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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
20o  Mín.

32o  Máx.
19o Mín.

34o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,485  (compra) R$ 3,486  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,340  (compra) R$ 3,620  (venda)
EURO   R$ 3,929  (compra) R$ 3,934   (venda)

l Estoque de sangue do Hemocentro cai até 40% em junho. Página 5

l PRF flagra 724 veículos em excesso de velocidade na Paraíba. Página 6

l Governo interino vai encaminhar reforma da Previdência em julho. Página 9

l Programação do Caminhos do Frio será apresentada hoje. Página 13
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Líderes de várias nações con-
denaram o atentado que deixou 50 
mortos e 53 feridos na boate gay 
Pulse, em orlando.  PÁGInA 11

Nações lamentam ataque:
“o ódio custou 50 vidas”

Foto: Branden Camp/AE
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FotoS: Edson Matos

Esportes

Governo do Estado investiu 
mais de R$ 3,6 milhões no estádio 
de sousa. Entrega aconteceu duran-
te o jogo entre o Dinossauro e o FC 
do Rio Grande do norte.  PÁGInA 20

Diretores da rede de 
varejo fazem visita técnica 
dentro do Projeto Algodão 
Paraíba.  PÁGInA 15

Livro traz perfil foto-
gráfico de 40 mulheres 
de destaque em várias 
áreas.  PÁGInA 21

PB deve vender 
algodão à C&A

Rodolfo Athayde 
lança Parahybas

ModA Massacre

Reforma do
Marizão é
inaugurada

Governador Ricardo coutinho destacou a acessibilidade e a segurança

Vigília em Atlanta prestou homenagem a vítimas

Artista realiza também exposição

Foto: Secom-PB
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Ministro só devolve R$ 3,8 mi
do total retirado da obra em JP

Até o momento, o Governo Federal foi responsável por apenas 1,65% dos valores já pagos no projeto. Depois de reter 
R$ 17,8 milhões depositados para a obra, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, devolveu à Paraíba R$ 3,8 milhões.  PÁGInA 3

Para que a obra não 
sofresse atraso, o

Estado pagou um
adiantamento no valor 

de R$ 2,2 milhões

VIAduto do GEISEL: 59% CoNCLuído
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A intolerância é a arma de covar-
des e radicais. O massacre na disco-
teca Pulse, em Orlando (EUA), reduto 
de gays, onde 50 pessoas foram as-
sassinadas por um extremista ligado 
ao Estado Islâmico (EI), mostra quão 
séria é a questão que envolve o deba-
te sobre direitos humanos em todo o 
mundo – especificamente no quesito 
liberdade sexual.

Não se trata apenas de demons-
trações preconceituosas relacionadas 
a grupos homofóbicos isolados. Esta-
mos lidando com uma aversão radical 
que envolve um grupo terrorista com 
atuação em todo o mundo, o que de-
monstra que esse tipo de intolerância 
vem atingindo níveis mais alarman-
tes nos últimos tempos. E tanto é as-
sim que a polícia norte-americana 
considera que o massacre tem tanto 
motivações no campo da homofobia 
quanto nos aspectos relacionados ao 
extremismo religioso.

Uma constatação que se solidifica 
nesse debate é que a rejeição a homos-
sexuais começa a se delinear dentro 
das próprias comunidades e famílias 
destes, o que, na maioria das vezes, 
tende a isolá-los em guetos. Em que 
pese o sofrimento escancarado das 
famílias das vítimas, não é raro que a 
discriminação aos gays se estabeleça 
no próprio seio familiar. Óbvio, que 
esse cenário vem se alterando nas úl-
timas décadas. Porém, essa realidade 
da qual falávamos ainda é fato.

É imprescindível que as lideranças 
internacionais, via ONU, reacendam o 
debate sobre o combate à homofobia, 
assegurando a efetiva criminalização 

de atos que envolvam a intolerân-
cia nesse particular. Ou os governos 
demonstram sua força no combate a 
esse tipo de atitude, tomam atitudes 
severas e definitivas, ou estaremos 
fadados a disseminar para as novas 
e futuras gerações uma cultura de 
omissão para casos de intolerância no 
campo da sexualidade.

A propósito disso, ressalte-se a 
fragilidade argumentativa do governo 
brasileiro na condenação ao massacre 
em Orlando, mencionada em discurso 
do senador paraibano – mas eleito pelo 
estado do Rio de Janeiro, Lindeberg 
Farias (PT). O parlamentar criticou, 
não sem razão, a nota emitida pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores, que 
apenas lamenta o ocorrido e manifes-
ta solidariedade do governo brasileiro 
às famílias das vítimas e ao governo 
norte-americano. Porém, não faz ne-
nhuma referência ao preconceito e à 
intolerância que teriam motivado o 
massacre. Textualmente, o parlamen-
tar disse que “A nota vacilante do Ita-
maraty, a nota covarde do Itamaraty 
não passou despercebida pelas diver-
sas lideranças do movimento LGBT 
brasileiro, que a criticaram aberta-
mente nas redes sociais. A gritante 
omissão da nota do Itamaraty não se 
dá ao acaso, evidentemente. É preciso 
que se diga com todas as letras: mais 
além do projeto neoliberal no Estado 
e na condução da economia, também 
tomou de assalto o poder no Brasil um 
Governo conservador, representativo 
de uma conjugação de forças regressi-
vas relativa aos valores”. Sem dúvida, 
foi uma omissão gritante. 

Editorial

Radicalidade e intolerância
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“A Paraíba não pode pagar por dis-
puta política. Precisamos ver o que 
de fato houve”. Do deputado fede-
ral Aguinaldo Ribeiro, comentando 
a atitude do governo Michel Temer, 
que bloqueou recursos da ordem de 
R$ 17,8 milhões destinados à obra 
do Viaduto do Geisel, após o dinheiro 
ter sido disponibilizado na conta da 
Paraíba, na Caixa Econômica. 

UNInforme

WhAtSApp Em DEbAtE DIRIgEntES DE EStAtAIS

pt fEchA quEStÃO E pROíbE AlIAnÇAS

A propósito do deputado Agui-
naldo Ribeiro, ele atua para ser 
escolhido líder do ‘Centrão’, inte-
grado pelo seu partido, o PP, que 
tem a maior bancada do grupo, 
mais PTB, PSD, PR, PRB, PTN e SD 
e outras seis legendas menores. 
O grupo reúne 218 deputados 
e quer assumir a Presidência da 
Câmara dos Deputados, nas elei-
ções programadas para feverei-
ro de 2107 – ou até assumir um 
mandato tampão, caso o pleito 
seja antecipado. 

A recente suspensão do fun-
cionamento do WhatsApp no 
país, que provocou ardoroso 
debate nas mídias sociais, 
será tema amanhã de audi-
ência pública da Comissão de 
Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado da Câ-
mara dos Deputados. A sus-
pensão foi determinada pelo 
juiz Marcel Maia Montalvão, da 
Vara Criminal de Lagarto (SE), 
numa investigação sobre trá-
fico de drogas.   

O Senado Federal deverá iniciar 
esta semana a apreciação do 
Projeto de Lei PL 4918/16, que 
estabelece regras para nomeação 
de dirigentes de estatais dos três 
níveis de governo (União, estados 
e municípios) e normas para lici-
tações. A proposta sugere que os 
nomeados tenham experiência 
profissional de dez anos na área 
de atuação da empresa ou de 
quatro anos ocupando cargos de 
primeiro ou segundo escalão em 
empresas de porte semelhante.

VIADutO DO gEISEl

quER SER líDER

fORÇA cREScEntE, cIDA DISpARA Em SEgunDO
“A força e a influência do governador Ricardo Coutinho ainda estão por vir”. Da pré-candidata a prefeita 
de João Pessoa, Cida Ramos (PSB), comentando o resultado da pesquisa de intenção de voto divulgada 
ontem pelo Sistema Arapuan de Comunicação, na qual ela aparece em segundo lugar, com 11,3%, bem 
à frente do segundo colocado, Manoel Júnior, que teve 4,6%. Luciano Cartaxo lidera com 44%. “Eu 
represento o novo”, disse.

Ricco farias
papiroeletronico@gmail.com

NAbOr é pré-CANdidATO

O PT da Paraíba aprovou re-
solução em que estabelece 
as normas para a realização 
de alianças do partido com 
vistas à eleição de outubro. 
A máxima segundo a qual 
não se nega apoios em pe-
ríodo eleitoral não encontra 
teto no documento aprovado 
por unanimidade, em reunião 
realizada em Campina Grande. 
Já em seu item segundo, a re-
solução estabelece que “o PT 
não dividirá o palanque nas 
eleições 2016, em nenhuma 
hipótese, com personalidades 
municipais ou estaduais que 
foram signatários do golpe 
e que apoiaram o pedido de 
impedimento da presidenta Dilma”. A prioridade, de acordo com a cúpula do partido, são alianças com 
legendas do ‘Campo Democrático e Popular’, entre as quais o PSB, o PDT e o PC do B. Estão proibidas, 
portanto, coligações que envolvam o PSDB, o PPS, o DEM e o Solidariedade que, na avaliação dos petistas, 
são “instrumentos do golpe contra o nosso governo”. Curioso é que a legenda deixa aberta a possibili-
dade de alianças com o PMDB, sigla que está à frente do processo de impeachment da presidente, mas 
faz uma ressalva: “Alianças com o PMDB serão analisadas caso a caso pela Executiva Estadual, onde 
debateremos sua viabilidade política e de importância ao nosso projeto partidário”, afirma a resolução, 
assinada por Giucélia Figueiredo (foto), presidente interina do PT na Paraíba.
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Artigo

Pisando e pensando

Enquanto meus pés paraibanos 
vão pisando o solo de uma das largas e 
belas avenidas de Estocolomo, a alegre 
e civilizada capital da Suécia, eu vou 
pensando em Emanuel Swedenborg,  
um dos maiores médiuns e gênios que 
viveram aqui na Terra. Dois grandes 
luminares da literatura universal de-
dicaram-lhe elogiosas e admiráveis pá-
ginas,  a exemplo do  argentino, prêmio 
Nobel de Literatura, Jorge Luis Borges 
e o inglês Conan Doyle, criador do fa-
moso Scherlock Holmes, 

 Swedenborg se igualou a Leonar-
do da Vinci.  Aí você indaga: “mas eu 
nunca ouvi falar nesse homem nas uni-
versidades e mundo das letras”.  Ora,  
leitor,  boicotagem.  Esses setores da 
cultura,  com honrosas exceções, não 
toleram falar em pessoas que desco-
briram a chamada vida do além-tú-
mulo, que trouxeram informações do 
mundo espiritual.  Fazem como o aves-
truz, que diante de um perigo, esconde 
o pescoço debaixo da asa.

Então,  qual a atitude a tomar dian-
te dessa realidade, que não se pode 
mais ocultar, numa atitude tão estú-
pida como esconder o sol com uma 
peneira.  Ora,  leitor, fazendo silêncio, 
impor o silêncio, como a dizer: “faz 
de conta que a verdadeira vida é aqui 
mesmo”. Chama-se isso medo da ver-

dade.  E para mim é esse o maior dos 
medos.  Estão aí os médiuns trazendo 
notícias do misterioso mundo, através 
de páginas admiráveis, a exemplo do 
nosso Chico Xavier, que a maioria dos 
chamados países civilizados e cultos 
faz questão de esquecer. O Brasil teve 
este privilégio. Privilégio ou mereci-
mento de ter um Francisco Cândido 
Xavier, cuja literatura deveria ser ob-
jeto de profundos estudos das nossas 
universidades. Como escrever, de olhos 
fechados,  de lápis na mão mais de 500 
obras de alto valor literário, versando 
sobre os mais variados temas de filo-
sofia, ciência e religião?  E saber que 
esse homem humilde e pobre, só fre-
quentou escola primária, um matuto 
que nunca saiu de Uberaba...  É inqua-
lificável a covardia desses setores de 
cultura, daqui e de além-amar diante 
desse fenômeno mediúnico. 

