técnicos operacionais quando da publicação 
no Diário Oficial do Estado. 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 631929. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 
14:00h, pelo Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 06 de Junho de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 02.183/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.047/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA) E DISPENSADORES PARA O INSTITUTO 
CANDIDA VARGAS

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Sra. Ticiana 
Hercilia Chaves Cavalcanti, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, 
o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 15/06/2016 às 11:00h, remarcando para o 
dia 21/06/2016 às 11:30hs, considerando problemas técnicos operacionais quando da publicação 
no Diário Oficial do Estado. 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 632003. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 
14:00h, pelo Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 06 de Junho de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de estrutura para 
eventos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: www.mari.pb.gov.br
Mari - PB, 01 de Junho de 2016.

MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - 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 08.687/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.053/2016
DATA DE ABERTURA: 21/06/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTO DE VENTILA-
DOR MECÂNICO BIPAP DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª Francine 
Emmanuela Marsicano de Brito torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço global do 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 632415. 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: SUS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 06 de Junho de 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, vem 

pelo presente CONVOCAR as empresas CONSTRUTORA SOARES LTDA, DEL ENGENHARIA 
LTDA, AQ CONSTRUTORA LTDA e JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para abertura dos enve-
lopes propostas de preços referente a Tomada de Preços nº 00016/2016, no dia 10 de junho de 
2016 às 09:00 horas, na Rua Irineu Lacerda, s/nº - Aguiar - PB. Demais informações pelo telefone 
083 – 3499 – 1180.  

Aguiar – PB, 06 de Junho de 2016
Maria de Fátima Soares de Oliveira

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, vem 

pelo presente CONVOCAR as empresas CONSTRUTORA SOARES LTDA, DEL ENGENHARIA 
LTDA, AQ CONSTRUTORA LTDA, JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CONSTRUTORA DAKI LTDA 
e LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI ME, para abertura dos envelopes 
propostas de preços referente a Tomada de Preços nº 00017/2016, no dia 10 de junho de 2016 
às 14:00 horas, na Rua Irineu Lacerda, s/nº - Aguiar - PB. Demais informações pelo telefone 083 
– 3499 – 1180.  

Aguiar – PB, 06 de Junho de 2016
Maria de Fátima Soares de Oliveira

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
E R R A T A

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna pública a errata ao aviso de lici-
tação do Pregão Presencial SRP Nº 016/2016, que tem como objeto: Contratação de uma pessoa 
física ou jurídica para prestar serviços técnico profissionais na Gestão do SUAS e do Programa 
Bolsa Família, junto à Secretaria de ação Social do Município de Desterro/PB, conforme termo de 
referencia, publicado, no Diário Oficial do Estado e Jornal A União, na edição do dia 04/06/2016, 
que onde se LÊ: Data da realização 06 de junho de 2016. Horário: 08h:00mn (oito hora), LEIA-SE: 
Data da realização 17 de junho de 2016. Horário: 08h:00mn (oito hora)

Desterro/PB, 06 de junho de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro
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