Mas eu comecei falando sobre 
Emanuel Swedenborg, o genial para-
normal desta bela Suécia, onde ora 
me encontro, cujas ideias chegaram 
a atrair o interesse do grande filóso-
fo alemão Emanuel Kant. O grande 
místico e clarividente escreveu vá-
rios livros, e um deles sobre o Céu e o 
Inferno. Para ele, esses lugares estão 
dentro de nós mesmos. Aqui ou em 
qualquer lugar.

como escrever, de olhos fechados, de lápis na mão mais de 500 obras de alto valor 
literário, versando sobre os mais variados temas de filosofia, ciência e religião?”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br

Agora é prego batido, ponta virada. Conforme 
antecipou a coluna, o deputado estadual Nabor 
Wanderley é o nome do PMDB que vai concorrer à 
prefeitura de Patos, em lugar da prefeita Francis-
ca Motta, que desistiu de ir à reeleição. O nome do 
parlamentar foi confirmado em reunião extraordi-
nária que reuniu filiados e lideranças da legenda, 
no domingo. Nabor disse que vai abrir diálogo com 
outras legendas para formar a chapa majoritária.
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Viaduto está quase 60% concluído e 
ministério ainda retém verba da PB
Ministro das Cidades 
alega que recursos serão 
devolvidos em parcelas

As obras do viaduto 
Eduardo Campos, popular-
mente conhecido como via-
duto do Geisel, já beiram os 
60% de conclusão, é o que 
atesta a gestora da Supe-
rintendência de Obras do 
Plano de Desenvolvimento 
do Estado (Suplan), Simone 
Guimarães. A afirmação da 
superintendente contraria a 
versão do ministro das Cida-
des, Bruno Araújo (PSDB-CE) 
que, mais uma vez, disse que 
a obra estava com apenas 
22,9% de execução. Simone 
disse que faltam apenas R$ 
2,94 milhões para que o Es-
tado cubra todo o valor que 
lhe é devido, que a Paraíba 
efetuou o pagamento de um 
adiantamento para não com-
prometer o cronograma das 
obras e que, a partir de ago-
ra, depende dos recursos do 
Governo federal para novas 
medições. 

A diretora-superinten-
dente da Suplan explicou ainda 
que até o momento foram me-
didos e atestados 19 boletins 
de medição o que corresponde 
ao valor de R$ 23.105.363,92, 
que equivalem a 59,35% da 
obra concluída. 

“Não existe [a obra estar 

com 22,9%]. Se eu for colocar 
a data de hoje já estamos com 
mais de 60% da obra execu-
tada. Se colocarmos os ser-
viços que estão em execução 
e recém-concluídos até o dia 
de hoje, esse percentual já 
vai para mais 62%, e se colo-
carmos fim do mês chegará a 
68% ou mais, dependerá do 
tempo que tem nos ajudado 
nesta última semana. A obra 
está viva, está andando, o Go-
verno do Estado está bancan-
do ela. Tem as medições que 
foram pagas, isso é fato. Se 
você for no Portal da Trans-
parência, vê tudo”, comentou.

Ontem, durante o pro-
grama ‘fala, Governador’, 
transmitido pela Rádio Ta-
bajara, o governador Ricardo 
Coutinho disse nunca ter vis-
to nada parecido na história 
republicana como essa atitu-
de do ministro Bruno Araújo. 
Ricardo disse também que 
iria buscar, se preciso fosse, 
na Justiça, os recursos que 
pertencem ao Estado, e res-
saltou que a obra é numa ro-
dovia federal e o Estado está 
custeando mais da metade 
do valor total. “Então como 
pode o ministro falar em 
privilégios? Que privilégio 
é esse onde o Estado paga 
mais da metade de uma obra 
grandiosa como essa?”, ques-
tionou o governador.

Simone esclarece que foi 

pago um adiantamento para 
que o cronograma da obra não 
atrasasse. “Tínhamos a obriga-
ção de pagar uma contraparti-
da de acordo com cada medi-
ção atestada pela Caixa, o que 
garantiria a vinda dos recur-
sos de maneira parcelada, po-
rém, como esses recursos não 
vieram, o Governo do Estado 
autorizou um adiantamento 
no valor total da contrapar-
tida de toda obra no valor 
de R$ 2,2 milhões, valor esse 
pago em sua totalidade para 
que a obra não sofresse atra-
sos que comprometesse seu 
cronograma. Logo, além dos 
17 milhões que nos cabe, pa-
gamos mais R$ 2,2 milhões 
em contrapartida (dentro 
dos R$ 14 milhões que já pa-
gamos)”, afirmou.

De acordo com Simone 
Guimarães, a partir de agora, 
a Paraíba depende do Gover-
no federal para que a obra 
continue, uma vez que ape-
nas 1,65% do que foi defini-
do no contrato foi repassado 
pelo Ministério das Cidades, 
uma quantia de R$ 236 mil.  
“Enviei uma medição agora 
no valor de R$ 1,35 milhões 
e saliento que nosso saldo 
para a obra ficará R$ 2,94 
milhões. Portanto todas as 
nossas medições de agora 
em diante dependem exclu-
sivamente do dinheiro do 
Governo federal”, finalizou.

Paraíba depende do governo federal para 
que a obra seja concluída; apenas 1,65% 
do que havia sido definido em contrato 

foi repassado pelo Ministério das Cidades

Em nova nota, divulgada 
na tarde de ontem, o ministro 
das Cidades, Bruno Araújo (PS-
DB-PE), disse que o viaduto do 
Geisel é uma prioridade e que 
os recursos serão repassados 
conforme a obra for avançan-
do. Mais uma vez, ele disse que 
apenas 22,9% da obra estaria 
executada. Ele afirmou que a 
decisão de retirar os R$ 17,8 
milhões foi “no sentido de ga-
rantir maior eficiência”.

“A prática mais eficaz da 
administração é liberar os re-
cursos na medida em que as 
etapas de construção são ter-
minadas. É a melhor maneira 
de evitar desperdícios e pro-
teger o contribuinte. É o que 
pretendemos fazer com rigor. 
Além do que, dia 3 de junho, em 
entrevistas ao vivo na Paraí-
ba, ouvindo as demandas dos 
senadores paraibanos, anun-
ciamos que os pagamentos 
seriam feitos na medida em 
que as obras forem executa-
das”.  Na semana passada, o 
ministro publicou nota di-
zendo que a Paraíba buscava 

Ministro usa informações falsas

“tratamento privilegiado”.
Ontem, em entrevista ao 

portal ParaibaJa, o senador 
Cássio Cunha Lima saiu em de-
fesa do ministro Bruno Araújo 
sobre a retirada de verbas fe-
derais já destinadas à Paraíba. 
Mesmo com o risco de causar 
atraso na obra, o senador tu-
cano justificou a manobra do 

seu colega de partido no blo-
queio dos recursos e devolução 
parcial. Também ontem, após 
a investida do Governo do Es-
tado, que não mediu esforços 
para defender os interesses da 
Paraíba e dos paraibanos, o Mi-
nistério das Cidades depositou 
de volta R$ 3.835.263,88 dos 
R$ 17,8 milhões retirados.

Boletins de medições
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Seis magistrados foram 
empossados no cargo de juiz 
titular das Turmas Recursais 
Permanentes de João Pessoa 
– órgão responsável por julgar 
os recursos provenientes dos 
Juizados Especiais. Os magis-
trados deixam os cartórios em 
que atuavam e passam a res-
ponder exclusivamente pelas 
Turmas, a partir da próxima 
semana. As portarias foram 
entregues pelo presidente do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, 
desembargador Marcos Caval-
canti, que afirmou ter ‘fé e es-
perança’ em alcançar mais ce-
leridade com o novo modelo de 
funcionamento das unidades.

Os juízes João Batista Bar-
bosa, Carlos Antônio Sarmento 
e Marcos Coelho de Sales são 
os novos titulares da 1ª Tur-
ma Recursal da capital. Já a 2ª 
Turma terá como membros 
os magistrados José ferreira 

Ramos Júnior, Túlia Gomes 
de Souza Neves e Inácio Jário 
Queiroz de Albuquerque.

As unidades passam a 
operar de forma diferenciada 
e serão conduzidas por ma-
gistrados titulares, de forma 
permanente, o que não ocorria 
anteriormente. “Antes, os juí-
zes designados para respon-
der por uma Turma Recursal 
acumulavam este ofício com a 
demanda das varas das quais 
eram titulares. Desta forma, 
a sessão de julgamentos nas 
Turmas ocorria apenas uma 
vez por semana. Agora, have-
rá uma dedicação exclusiva”, 
explicou o presidente.

A entrega dos termos de 
posse foi feita no 8º Andar do 
fórum Cível da capital, “De-
sembargador Mário Moacyr 
Porto” – local onde funciona-
rão os gabinetes dos magistra-
dos das Turmas Recursais.

Turmas Recursais da 
capital têm novos juízes

JUIZADOS ESPECIAIS

O pré-candidato à 
prefeitura de Campina 
Grande, Adriano Galdi-
no, se reuniu na manhã 
dessa segunda (13) com 
o presidente da Fede-
ração das Indústrias da 
Paraíba (Fiep), Buega 
Gadelha, para receber o 
Plano Estratégico de De-
senvolvimento – Campi-
na Grande 2035 e Muni-
cípios do Entorno – PED/
CG. O documento tem 
o objetivo de orientar, 
durante os próximos 20 
anos, o desenvolvimen-
to da cidade e de muni-
cípios de seu entorno.

De acordo com 
Adriano Galdino, o do-
cumento oferece vas-
to material para com-
preender as demandas 
estruturais e urbanas 
que Campina Grande 
necessita para que a ci-
dade cresça. “O plano 
prevê diversas alterna-

tivas para traçar proje-
tos que vão melhorar 
de forma significativa o 
dia a dia da população 
campinense”, afirma o 
deputado que ressal-
tou ainda a inclusão dos 
municípios de Boa Vista, 
Fagundes, Lagoa Seca, 
Massaranduba e Quei-
madas nas principais 
etapas do projeto.

O presidente da 
Fiep destacou o fato do 
material ter sido cons-
truído com apoio meto-
dológico da Macroplan 
e conduzido por um 
comitê gestor multis-
setorial, formado por 
entidades de classe, re-
presentantes do poder 
público e da iniciativa 
privada. “Temos a co-
laboração de todos os 
atores sociais da cidade 
com a devida mobiliza-
ção e representação so-
cial”, explicou Gadelha.

Galdino recebe plano 
estratégico para CG 

PRESIDÊNCIA DA FIEP Publicada lotação 
na Justiça Federal

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região lotou nessa segunda-
feira (13) o Juiz Federal Fernando 
Américo de Figueiredo Porto na 15ª 
Vara Federal da Seção Judiciária da 
Paraíba (SJPB), na cidade de Sousa.

O magistrado, oriundo da 
Vara Federal de Pau dos Ferros/RN, 
ocupará o cargo exercido pelo juiz 
Federal Adrian Soares Amorim de 
Freitas, que passará a judicar na 9ª 
Vara Federal, em Campina Grande.

Na 9ª Vara, a vacância do 
cargo decorreu da transferência do 
magistrado Thiago Batista de Ataí-
de para a titularidade da 15ª Vara 
Federal, em Sousa.  

Os Atos de lotação e remoção 
foram assinados pelo presidente 
Rogério de Meneses Fialho Moreira 
e publicados, na última sexta-feira 
(10/06), no Diário Oficial Eletrônico 
Administrativo do TRF5.

Renan vê perigo em 
“corredor da morte”

O presidente do Movimento 
Espírito Lilás, Renan Palmeira (PT), 
professor e candidato a prefeito de 
João Pessoa em 2012, lamentou 
ontem a manutenção do “corredor 
da morte”, mesmo após o prefeito da 
capital, Luciano Cartaxo, inaugurar a 
obra do Parque Solon de Lucena (a 
Lagoa), no último domingo. O trecho 
se situa nos principais pontos de 
ônibus da Lagoa, segundo esclarece 
ex-filiado do Psol.

“O corredor da morte, como 
o povo já o denominou, oferece pe-
rigos constantes aos comerciários, 
trabalhadores e famílias que buscam 
ônibus em paradas da Lagoa. Eles fi-
cam espremidos entre os coletivos e 
os veículos e com pouco espaço nos 
pontos de ônibus para a mobilidade”, 
afirmou Renan Palmeiras.

A época em que foi libera-
do, prossegue Renan Palmeira, “o 
corredor da morte recebeu muitas 
críticas da população, mas mesmo 
assim o prefeito não ensejou qual-
quer mudança para acabar com os 
riscos que os passageiros sofrem a 
todo momento quando vão pegar os 
coletivos na Lagoa”.

“Pior ainda”, continua Renan 
Palmeira, “se um ônibus se quebrar 
no corredor da morte, então, de 
imediato, ocorrerá um engarrafa-
mento gigantesco nas imediações 
do Centro. Todos os habitantes de 
João Pessoa fizeram críticas àquela 
obra malfeita, mas mesmo assim o 
prefeito não mexeu uma pedra se-
quer para consertar o grande erro 
que cometeu”, finalizou.
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Políticas

MPF denuncia ex-prefeito de 
Malta por fraude em licitações
Ajácio Gomes Wanderley 
e mais cinco pessoas são 
acusados no esquema

Foi denunciado nessa se-
gunda-feira (13), pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF) em 
Patos (PB), o primeiro ex-pre-
feito envolvido na Operação 
Dom Bosco que desarticulou, 
em outubro de 2015, organi-
zação criminosa responsável 
pelo desvio de recursos públi-
cos e fraudes em dezenas de 
licitações de várias prefeituras 
no sertão da Paraíba. Ajácio 
Gomes Wanderley, ex-prefeito 
de Malta (PB), é acusado de 
contratar diretamente empre-
sas e em seguida simular lici-
tações para justificar as contra-
tações ilegais. Nas falcatruas, 
o então prefeito contou com a 
colaboração do ex-secretário 
municipal de Administração e 
presidente da comissão per-
manente de licitação do muni-
cípio, José Ivan Rodrigues.

As fraudes na Prefeitura 
de Malta, relacionadas à Ope-
ração Dom Bosco, foram de-
tectadas, pelo menos, em duas 
licitações: nas cartas-convite 
nº 021/2009 e nº 005/2010 
em que foram contratadas ile-
galmente as empresas Livraria 
Dom Bosco e Papelaria santo 
Antônio (que também atende 
pelo nome de Mix Mercadi-
nho), ambas pertencentes ao 
grupo empresarial Dom Bosco, 
inclusive, localizadas no mes-
mo endereço, em Patos, sendo 
a Papelaria santo Antônio uma 
empresa de fachada.

Os recursos federais 
atingidos pelas duas licita-
ções fraudadas, na ordem de 
R$ 94.271,25 e R$ 74.417,00, 
respectivamente, destina-
vam-se ao custeio de ações 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb) e para imple-
mentação dos programas 
Projovem, Dinheiro Direto 
na Escola e Gestão Descen-
tralizada do Bolsa Família.

O esquema 
As fraudes consistiam ba-

sicamente na contratação dire-
ta de uma das empresas parcei-
ras ou pertencentes ao grupo 
criminoso e posterior simula-
ção de licitações na modalida-
de carta convite. O esquema 
foi inicialmente idealizado por 
João Bosco Araújo, empresário 
fundador da Livraria Dom Bos-
co. Como João Bosco tinha pro-
ximidade com vários prefeitos 
da região, a livraria vendia seus 
produtos para dezenas de pre-
feituras paraibanas.

Em regra, mantinha-se um 
contato prévio com o gestor do 
município e combinava-se a 
contratação da empresa. Ape-
nas posteriormente cuidava-se 
de formalizar um procedimen-
to licitatório simulado. João 
Bosco faleceu em fevereiro de 
2009, deixando a administra-
ção dos negócios sob o coman-
do do filho Alexandro de Araújo 
silva que, além de herdar as 
empresas do pai, deu continui-
dade ao esquema criminoso, 
inclusive, aprimorando-o.

Denunciados 
Além do ex-prefeito Ajácio 

Gomes e do ex-secretário José 
Ivan Rodrigues, também foram 
denunciados pelo MPF a ex-se-
cretária de Finanças de Malta 
e também membro da comis-
são permanente de licitação 
do município, Flávia Diennycle 
de Araújo sátiro Ramos; o 
proprietário da Papelaria Pa-
toense, José Florentino Melo; o 
herdeiro e administrador das 
empresas do grupo Dom Bos-
co, Alexandro de Araújo silva 
e Virgínia de Castro Alves Pe-
reira, “laranja” do grupo Dom 
Bosco – proprietária, apenas 
no papel, da empresa Pape-
laria santo Antônio. Virgínia 
funcionava como gerente dos 
negócios ilícitos comandados 
por Alexandro.

O MPF requer que todos 
sejam condenados por parti-
cipação no crime de dispensa 
de licitação. A pena para esse 
crime é de detenção de 3 a 5 
anos e multa.

A Comissão de Educação, Cul-
tura e Desportos da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) rea-
lizou, nessa segunda-feira (13), 
Audiência Pública para discutir e 
celebrar os 18 anos do Programa 
Nacional de Educação na Reforma 
Agrária (Pronera).

Para o presidente da Comissão 
de Educação, deputado Buba Ger-
mano, a educação do homem do 
campo precisa ser estimulada. “O 
êxodo rural, muitas vezes, ocorre 
por falta de capacitação. Precisa-
mos estimular as comunidades do 
campo com educação de qualifica-
ção técnica e habitação. Só assim 
essas famílias começarão a produzir. 
É esse o viés da agricultura familiar 
difundido pelo Pronera”, afirmou.

O autor da propositura da 
Audiência, deputado Frei Anastá-
cio falou da atuação do Programa 

Nacional de Educação na Reforma 
Agrária na Paraíba. “O Pronera foi 
fundado em 1998. De lá para cá tem 
educado jovens e adultos nos assen-
tamentos do nosso Estado. O pro-
grama leva assistência técnica para 
os trabalhadores do campo através 
da educação”, explicou.

O membro da Comissão Peda-
gógica Nacional do Pronera, Jonas 
Duarte da Costa, avaliou o que mo-
veu o nascimento do Pronera foi a 
palavra de ordem que surgiu dos 
movimentos sociais e afirmou que 
o programa é uma vitória da edu-
cação e da reforma agrária. “O pro-
grama completa 18 anos e temos 
o que comemorar. Formamos mais 
180 mil educandos em todo o País, 
jovens e adultos, com o diferencial 
que nós conseguimos erradicar o 
analfabetismo em algumas áreas de 
assentamento”,  concluiu.

Na Paraíba, o Pronera capaci-
tou mais de 3.500 estudantes atra-
vés de 28 cursos superiores e téc-
nicos. O agricultor Jorge Souza, do 
município de Pilões, ressaltou as 
mudanças que passou depois que 
foi alfabetizado pelo programa. “O 
Pronera abriu um leque para mim e 
me ensinou a ser cidadão através da 
educação”, pontuou.

Estiveram presentes na Audiên-
cia Pública, o membro da Comissão 
Pedagógica Nacional do Pronera, 
Jonas Duarte da Costa, o superin-
tendente do Incra na Paraíba, Cleo-
fas Caju, a diretora estadual do 
MST, Dilei Aparecida, o assegurador 
do Pronera no Incra/PB, José Gen-
til Medeiros Fernandes, o diretor 
técnico da Emater/PB, Vlaminck 
Paiva Saraiva e o membro da Co-
missão Pastoral da Terra na Paraíba, 
Wellington Barbosa.

Assembleia Legislativa comemora 
18 anos de Programa Nacional

EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA

A Justiça Federal em sou-
sa deferiu o pedido de liminar 
do Ministério Público Federal 
na Paraíba (MPF/PB) e sus-
pendeu as atividades das em-
presas servcon Construções 
Comércio e serviços LTDA – 
EPP e TEC Nova Construção 
Civil LTDA, administradas 
pelo principal réu da Opera-
ção Andaime, Francisco Justi-
no do Nascimento.

segundo a Justiça, “há 
provas mínimas suficientes 
a caracterizarem os atos le-
sivos à administração públi-
ca (Art. 300, NCPC), assim 
como na responsabilização 
objetiva dessas empresas, e 
que é possível isso acarretar 
na suspensão das ativida-
des das empresas TEC Nova 
e servcon”; “há fortes indí-
cios da prática da conduta 
de frustrar ou fraudar, me-
diante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expediente, 
o caráter competitivo de lici-
tações, assim como de criar, 
de modo fraudulento ou ir-
regular, pessoa jurídica para 

participar de licitação pública 
ou celebrar contrato adminis-
trativo (Art. 5º, IV, “a” e “e” da 
Lei nº 12846/2013); e ainda 
que “há elementos que indi-
cam que as empresas  foram 
criadas com o objetivo de dar 
ares de legalidade àquelas li-
citações fraudadas do muni-
cípio de Cajazeiras”.

Ainda de acordo com 
a Justiça Federal, “também 
há evidências de que houve 
violação aos incisos I e III do 
Art. 5º da Lei nº 12846/2013, 
uma vez que há indícios de 
forte ligação entre funcioná-
rios públicos (Márcio Braga 
e Henry Witchael) com os 
agentes executores das obras 
em Cajazeiras, bem como de 
que eles, inclusive, receberam 
vantagens indevidas”.

Em ação civil pública por 
ato de corrupção empresarial, 
o MPF requereu, ainda, à Jus-
tiça, o perdimento dos bens 
apreendidos nas diversas 
ações cíveis e criminais de in-
disponibilidade propostas no 
curso da Operação Andaime.

Justiça Federal suspende 
atividades de 2 empresas

OPERAÇÃO ANDAIME

George Wagner
 
O fim de semana 

foi de definições políti-
cas na cidade de Sousa, 
Sertão da Paraíba. O 
bloco de oposição em 
nível municipal decidiu 
pela unificação e o cri-
tério da pesquisa elei-
toral irá definir quem 
será o pré-candidato 
para enfrentar o atual 
prefeito André Gade-
lha, do PMDB, nas elei-
ções de 2016.

A oposição apre-
senta as pré-candida-
turas do ex-prefeito 
Fábio Tyrone, do PSB, 
do médico Dr. Zé Célio, 
PPS, e do empresário 
Zenildo Rodrigues, do 
PSD. Durante os últi-
mos dias muitas conver-
sações aconteceram e a 
pacificação foi homo-
logada durante visita 

do governador Ricardo 
Coutinho, a Sousa no 
último domingo.

Ficou definido que 
cada pré-candidato 
apresentará uma pes-
quisa eleitoral e o nome 
de consenso será divul-
gado no dia 10 de julho, 
dia do aniversário de 
emancipação política do 
município de Sousa.

O governador Ri-
cardo Coutinho duran-
te visita a Sousa para 
a inauguração da re-
forma e ampliação do 
Estádio Antônio Mariz, 
fez referências a união 
dos pré-candidatos da 
oposição visando as 
eleições de outubro.

“Significa a unidade 
para mudar Sousa. Os 
três estão unidos. Isso 
está definido e decidi-
do. O candidato sai de 
quatro pesquisas”, disse.

Oposição se une em 
Sousa contra Gadelha

ELEIÇÕES 2016

O esquema crimi-
noso começou a ser elu-
cidado a partir de cru-
zamento de dados feito 
em 2012 pela Assessoria 
de Pesquisa e Análise, 
(Asspa), setor de investi-
gação do Ministério Pú-
blico Federal. Os dados 
levantados pela Asspa, 
mostravam que as em-
presas Livraria Dom Bos-
co, Papelaria Santo An-
tônio (Mix Mercadinho) 
e Papelaria Patoense 
participavam reiterada 
e conjuntamente de vá-
rias licitações na moda-
lidade carta convite. O 
cruzamento de dados 
também revelou que os 
responsáveis pelas duas 
primeiras empresas in-
formaram o mesmo en-
dereço residencial à Re-
ceita Federal.

A partir dessas cons-
tatações, o MPF passou 
a investigar minuciosa-
mente as empresas e 
verificou, através do Sis-
tema Sagres, do Tribunal 
de Contas do Estado da 
Paraíba, que o trio de 

empresas participou con-
juntamente, até o ano 
de 2012, de pelo menos 
77 licitações. Apenas no 
período de 2009 a 2011 
foram fraudadas 41 li-
citações cartas convite 
com participação do trio 
de empresas em diversos 
municípios do Estado.

Novo elementos, 
adicionados ao caso, 
através da colaboração 
do Ministério Público 
do Estado da Paraíba 
(MPPB), confirmaram to-
dos os dados colhidos ao 
longo das investigações. 
O MPPB, que também 
apura a organização 
criminosa em extensão 
estadual, compartilhou 
com o MPF, mediante au-
torização judicial, infor-
mações obtidas através 
de interceptação telefô-
nica e quebra de sigilo 
fiscal. Os dados compar-
tilhados revelaram que 
o esquema ampliou seu 
nicho de atuação, pas-
sando a comercializar 
inúmeros produtos além 
de artigos de papelaria. 

Poder de investigação

FOTO: Divulgação/ALPB

Somente na Paraíba o Pronera capacitou mais de 3.500 estudantes através de 28 cursos em níveis superior e técnico
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com excesso de 
velocidade na Paraíba
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Campanha visa aumentar 
o estoque para atender a 
demanda do período junino

“Junho Vermelho” é lançado hoje
DOAÇÃO DE SANGUE

Davison Eliziario
Especial para A União

Neste mês de junho, pe-
ríodo de férias e de festejos 
juninos no Estado, há uma 
queda na taxa de doação de 
sangue em torno de 30% 
a 40%.  A fim de conseguir 
manter o estoque e atender 
a demanda do período, o He-
mocentro da Paraíba lança 
hoje, às 9h, a campanha de 
incentivo à doação de sangue 
“Junho Vermelho”, que ocorre 
em todo o País. O lançamento 
será na sede do Hemocentro, 
na Av. Pedro II, no bairro da 
Torre, em João Pessoa, com 
palestras, ginástica laboral, 
homenagem aos doadores e 
ainda será oferecido um lan-
che com comidas típicas dos 
festejos juninos.

“Aqui na Paraíba, o lan-
çamento ocorre nesta data, 
porque uniremos dois mo-
mentos: a campanha e o Dia 
Mundial do Doador de San-
gue, que é celebrado em 14 
de junho”, explicou a diretora 
geral do Hemocentro, Sandra 
Sobreira. No Estado, a campa-
nha, que segue até o dia 30 de 
junho, se estende em toda a 
hemorrede, composta de dois 
Hemocentros (coordenador, 
na capital e o regional, em 
Campina Grande) e 11 hemo-
núcleos.

“O nosso objetivo é cha-
mar as pessoas para que fa-
çam doação antes dos festejos 
juninos”, disse Sandra, que 
falou também como está a si-
tuação do estoque de sangue 
no momento. “Hoje estamos 
com o estoque baixo, ou seja, 
a quantidade de doação que 
chega é a mesma que sai para 
atender a demanda. Dessa for-
ma, não estamos conseguindo 
manter o estoque”, revelou.

Durante todo o período 
da campanha, serão feitos 

chamamentos à população, 
junto à imprensa, e a unidade 
móvel do Hemocentro percor-
rerá vários pontos da capital 
para as coletas externas.

O “Junho Vermelho” co-
meçou em São Paulo. Foi esco-
lhido este mês devido ao frio e 
férias, quando há uma grande 
queda nas doações de sangue. 
No Nordeste, um dos motivos 
para se realizar a campanha é 
o período junino. “Como esta 
é uma das datas mais come-
moradas na nossa região, as 
doações também diminuem, 
já que as pessoas estão em 
clima de festa e viajam muito. 
Mas também é um período 
que aumenta a demanda, por-
que ocorrem muitos aciden-
tes de trânsito e queimaduras, 
devido aos fogos. Portanto, 
sugerimos que as pessoas, an-
tes de irem pros festejos, pas-
sem no Hemocentro e façam 
suas doações para desfrutar 
do prazer de salvar vidas das 

pessoas necessitadas de gene-
rosidade”, falou.

Rubens Gomes da Silva, 
Diocélio Bezerra e Jorlan Lima, 
além de serem trabalhadores 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, têm em comum a gene-
rosidade e o desprendimento, 
características norteadoras 
dos doadores de sangue. Coin-
cidentemente, os três começa-
ram a fazer doação de sangue 
aos 18 anos de idade, de forma 
voluntária, e permanecem fa-
zendo suas doações, regular-
mente, a cada três meses.

“Me sinto muito bem, por-
que tenho convicção de que, 
com este ato, ajudo a salvar 
vidas de muitas pessoas que 
nem conheço, mas isso não 
importa. O mais importante é 
ajudar a quem precisa”, disse 
Rubens, doador há 38 anos.

“Toda vez que faço doa-
ção de sangue saio do Hemo-
centro com a sensação de que 
aquele ato vai salvar vidas e 

mesmo que seja pra prolon-
gar a vida de uma pessoa em 
apenas um dia, contribuí pra 
isso e fico muito feliz”, diz Dio-
célio, que há muito tempo faz 
trabalhos voluntários na co-
munidade onde mora.

Quando trabalhou no 
Hemocentro, Jorlan percebeu 
a importância do trabalho da 
unidade e também a luta para 
a captação de doadores. Foi ali 
que começou a ser doador e 
permanece há seis anos. “Para 
quem nunca fez doação, por-
que tem medo da agulha ou 
de sentir dor, isso não existe. É 
um processo muito simples e 
tranquilo, com uma importân-
cia enorme, pois você ajuda a 
quem precisa e, consequente-
mente, também passa a cui-
dar mais de sua saúde”, falou.

As pessoas interessadas 
em doar sangue que preci-
sarem tirar qualquer dúvida 
podem ligar para o telefone 
(083) 3218-7698.

Ter idade entre 16 e 69 anos (se for menor de 18 anos é necessário a presença 

do responsável legal);

Pesar acima de 50 quilos;

Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas;

Estar alimentado, respeitando o intervalo de três horas após o almoço;

Evitar alimentos gordurosos na véspera e no dia da doação;

Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

Não estar gripado, resfriado, com febre ou diarreia;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis;

Não estar grávida ou em período de amamentação. A menstruação e o uso de 

pílulas anticoncepcionais não impedem a doação;

Respeitar o intervalo entre as doações, que devem ser de dois meses para os 

homens e de três meses para as mulheres.

Condições para ser doador de sangue

Com o tema “Tradição é 
preservar a vida”, o Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) lança amanhã a 
campanha educativa voltada 
para os festejos juninos no 
Estado. A abertura será às 9h, 
no auditório do Hospital de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em João 
Pessoa,  com palestra sobre 
“Segurança no trânsito: atuali-
zação na legislação do DPVAT”.

A campanha de São João 
e São Pedro do Detran tem o 
objetivo de conscientizar a po-
pulação sobre os cuidados com 
a segurança no trânsito duran-
te as festas juninas, destacan-
do as necessidades do uso do 
cinto de segurança por todos 
os passageiros do veículo, de 
trafegar dentro dos limites de 
velocidade estabelecidos pela 
sinalização e não consumir be-
bida alcoólica ao dirigir.

Coordenada pela Divisão 
de Educação de Trânsito, em 
parceria com a Cruz Vermelha 
na Paraíba (gestora do Hospi-
tal de Trauma), a palestra será 
proferida pelo advogado Jo-

nathas Barbosa da Silva, espe-
cialista em Direito Civil. Os de-
bates serão conduzidos pelos 
advogados Giordana Coutinho 
Meira e João Eduardo. O evento 
conta com o apoio da Faculda-
de Maurício de Nassau.

Operação São João – A Di-
visão de Policiamento e Fiscali-
zação do Detran-PB, responsá-
vel pela Operação Lei Seca no 
Estado, divulgou o plano de ati-
vidades da Operação São João 
deste ano. Um efetivo de 47 
homens, dividido em três equi-
pes, será empregado na opera-
ção, com a finalidade de coibir 
o consumo de álcool aliado à 
direção de veículos, visando a 
redução de acidentes nas vias e 
rodovias paraibanas. 

De acordo com o plano 
de ações, todos os municípios 
que concentram os grandes 
eventos juninos serão alvos da 
operação, a exemplo de Cam-
pina Grande, Patos e Solânea. A 
abordagem será feita por meio 
do teste de bafômetro, mas 
também serão coibidas as de-
mais infrações, de acordo com 
o Código de Trânsito Brasileiro.

Detran-PB realiza ação 
educativa de São João 

NO TRAUMA-JP

A 2ª etapa da Campanha de 
Busca de Sintomáticos Respira-
tórios está sendo realizada nas 
Unidades Prisionais de Campina 
Grande e Cajazeiras pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), por 
meio das Gerências Executivas de 
Vigilância em Saúde e de Atenção 
à Saúde, em parceria com a Secre-
taria de Administração Peniten-
ciária e a Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), campus de 
Campina Grande. Durante a cam-
panha são realizadas atividades 
alusivas à tuberculose, como ofici-
nas com os profissionais de saúde, 
avaliação dos privados de liberda-
de e coleta de escarro naqueles 
casos que apresentarem sintomas 
e teste rápido para HIV. A 2ª eta-
pa começou em maio e acontece 
até o final deste mês de junho.

Em Campina Grande, a campa-
nha ocorre na Penitenciária Regio-
nal Raimundo Asfora (Serrotão) e 
nas Penitenciárias Padrão (Máxi-
ma) e Feminina. Em Cajazeiras, a 
ação está acontecendo na Peni-

tenciária Padrão do município. No 
total, serão avaliadas 1.690 pes-
soas privadas de liberdade.

“Todas as pessoas serão ava-
liadas. No entanto, a coleta do 
escarro só será realizada naquelas 
que apresentarem os sintomas de 
tosse há mais de duas semanas, 
febre e perda de peso. Nos casos 
onde haja a confirmação do diag-
nóstico para tuberculose, é inicia-
do o tratamento e o acompanha-
mento por meio das equipes de 
saúde que trabalham nas unida-
des prisionais”, explicou a chefe 
do Núcleo de Doenças Endêmicas 
da SES, Lívia Borralho.

Na população em geral, o 
sintomático respiratório (princi-
pal estratégia para o controle da 
tuberculose) é aquela pessoa que 
tosse há mais de três semanas. Na 
população privada de liberdade, 
esse período reduz para 15 dias.

A 1ª etapa da campanha foi 
realizada nos meses de setembro 
e outubro de 2015 em 18 Unida-
des Prisionais, onde foram exa-

minados 6.599 privados de liber-
dade. Desses, 345 fizeram coleta 
e foram identificados 34 casos de 
tuberculose. Alguns já concluíram 
o tratamento e outros estão em 
acompanhamento pelas equipes 
de Saúde Prisional.  

A realização da campanha 
nos serviços prisionais contempla 
parte das ações de vigilância pro-
gramadas pelo Núcleo de Doenças 
Endêmicas para o ano de 2016, 
que visam melhorar a captação 
precoce dos casos de tuberculose. 

A doença – A tuberculose é 
uma doença infecciosa e trans-
missível que afeta, prioritaria-
mente, os pulmões, embora possa 
acometer outros órgãos. É uma 
doença que tem cura e tratamen-
to gratuito pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Um dos grandes 
problemas no que diz respeito ao 
tratamento é a sua interrupção. 
“A frequência de abandono do 
tratamento leva a resistência aos 
medicamentos e, dessa forma, di-
ficulta a cura”, disse Lívia.

SES promove Campanha Estadual de 
Busca de Sintomáticos Respiratórios 

NAS UNIDADES PRISIONAIS

Para doar, basta ir aos Hemocentros ou aos hemonúcleos e atender a algumas condições, como ter idade entre 16 e 69 anos e pesar mais do que 50 quilos

FOTO: Evandro Pereira
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Em apenas 72 horas, 
724 veículos foram flagra-
dos em excesso de veloci-
dade, nesse fim de semana, 
pela Polícia Rodoviária Fe-
deral, dando uma média de 
241 veículos por dia. O caso 
mais extremo ocorreu na 
BR-230, em Cruz do Espíri-
to Santo, quando um veícu-
lo teve a velocidade de 181 
km/h registrada por radar. 
Além disso, oito pessoas fo-
ram presas. Entre as ocor-
rências estão embriaguez ao 
volante, flagrante de drogas 
e cumprimento de mandado 
de prisão. 

Ainda no mesmo trecho 
da BR, onde a velocidade 
máxima permitida era de 
100 km/h, um motociclista 
quase perde o controle ao 
tentar encobrir a placa com 
uma das mãos. Nesse caso, 
foi registrada a velocidade 
de 154 km/h.

Além da multa por ve-
locidade, o motociclista foi 
autuado por transitar pelo 
canteiro central, mudar de 
faixa sem sinalizar (o intuito 
era não ter sua placa captu-
rada) e também por condu-
zir motocicleta segurando 
o guidom com uma mão. Só 
este ano, quase 23 mil con-
dutores foram flagrados 
conduzindo em excesso de 
velocidade nas rodovias fe-
derais que cortam a Paraíba.

Dentre os detidos estão 
uma adolescente de 15 anos 
e um senhor de 67 que fo-
ram flagrados dirigindo sob 
influência de álcool. Em ou-
tras três ocorrências distin-
tas, os condutores não obe-
deceram à ordem de parada, 
empreendendo fuga, mas fo-
ram alcançados pelas equi-
pes policiais. Outros três ho-
mens foram presos: dois por 

PRF flagra 724 veículos com 
excesso de velocidade na PB
Infrações ocorreram em 
apenas 72h nas rodovias 
que cruzam o Estado

Motociclista que estava a 154 km/h quase perde o controle ao tentar encobrir a placa com uma das mãos. Carro flagrado a 181 km/h e fugitivo da Justiça é preso

porte de droga e um por ser 
fugitivo da Justiça.

Embriaguez
Em três dias de fiscali-

zação, 20 pessoas foram fla-
gradas dirigindo sob efeito 
de álcool, sendo 11 delas em 
Campina Grande e cidades 
vizinhas.

Em ronda pela BR-230, 
no município de Patos, os 
agentes policiais avistaram 
uma motocicleta zigueza-
gueando pela rodovia onde 
quase se envolveu em aci-
dente.  Ao realizarem a abor-
dagem, descobriram que a 
condutora da motocicleta 
possuía apenas 15 anos de 
idade e estava com visíveis 
sinais de embriaguez.  A ga-
rota confessou ter ingerido 
duas cervejas e ter pego a 
motocicleta sem a permissão 
do proprietário.  O resultado 

para o teste de bafômetro foi 
de 0,85 mg/L, índice consi-
derado crime. A adolescente 
foi conduzida à Delegacia de 
Polícia e o Conselho Tutelar 
foi acionado.

Outro caso extremo de 
embriaguez ocorreu na BR-
101, no município de Santa 
Rita. Um homem de 67 anos 
foi flagrado sob efeito de 
álcool, dirigindo uma cami-
nhonete Ford Ranger. Após 
proceder ao teste de etilô-
metro, o homem apresentou 
índice  de 0,92 mg/L.

Fugas frustradas
Da capital ao Sertão, 

condutores que não obede-
ceram a ordem de parada 
da PRF foram presos. Em 
João Pessoa, na BR-101, uma 
equipe da PRF avistou três 
motocicletas em alta veloci-
dade transportando garotas 

como passageiras sem fazer 
uso de capacete. Ao receber 
ordem de parada, um dos 
condutores não obedeceu ao 
comando, retornando pelo 
acostamento, na contramão 
de direção. Após ter cruzado 
a rodovia, os agentes conse-
guiram interceptar a moto-
cicleta. O homem confessou 
ter fugido por não possuir 
habilitação e a motocicle-
ta estar com licenciamento 
vencido.

Já em Campina Grande, 
na BR-230, um homem con-
duzindo uma caminhonete 
Gm Montana, ao visualizar a 
viatura policial, realizou re-
torno e seguiu em velocidade 
pela contramão de direção. A 
equipe realizou acompanha-
mento tático conseguindo 
abordar o veículo. O condu-
tor de 38 anos apresentava 
visíveis  sinais de embria-

guez e obteve como resul-
tado no teste de etilômetro 
o valor de 0,46 mg/L, valor 
considerado crime.

No município de Pom-
bal, Sertão paraibano, uma 
equipe policial visualizou 
um motociclista transpor-
tando seu passageiro sem 
capacete. Depois de desobe-
decer ao comando de ordem 
de parada, o condutor saiu 
da rodovia federal, aden-
trando por uma rua lateral, 
trafegando em alta veloci-
dade numa área escolar. Os 
agentes rodoviários conse-
guiram alcançar a dupla e 
os homens foram presos por 
trafegar em velocidade in-
compatível com a segurança, 
direção perigosa e desobe-
diência.

Drogas e fugitivo
Ocorrências foram re-

gistradas na BR-230 em São 
Miguel de Taipu e em Cam-
pina Grande. Em São Miguel 
de Taipu, um Volvo C30 com 
placas de Recife/PE foi abor-
dado pelos policiais. Ao pro-
cederem busca no interior 
do veículo, um pacote con-
tendo 10g de maconha foi 
encontrado. Configurado o 
porte de drogas e por se en-
quadrar em crime de menor 
potencial ofensivo, foi lavra-
do Termo Circunstanciado 
de Ocorrência para o condu-
tor e passageiro.

Em Campina Grande, no 
acesso ao distrito de Galan-
te, um homem de 27 anos foi 
preso por possuir mandado 
de prisão em aberto expe-
dido pela Vara de Execução 
Penal daquela comarca. O 
fugitivo havia cometido um 
crime de furto qualificado 
em abril deste ano.

Janielle Ventura
Especial para A União

A Polícia Militar apreendeu, 
no período das 18h da última 
sexta-feira (10) até as 23h59 des-
se domingo (12), 14 armas de 
fogo, 46 suspeitos de diversos 
crimes, 180 trouxas e 200 gramas 
de maconha e cinco papelotes de 
cocaína, além de ter recuperado 
20 veículos roubados e resgata-
do 102 aves silvestres em todo o 
Estado.

Cinco espingardas e nove re-
vólveres foram apreendidos nas 
cidades de Lagoa Seca, Esperan-
ça, Massaranduba, Itatuba, Ser-
ra Branca, Alagoinha, Pedras de 
Fogo e João Pessoa. Os 46 sus-
peitos detidos foram enquadra-
dos em um ou mais crimes como 
roubo, furto, tráfico de drogas, 
tentativa do homicídio, dentre 
outros.

Ainda, nesse período, foram 
recuperadas 14 motos, cinco car-
ros e um caminhão nas cidades de 
Santa Rita, Campina Grande, Pilar, 
Pedras de Fogo, Salgado de São 
Félix, Queimadas, Cajazeiras e na 
capital. Também houve apreen-
são de 180 trouxas e 200 gramas 
de maconha e cinco papelotes de 
cocaína em Queimadas, Santa Te-
rezinha e em João Pessoa.

PM apreende 14 armas de fogo
NO FINAL DE SEMANA

O Corpo de Bombeiros Mili-
tar da Paraíba (CBMPB) realizou, 
das 7h30 de sexta-feira (10) até 
às 5h de ontem, 280 atendimen-
tos de emergência e prevenção 
em todo o Estado. Os números 
incluem as demandas recebidas 
através do 193 e abrangem as 
modalidades de combate a in-
cêndio, atendimento pré-hospi-
talar e busca e salvamento.

Conforme o balanço, os 
atendimentos de natureza pré

-hospitalar lideraram o ranking, 
com 136 casos, seguidos pelas 
ações de salvamento (35) e com-
bates a incêndio (35). Também 
foram registradas duas inter-
venções envolvendo produtos 
perigosos e outras 11 ocorrên-
cias não foram classificadas den-
tro dessas categorias.

Salvamento aquático
Já na área de salvamento 

aquático, foram contabilizadas 

apenas três ações, entre elas 
duas de crianças perdidas que 
foram encontradas e encami-
nhadas para os responsáveis.

Em se tratando da preven-
ção, o fim de semana foi mar-
cado por 58 intervenções dessa 
natureza.  No total, foram 18 
informações prestadas, 14 ad-
vertências, 18 pontos-bases em 
eventos externos, uma ação so-
cioeducativa e sete atendimen-
tos classificados como outros.  

CBMPB atende 280 ocorrências

FOTOS: Reprodução/Internet

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Crimes con-
tra o Patrimônio (Roubos e 
Furtos) de Campina Grande, 
prendeu durante o fim de se-
mana, Pedro Ferreira de Sou-
sa Neto, de 35 anos, conheci-
do como ‘Pedrinho’.  Contra 
ele existiam dois mandados 
de prisão preventiva pelo 
crime de roubo.

De acordo com o titu-
lar da especializada, o dele-
gado Cristiano Santana, os 
mandados de prisão foram 
cumpridos e no momento 
da abordagem policial o sus-
peito estava em um veículo 
e com uma grande quanti-
dade de dinheiro. “Ao ques-
tionarmos a procedência do 
valor, o Pedro Ferreira não 
soube explicar e indicou que 
na residência dele estava o 
restante do montante, além 
de alguns documentos que 
apontavam que ele prestava 
clandestinamente o serviço 
de despachante, ou seja, não 
possuía a certificação, o re-
gistro profissional”, explicou 
o delegado.

Na ação policial foram 
apreendidos R$ 82 mil, um 

carro e documentos (pro-
cessos de emplacamentos, 
vistoria de veículos e ou-
tras ações). O preso foi en-
caminhado para a Central 
de Polícia onde prestou de-
poimento. 

Foragido é preso
A Polícia Civil de Serra 

Branca e a Polícia Militar de 
São José dos Cordeiros de-
flagraram no domingo (12) 
uma operação que tinha 
como objetivo prender Josa-
fá Sebastião de Almeida. Se-
gundo informações repassa-
das pela PC, Josafá Sebastião 
é foragido do presídio de Ca-
nhotinho, em Pernambuco. 

Segundo o delegado de 
Serra Branca, Rodrigo Mon-
teiro, na ficha criminal do 
suspeito, aparece que ele 
cumpria pena pelo crime de 
latrocínio, ocorrido na cida-
de de Surubim (PE). O sus-
peito também é apontado 
como autor de assaltos em 
Serra Branca e São José dos 
Cordeiros.

Após diligências na zona 
rural, a força policial conse-
guiu capturar o foragido.

Polícia prende homem 
suspeito de roubo

EM CAMPINA GRANDE
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Preço da mão de milho verde varia 
entre R$ 25 e R$ 35 em João Pessoa
Este ano, devido à seca 
na Paraíba, a maior parte 
do produto vem do RN

Neste período junino, um 
dos alimentos que é conside-
rado indispensável na mesa 
dos paraibanos é o milho 
verde, base de pratos típicos 
como pamonha e canjica.  Por 
isso, muitos comerciantes 
aproveitam os dias que ante-
cedem o São João para adian-
tar a venda de milho, como é o 
caso do vendedor do Mercado 
Central, João Salustiano. De 
acordo com ele, o preço na co-
mercialização da mão do mi-
lho (52 espigas) está variando 
de R$ 25 a R$ 35, dependendo 
do tamanho e da qualidade.  

João disse que no ano 
passado o preço do milho 
chegou a R$ 60. “As expecta-
tivas de venda para este ano 
são as melhores, mas tudo 
depende da qualidade do mi-
lho. Se ele for fraco e peque-
no, o preço da mão do milho 
baixa para R$ 25. No ano 
passado não tinha milho e o 
preço foi de R$ 50 a R$ 60”, 
afirmou.

Segundo a Empresa Pa-

raibana de Abastecimento 
e Serviços Agrícolas (Em-
pasa), o milho verde é pro-
duzido principalmente nos 
estados de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Ceará, 
além do Litoral paraibano, 
em cidades como Maman-
guape e Conde. Neste ano, 
segundo comerciantes do 
local, a maioria vem do Rio 
Grande do Norte devido a 
seca do Sertão paraibano. 
Apesar disso, eles acreditam 
que a colheita será suficien-
te para abastecer a mesa dos 
consumidores. 

De acordo com João Sa-
lustiano seu estoque de mi-
lho melhorou, comparado ao 
ano passado, mas ele revelou 
que mesmo com essa melho-
ra a quantidade de milho for-
necido ainda foi razoável. 

O consumidor Jobson 
Vasconcelos afirmou que 
pelo fato dele comprar uma 
maior quantidade de milho 
para sua produção na pada-
ria, a qualidade é um fator 
de extrema importância. “Eu 
não posso comprar o milho 
sem qualidade ou para esto-
car, principalmente em pa-
daria, pois a pamonha e can-
jica precisam ser feitos logo, 
e como vendemos todos os 

Os proprietários das 
barracas que comercializam 
fogos de artifício nas proxi-
midades do estádio Almei-
dão, em João Pessoa, têm até 
a próxima sexta-feira para 
apresentarem o certifica-
do expedido pelo Corpo de 
Bombeiros da Paraíba. Caso 
contrário, os estabelecimen-
tos serão interditados até a 
regularização. 

Ontem, houve vistorias 
nas 15 barracas existentes 
no local realizadas por equi-
pes do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba, sendo que 
apenas duas não apresenta-
ram o certificado expedido 
pelo órgão de segurança.

O capitão Marcone Osó-

rio da Paz, coordenador da 
fiscalização da Diretoria de 
Atividades Técnicas do CBM-
PB, disse que a ação preventi-
va é realizada todos os anos, 
no período que antecede os 
festejos juninos, e se encer-
ra após as comemorações do 
São Pedro. Normalmente, se-
gundo ele, são encontradas 
pequenas irregularidades 
que são sanadas pelos co-
merciantes.

Marcone explicou que 
a fiscalização tem o objetivo 
de verificar as condições de 
armazenamento dos fogos, 
segurança e tamanho das 
barracas e a distância entre 
os estabelecimentos. “A nos-
sa preocupação é a seguran-
ça, tanto dos comerciantes 
como dos clientes”, enfatizou.

O coordenador da fisca-

lização preventiva do Corpo 
de Bombeiros destacou que 
sexta-feira as equipes do ór-
gão farão nova vistoria para 
verificar se as pendências fo-
ram sanadas.

De acordo com o major, 
durante a inspeção são veri-
ficados se os fogos estão se-
parados por classes – A e B, 
que são aqueles de pequena 
potencialidade, geralmente 
usados por crianças; C e D 
são aqueles de potencialida-
de maior destinados a adul-
tos.

Outra verificação é re-
lacionada à parte de preven-
tiva de combate a incêndio 
que são os extintores e a si-
nalização, bem como a parte 
elétrica. “Os fogos têm que 
estar armazenados dentro 
das barracas”, lembrou.

A ONG Centro de Apoio às 
Atividades Populares (Caap) 
e o Ministério Público da Pa-
raíba (MP-Procon) firmaram 
uma parceria para implemen-
tar em João Pessoa a aplicação 
efetiva de uma lei municipal 
(11.878/2010), que prevê o 
plantio de uma muda de árvo-
re para cada carro comercia-
lizado em concessionárias na 
capital paraibana. A parceria 
foi formalizada pelo coordena-
dor da Caap, Arimatéia França, 
e o diretor-geral do MP-Pro-
con, Glauberto Bezerra.

Arimatéia França expli-
cou que a parceria com o MP-
-Procon é importante porque 
o órgão estadual vai sensibili-
zar vários segmentos a se en-
gajarem no cumprimento da 
lei municipal, além de fiscali-
zar e monitorar o seu cumpri-
mento através do “Onde Plan-
tei”. França vê o MP-Procon 

como um grande incentivador 
e multiplicador da proposta 
do projeto. 

“É um passo importante, 
pois a lei existe e buscaremos 
através dela conscientizar os 
cidadãos da importância de 
um desenvolvimento susten-
tável, recuperando e zelando a 
natureza nos grandes centros 
urbanos em nosso Estado e 
no Brasil. Tendo o Ministério 
Público como parceiro, confir-
ma a seriedade do projeto, dos 
nossos objetivos para o próxi-
mo milênio, coordenado pelo 
Programa das Nações Unidas 
Pnud-ONU em nosso País”, jus-
tificou o coordenador do Caap.

Projeto inovador
Na reunião com o diretor 

geral do MP-Procon, os repre-
sentantes da ONG paraibana 
apresentaram as diretrizes do 
projeto, onde na plataforma 

www.ondeplantei.org.br será 
possível registrar com precisão 
o local onde são plantadas as 
árvores, fazer registro de fotos, 
vídeos, dedicar e escrever men-
sagens incentivadoras para as  
demais pessoas, tornando-se 
um multiplicador através do 
seu exemplo prático.  

“Onde Plantei” tem por 
finalidade incentivar a arbo-
rização dos centros urbanos, 
envolvendo diversos seg-
mentos e contribuindo para 
os alcances dos Objetivos do 
Desenvolvimento (OD): Saú-
de e bem-estar, Educação de 
qualidade, Água potável e sa-
neamento, Cidades e comuni-
dades sustentáveis, Ação con-
tra mudança global do clima, 
Vida terrestre e Parcerias de 
implementação, objetivos de 
desenvolvimento sustentável,  
estabelecidos pela ONU na cú-
pula das nações. 

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

dias, a qualidade é nosso 
ponto principal”, destacou 
Jobson.

Taxa liberada
A Empasa lembra que, 

durante o período junino, 
para facilitar a comerciali-
zação da produção, o órgão 
libera a taxa de entrada para 
caminhões, carretas e cami-
nhonetes de produtores nas 

centrais de abastecimento. 
O estacionamento para o pú-
blico em geral é gratuito. A 
sede da Empasa, na capital, 
funciona na Avenida Ranie-
re Mazilli, s/nº, Bairro Cris-

to Redentor; em Campina 
Grande, na Rua Doutor Vas-
concelos, Bairro Alto Bran-
co; na cidade de Patos, Rua 
Projetada, 18, Bairro Jardim 
Magnólia.

Vendedor João Salustiano diz que as expectativas de venda para este ano são as melhores, mas tudo depende da qualidade do milho

Corpo de Bombeiros vistoria 
barracas de fogos na capital

ONG Caap firma parceria com 
MPPB para plantio de árvores

SEGURANÇA

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) e da Gerência 
Operacional do Desporto Escolar 
(Gode), vem realizando um tra-
balho de resgate do ensino de 
Educação Física e do desporto 
nas escolas da rede estadual. 

A primeira ação realizada 
pela Gode, em 2011, foi o cadas-
tro de todos os professores de 
Educação Física da rede estadual 
de ensino e o levantamento das 
instalações, quadras poliespor-
tivas e espaços utilizados nas 
escolas para a prática do espor-
te. “Encontramos esta gerência 
fechada, com professores de vá-
rias disciplinas responsáveis pela 

Educação Física. Organizamos os 
professores e fizemos um mapea-
mento para conhecer a realidade 
do ensino de Educação Física na 
Paraíba. Posso dizer que não exis-
tiam materiais nem locais apro-
priados para a prática do espor-
te. Este cenário mudou depois da 
aquisição dos materiais esporti-
vos, num grande investimento 
realizado pelo Governo do Esta-
do, que reativou a prática de es-
portes na rede estadual”, desta-
cou José Geraldo Cabral, gerente 
operacional do Desporto Escolar.

Em 2012, após o conheci-
mento de como se encontrava 
o ensino de Educação Física no 
Estado, o Governo iniciou a dis-

tribuição de material esportivo 
para as aulas práticas em todas 
as escolas da rede estadual. Fo-
ram investidos R$ 5.852.858,00 
em kits esportivos em 2013, 2014 
e 2015. Ainda em 2012, também 
foi realizada a distribuição de 
material didático para as aulas 
teóricas do Ensino Médio.

Os kits esportivos são com-
postos por 16 bolas dente de leite, 
quatro bolas de handebol, quatro 
bolas de futebol de campo, seis 
bolas de futsal (mirim, infantil e 
juvenil), uma rede de voleibol, 
uma rede para trave de futsal, 
uma rede de futebol de campo, 
quatro cordas de nylon, quatro 
cordas elásticas, 20 coletes, dez ar-

cos, 15 pratos demarcatórios, dois 
jogos de xadrez, dois colchonetes, 
uma minibaliza, quatro petecas, 
dois cones. Os polos esportivos 
recebem também: tatames, kimo-
nos para judô, mesa de tênis de 
mesa, material para treinamento 
de atletismo (peso, dardo e disco 
masculino e feminino).

Escolinhas de Esporte
Em 2013 foi criado, por meio 

de parceria com o Unipê, o proje-
to “Escolinhas de Esportes”. Cerca 
de 800 alunos de 12 escolas da 
rede estadual localizadas nos bair-
ros de Mangabeira, José Américo, 
Geisel, Cristo, Rangel e Centro, em 
João Pessoa, matriculados no Ensi-

no Fundamental II (6º ao 9º ano) e 
do Ensino Médio, estão sendo be-
neficiados pelo projeto. Por meio 
do convênio, os alunos têm acesso 
ao material esportivo e ônibus es-
colares para o transporte até o lo-
cal do treinamento durante toda 
a semana, além das instalações e 
50 profissionais, entre professo-
res, bolsistas de extensão e alunos 
voluntários do curso de Educação 
Física cedidos pelo Unipê. 

Jogos
Após 15 anos, os Jogos das 

Escolas Estaduais voltaram a ser 
realizados em 2012.  Na reativa-
ção dos jogos foram investidos R$ 
2.560.000,00.

Governo resgata Educação Física e desporto
NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL

FOTO: Evandro Pereira
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Empresários conhecem produção 
artesanal da PB e divulgam no País
Iniciativa estimula os 
processos de compra 
e venda de produtos

Criar ações para desen-
volver o mercado de arte 
popular e estimular os pro-
cessos de compra e venda de 
produtos. São estes os obje-
tivos da comitiva de lojistas 
que desembarcaram no do-
mingo (12) em João Pessoa e 
devem visitar, até o próximo 
domingo (19), os principais 
roteiros turísticos da Paraíba 
na intitulada “Expedição Pa-
raíba: Ascabras no Maior São 
João do Mundo”.

A participação dos lo-
jistas pode ser conferida de 
perto através do portal da 
Associação para o Comér-
cio de Artesanato Brasileiro 
(Ascabras) www.ascabras.
com.br que, por meio de um 
rigoroso processo de sele-
ção, apresentam e conhecem 
as lojas mais descoladas do 
Brasil e, como formadoras de 
opinião, acabam levando ao 
mercado o que existe de me-
lhor na produção artesanal 
brasileira. 

Para a gestora do Pro-
grama de Artesanato da Pa-
raíba (PAP), Lu Maia, a visita 
dos empresários facilita a 
divulgação dos pontos de co-
mercialização dos produtos 
artesanais paraibanos para 
o mercado consumidor dos 
quatro cantos do Brasil. “A 
visita é bem oportuna, pois 
nossos artesãos estão pro-
duzindo em ritmo acelerado 
para conseguir atender a de-
manda de vendas durante o 
Salão de Artesanato da Paraí-
ba que começa no dia 17 em 
Campina Grande durante os 
festejos do Maior São João do 
Mundo”, revelou. 

Os empresários são 
oriundos dos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Alagoas 
e Bahia. Após as visitas e 
compras realizadas na Paraí-
ba, outros lojistas do Brasil 
poderão efetuar as compras 
dos produtos via atacado on-
line, o que facilita a aquisição 
dos produtos artesanais ge-

nuinamente paraibanos para 
revenda em qualquer lugar 
do País sem o comerciante 
sair de casa.

Roteiro na Paraíba
Os lojistas vão percor-

rer mais de 750km passando 
pelas cidades de João Pes-
soa, Bayeux, Itabaiana, Ingá, 
Cabaceiras, Boa Vista, Serra 
Branca, Sumé, Monteiro, São 
João do Tigre, Soledade, Nova 
Palmeira e finalizando em 
Campina Grande.

Ontem, no início da ex-
pedição pela capital, foi pos-
sível os lojistas conhecerem 
de perto o artesanato produ-
zido na Praia do Poço, Jacaré 
e Feirinha de Artesanato em 
Tambaú. Também houve visi-
tas aos ateliers de alguns ar-
tesãos, tais como: Silvino da 
madeira reaproveitada, seu 
Baba com bonecas de cabaça 
e papel machê, as esculturas 
em madeira do artesão Gua-
riguazi, profissionais de bio-
jóias, marchetaria, tecelagem 
e cerâmica.

Hoje, os empresários 
seguem para Bayeux para vi-
sita à oficina de Joca dos Ga-
los, que produz animais com 
latas recicladas, dos quais o 
galo é a peça mais conheci-
da. Depois seguem para Ita-
baiana, onde visitarão a ofi-
cina do artista popular Oziel 
Dias, produtor de esculturas 
em madeira. Apenas na sex-
ta-feira (17) os artesãos che-
gam a Campina Grande onde 
terão o dia livre para visi-
tar o Mercado Central, Vila 
do Artesão e participação 
da abertura do 24º Salão 
de Artesanato promovido 
anualmente no mês de ju-
nho pelo PAP. Neste dia eles 
terão que organizar todas 
as compras, embalar e pre-
parar para envio por trans-
portadora ou pelos Correios 
aos seus respectivos locais 
de destino.

Os lojistas envolvidos 
são Projeto Terra (SP), Fuchic 
(SP), Sambaki (SP), Galeria 
Arte Brasileira (SP), Xapuri 
(MG), Oropa-França-Bahia 
(BA) e Encanto do Tear (AL).

Lojistas do Brasil poderão comprar produtos artesanais via atacado online, facilitando a aquisição para revenda em qualquer lugar

Programação completa

g Hoje:
9h – Bayeux (visita a Joca dos Galos, que produz animais com latas recicladas, dos quais o galo é a peça mais conhecida)
10h40 – Itabaiana (oficina do artista popular Oziel Dias, produtor de esculturas em madeira)
12h – Pedra do Ingá
13h50 – Boqueirão (visita a associação de Artesãos e Pequenos Produtores de Boqueirão, no povoado Sítio do Taboado. O grupo é 
produtor de redes, mantas e outros itens de algodão em tecelagem manual)
15h – Cabaceiras (visita ao artesão Lamarck, à associação Arteza e aos grupos de produção em couro)

g Quarta-feira (15/6):
8h30 – Lajedo do Pai Mateus
9h40 – Boa Vista (visita à Cooperativa Artesanal “As Cabritas de Boa Vista”, que trabalha com peças feitas com tecido Chita)
10h30 – Serra Branca (visita a Associação dos Artesãos do Cariri Ocidental que trabalham com cerâmica)
12h – Sumé (visita ao artista popular Bento de Sumé, cujas peças são disputadas por lojistas, arquitetos, decoradores e colecionadores 
de todo o Brasil)

g Quinta-feira (16/6):
8h30 – São João do Tigre (visita a ASSOART que produzem peças em renda renascença com intervenção criativa do designer têxtil 
Renato Imbroisi)
14h – Soledade (visita ao artesão Givanildo que produz esculturas em madeira)
15h – Nova Palmeira (visita a oficina de João Batista, famoso por suas belas frutas e fruteiras em madeira e Márcio Greyck, reconhecido 
por seus biscoitos de madeira, e também pelos Cactos e pássaros que esculpe)
 
g Sexta-feira (14/6):
8h às 19h – Campina Grande (visita ao Mercado Central, Vila do Artesão, Salão de Artesanato e Parque do Povo)

Os participantes do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2015 já podem con-
ferir no site do Enem o espelho 
de correção da redação. O tema 
do ano passado foi A Persistên-
cia da Violência contra a Mu-
lher na Sociedade Brasileira. As 
provas de redação foram ava-
liadas em uma escala de zero a 
mil pontos. O espelho não cabe 
recurso.

De acordo com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep), dos 5.631.606 textos 
corrigidos 104 obtiveram nota 
mil. Outros 53.032 foram anu-
lados e receberam nota zero. 
Fugir do tema, desrespeitar di-
reitos humanos e escrever em 
uma tipologia diferente da so-
licitada estão entre os motivos 
que levaram à anulação.

O espelho fica disponível 
exclusivamente para vista pe-
dagógica. Os participantes po-
dem saber qual foi o resultado 

em cada uma das cinco com-
petências avaliadas e compa-
rar o desempenho com o dos 
demais participantes daquela 
edição do exame.

As redações são avaliadas 
por dois corretores indepen-
dentes, que atribuem nota de 
zero a 200 pontos para cada 
uma das cinco competências 
que estruturam o exame. A 
nota é a média das cinco com-
petências avaliadas. Os can-
didatos são avaliados, entre 
outras questões, quanto ao do-
mínio da escrita formal, elabo-
ração da proposta em respeito 
aos direitos humanos, elabora-
ção de proposta de intervenção 
para o problema abordado e 
defesa do ponto de vista.

Caso haja uma divergên-
cia entre as notas dos corre-
tores em mais de 100 pontos, 
é feita uma terceira correção, 
que também pode ser feita no 
caso de diferença de mais de 
80 pontos em uma ou mais 
competências. Caso a diferença 
persista, o texto é encaminha-
do a uma banca especial.

Espelhos da redação já 
podem ser consultados

EnEm 2015

O ministro da Saúde, Ri-
cardo Barros, acompanhou 
ontem, em Salvador, a ava-
liação de qualidade do teste 
rápido de zika. A distribuição 
do teste à população ainda 
depende da aprovação pelo 
Instituto Nacional de Controle 
e Qualidade, segundo o minis-
tro.

“Assim que tivermos essa 
confirmação, poderemos fa-
zer a negociação e já estamos 
discutindo a quantidade e va-
lores para que possamos con-
solidar esse kit para a rede 
de saúde. Vamos aguardar a 
negociação e estabelecer as 
populações que devem ser 
atendidas em primeiro lugar”, 
disse.

O teste, desenvolvido pela 
Fundação Baiana de Pesquisa 
Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico, Fornecimento e 
Distribuição de Medicamen-
tos (Bahiafarma), fornece o 
diagnóstico de zika em 20 mi-

nutos. Além disso, detecta se o 
organismo já foi ou ainda está 
infectado pelo vírus.

Atualmente, o teste de 
zika disponível na rede públi-
ca de saúde utiliza o método 
PCR (que detecta o material 
genético do vírus), mas isso só 
ocorre quando o paciente está 
infectado e o resultado pode 
demorar semanas.

O presidente da Bahiafar-
ma, Ronaldo Dias, disse que 
em até dois meses o Ministé-
rio da Saúde deve solicitar a 
fabricação dos kits em larga 
escala para iniciar a distri-
buição pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).

“Atualmente, o laborató-
rio tem a capacidade de fabri-
cação de 100 mil testes, por 
mês, mas precisaríamos de 
R$ 6,8 milhões, já solicitados 
ao Ministério da Saúde, para 
que tenhamos a capacidade 
de fabricação de até 500 mil 
unidades do teste. Esse inves-
timento será direcionado à 
aquisição de tecnologias vin-
das da Coreia do Sul”, explicou.

Ministro da Saúde 
conhece teste de zika

SErá diStribuído pElo SuS

O Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES), realiza na manhã 
de hoje o evento Qualifi-
cação Profissional – Ficha 
de Notificação de Vio-
lência Interpessoal/Au-
toprovocada. O evento 
é voltado para profissio-
nais da Vigilância Epide-
miológica que trabalham 
com a Ficha de Notifica-
ção de Violência em 70 
municípios paraibanos 
(que não participaram 
da qualificação em 2015) 
e 17 hospitais estaduais 
que compreendem a I 
e II Macrorregiões de 
Saúde. A qualificação 
será realizada das 8h 
às 12h30, no auditório 
do Centro Estadual de 
Referência em Saúde 
do Trabalhador (Ce-
rest-PB), em João Pes-
soa.

“Serão qualificados 
um profissional por mu-
nicípio e um por hospital. 
Foram convidados, tam-
bém, profissionais repre-
sentantes dos Centros de 
Referência Especializa-
dos em Assistência Social 
(Creas) e os Centros de 
Referência de Assistência 
Social (Cras), Conselhos 
Tutelares e da Secretaria 
de Educação do Estado, 
que, segundo o Minis-
tério da Saúde, poderão 
também realizar as refe-
ridas notificações, con-
forme pactuação local”, 
disse a chefe do Núcleo 
de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis da 
SES, Gerlane Carvalho.

Gerlane explicou, 
ainda, que na Ficha de 
Notificação de Violên-
cia foram acrescentados 
seis novos campos desde 
2015.

SES realiza qualificação 
para a área de saúde

notificação dE Violência

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Sayonara Moreno
Da Agência Brasil

foto: Arquivo A União
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Reforma da Previdência sai em julho

O ministro da Casa Ci-
vil, Eliseu Padilha, disse on-
tem que o governo vai en-
caminhar ao Congresso até 
o final de julho a proposta 
de reforma da Previdência 
Social. Padilha participou, 
no Palácio do Planalto,   da 
segunda rodada de reuniões 
do governo com represen-
tantes de centrais sindicais 
para tratar do tema.

De acordo com o minis-
tro, o texto, ainda não finali-
zado, deve ser encaminhado 
ao Legislativo ainda antes 
da votação do processo de 
impeachment da presidente 
afastada Dilma Rousseff. Pa-
dilha evitou antecipar pon-
tos que o governo defende, 
mas adiantou que a proposta 
seguirá o modelo usado em 
outros países.

“O que foi proposto [pe-
las centrais] não cobrirá o 
buraco. O tamanho do bu-
raco varia do peso que vai 
ser dado a cada uma das hi-
póteses de arrecadação que 
foram propostas. Aí sim, po-
deremos dizer o que vamos 
adotar, o que é adotado clas-
sicamente em todo o mundo 
é o que vamos adotar aqui. 
Vamos ter algumas receitas 

O governo envia o projeto
até o fim do próximo mês
ao Congresso Nacional

tExtO Está qUAsE PrONtO

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Representantes do Governo Federal voltaram a se reunir com sindicalistas para discutir propostas que possam ser incorporadas à reforma da Previdência 

extraordinárias que advirão 
das propostas das centrais, 
mas não se faz mágica nesse 
tema. O sistema tem que ser 
autossustentável”.

Centrais sindicais
No encontro desta se-

gunda-feira, as centrais sin-
dicais sugeriram ao governo 

“corrigir erros do passado”, 
como vender imóveis subu-
tilizados e promover pro-
gramas de refinanciamento 
de dívidas para diminuir o 
passivo. As centrais também 
propuseram aumentar a fis-
calização da Previdência, 
assim como rever desonera-
ções com filantropia e regu-

lamentar jogos de azar.
“A reforma não pode ser 

feita de afogadilho, de um 
dia para o outro, sem levar 
em conta o passado. Estamos 
propondo que o governo cor-
rija os erros do passado, por-
que existe uma série de pro-
blemas a serem corrigidos. 
Corrigido o passado, vamos 

ver o buraco que ficou, prova-
velmente vai ficar um buraco 
ainda e aí sim discutiremos o 
que precisará ser feito para 
tapar o buraco”, disse, após 
a reunião, o deputado Pau-
lo Pereira da Silva (SD-SP), 
presidente nacional da Força 
Sindical.

De acordo com o gover-

no, o déficit da Previdência 
para este ano é estimado em 
R$ 136 bilhões. Caso todas as 
medidas sugeridas pelas cen-
trais fossem adotadas, ainda 
haveria um déficit de cerca de 
R$ 50 bilhões, pelos cálculos 
do governo. Na próxima se-
mana, haverá nova rodada de 
negociação com sindicalistas.

Voto de minerva no 
processo contra o de-
putado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) no Conselho 
de Ética, a deputada Tia 
Eron (PRB-BA) optou 
pelo isolamento nos úl-
timos dias para não se 
expor à pressão. A par-
lamentar evitou o con-
tato até com colegas de 
bancada e, com quem 
conversou, disse que 
participará nesta terça-
feira da votação do pa-
recer que pede a cassa-
ção de Cunha, mas não 
adiantou como votará. 

Um dos poucos a 
conversar com a conse-
lheira no fim de semana 
foi o deputado e pré-
candidato à Prefeitura 
de São Paulo, Celso Rus-
somanno (PRB-SP). Tia 
Eron voltou a reclamar 
da pressão, mas não 
quis revelar de quem 
partiam as ações e disse 
que se manteria reclusa 
até a votação. “O pes-
soal pega pesado”, re-
sumiu Russomanno. 

O pré-candidato 
fez questão de apon-
tar as consequências 
políticas do voto para a 
carreira da deputada e 
enfatizou que o parecer 

do deputado Marcos 
Rogério (DEM-RO) não 
deixa dúvidas sobre a 
quebra de decoro parla-
mentar. “As provas são 
robustas”, repetiu Rus-
somanno. 

Quem procurou e 
não obteve retorno de 
Tia Eron foi o senador 
Marcelo Crivella (PR-
B-RJ), pré-candidato à 
Prefeitura do Rio de 
Janeiro. Crivella contou 
que preferiu procurá-la 
por e-mail e não por 
telefone para não pres-
sioná-la ainda mais. “A 
gente não quer ser jus-
ticeiro, mas o fato é que 
não há defesa para o 
caso”, declarou.

O último contato 
de Crivella com Tia Eron 
aconteceu há mais de 
uma semana, quando a 
deputada disse ao cole-
ga de partido que estava 
consciente da situação. 
“A Eron votará de acor-
do com a posição dela”, 
afirmou à reportagem. 

Com o comporta-
mento da deputada nos 
últimos dias, hoje Cri-
vella tem dúvidas se ela 
conseguirá votar contra 
Cunha, já que no pas-
sado a deputada admi-
rava o desempenho do 
peemedebista à frente 
da Câmara. 

Tia Eron garante que 
votará em Conselho

CAssAÇÃO DE CUNHA

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

A reunião da Comissão 
Processante do Impeach-
ment no Senado começou 
ontem com a aprovação de 
requerimentos para que 
fossem dispensadas duas 
das quatro testemunhas 
que seriam ouvidas nessa 
segunda-feira.

A dispensa das testemu-
nhas, que foram convidadas 
por senadores, gerou protes-
tos da defesa da presidente 
afastada Dilma Rousseff. A 

defesa alegou não ter incluí-
do os nomes da ex-secretária 
de Orçamento Federal Ester 
Dwek e do ex-subsecretário 
de Política Fiscal do Tesou-
ro Nacional Marcus Pereira 
Aucélio, porque elas já cons-
tavam da lista dos senadores.

O advogado de Dilma, 
José Eduardo Cardozo, pro-
testou contra a dispensa 
das duas testemunhas, e o 
presidente da comissão, se-
nador Raimundo Lira (PM-
DB-PB), concedeu prazo de 
24 horas para que ele refor-
mule sua lista de testemu-

nhas arroladas para incluir 
esses dois nomes, retirando 
outros, se desejar.

A defesa também pro-
testou contra a imposição do 
limite de 3 minutos para as 
respostas das testemunhas. 
Cardozo alegou que entendia 
a imposição de limite para 
as perguntas dos senadores, 
mas não para as repostas. 
Lira, então, leu a resposta 
do presidente do processo, 
Ricardo Lewandowski, a um 
recurso sobre esse tema, na 
qual o ministro do STF man-
tém a validade do limite de 

tempo para as testemunhas.
Os senadores estão dis-

cutindo os procedimentos 
a serem adotados na ses-
são de hoje, e a oitiva da 
primeira testemunha deve 
começar a qualquer mo-
mento. Serão ouvidos hoje 
o secretário de Controle Ex-
terno do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Tiago Alves 
Dutra, e o secretário de Ma-
croavaliação Governamen-
tal do TCU, Leonardo Alber-
naz – ambos arrolados pelo 
relator, senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG).

Dispensa de testemunhas gera protesto
IMPEACHMENt DE DILMA

Mariana Jungmann
Da Agência Estado

O diretor-geral da Orga-
nização Mundial do Comércio 
(OMC), Roberto Azevêdo, afir-
mou ontem, após audiência 
com o presidente interino, Mi-
chel Temer, que a organização 
está à disposição do governo 
brasileiro para ajudar, no que 
for possível, na recuperação 
do crescimento econômico do 
País. Para Azevêdo, a retoma-
da do crescimento não será 
um processo imediato, que vá 
ocorrer “da noite para o dia”.

Azevêdo disse que tam-
bém colocou Temer a par 
das negociações no âmbito 
da OMC. “Vim, mais uma vez, 

aprofundar o diálogo entre o 
governo brasileiro e a OMC, 
que continua sempre inte-
ressada em avançar no diá-
logo com o Brasil e facilitar a 
inserção do País no comércio 
internacional”, disse Azevê-
do em entrevista no Palácio 
do Planalto.

Questionado sobre a 
atual situação do País, o di-
retor-geral da OMC respon-
deu que esse é um momento 
de “turbulência” e “recessão” 
para o País. “Não é um mo-
mento fácil para o País. É um 
momento de turbulência em 
todas as áreas, na área econô-
mica, em particular. A reces-
são não é pequena, não é uma 
coisa de que se possa ignorar 

a profundidade, a importân-
cia. Mas acho que ninguém 
no Brasil, muito menos no go-
verno, ignora essa situação e 
estão todos trabalhando para 
reverter isso no mais curto 
prazo possível.”

José Serra
Roberto Azevêdo negou 

que haja discrepâncias entre 
suas posições como diretor-
geral da OMC e as do ministro 
das Relações Exteriores, José 
Serra, ao ser questionado so-
bre trechos do discurso de 
posse do chanceler que fo-
ram interpretados por alguns 
como críticas à organização. 
Azevêdo disse não ter visto 
críticas à OMC na fala de Serra.

 O diretor da OMC se dis-
se “perplexo” com notícias 
sinalizando que ele e Serra 
estariam em oposição. “Nem 
eu nem ele entendemos isso, 
porque falamos exatamente 
a mesma coisa: que o Brasil 
tem que procurar avançar 
no comércio internacional, 
em abertura de mercados, 
em qualquer via que permita 
que isso aconteça.”

E completou “É muito 
importante que fique claro 
que não tem nenhuma discre-
pância de visão entre o dire-
tor-geral [da OMC] e o minis-
tro de Estado das Relações 
Exteriores. Estamos perfeita-
mente afinados e amanhã até 
vamos conversar.”

OMC quer ajudar o Brasil a crescer
rECUPErAÇÃO DA ECONOMIA

Yara Aquino
Da Agência Brasil

FOtO: Valter Campanato/Agência Brasil
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Geral

A Paraíba não tem medo
A maior obra de mobilidade já realizada na 

Paraíba corre risco de atraso por conta de política 
miúda, politicagem, artifício de politiqueiros recém-
chegados ao poder. Temer? Nunca. Ricardo não teme. 
Nem mesmo Temer. 

Na última semana, o ministro das Cidades, o 
tucano Bruno Araújo, retirou da conta do convênio 
com o Governo do Estado R$ 17,8 milhões que seriam 
utilizados para a conclusão da obra. A manobra 
aconteceu poucos dias depois de uma visita do 
ministro a Campina Grande, com direito a participação 
na abertura do Maior São João do Mundo, pamonha, 
canjica, vaia pública e gritos de golpista em pleno 
Parque do Povo.

Fato é que a contrapartida do governo federal na 
obra do viaduto do Geisel é menor do que o Ministério 
das Cidades costuma participar em obras públicas. A 
nova Lagoa do Parque Solon de Lucena, por exemplo, 
mesmo fugindo totalmente ao projeto original 
divulgado amplamente em maquetes eletrônicas na 
imprensa, foi concluída com verbas federais, quase 
na sua totalidade. O viaduto do Geisel, não. 52% dos 
recursos são do Tesouro do Estado, e a parte da Paraíba 
já foi paga. 

O que acontece então com toda a população 
de uma cidade, que aguarda a obra, acompanha 
a execução em ritmo acelerado, onde trabalham 
máquinas e homens em três turnos? O povo de João 
Pessoa investiu seu dinheiro ali, dinheiro dos impostos. 
O Estado fez sua parte e chega o governo federal 
para tentar suspender uma obra gigante, em pleno 
andamento.

O movimento tem jeito, cara, e se não for político, 
não há outra explicação. Ingerência extrema do atual 
ministro? Acredito que não. Mas assim como a mentira, 
o golpe tem perna curta. Bruno Araújo divulgou uma 
nota na semana passada dizendo que a Paraíba buscava 
tratamento privilegiado e que só liberaria o dinheiro 
à medida que a obra avançasse, pois se encontrava 
atualmente em 22% de execução.

Quem passa por ali, quem acompanha a obra, 
qualquer pessoa com um mínimo de noção percebe que 
a execução do viaduto do Geisel não está em apenas 
22%. O que dizem os números oficiais? 59,35%. Então, 
como levantou o próprio governador Ricardo Coutinho, 
ontem, em seu programa semanal na Rádio Tabajara, 
o ministro pode ter sido mal orientado. E eu pergunto, 
quem o orientou?

Artifícios da politicagem nos remetem a uma velha 
Paraíba. Aquela dos coronéis, da dualidade, da compra 
de votos, dos políticos “filhos de”, que ancoram suas 
carreiras em sobrenomes. Essa política velha sempre 
preza pelo “quanto pior, melhor”, por isso o interesse 
em atrasar uma obra tão importante. 

Não, caro ministro, esse tempo não volta. 
O próprio Bruno Araújo percebeu o tamanho da 
repercussão negativa e tratou de fazer uma mea-culpa. 
Divulgou ontem outra nota, aos paraibanos, alegando 
que o viaduto do Geisel é prioridade do governo 
federal. Também liberou parte da verba, pouco mais de 
R$ 3 milhões, mas os paraibanos sabem, faltam outros 
R$ 14 milhões, e esse dinheiro é nosso. 

Não bastasse fazer parte de um governo 
extremamente desgastado, o ministro encontrou pela 
frente um chefe de Estado que não se acovarda diante 
das dificuldades. Com a razão do seu lado, Ricardo 
peitou o ministério e, obstinado como só ele, vai 
conseguir o que é de direito da Paraíba.

Seleção brasileira
O assunto tem um quê de esportivo, mas futebol no 

Brasil é esporte, política e religião, tudo ao mesmo tempo 
como um rico e complexo fato social. Pois bem, perdemos, 
sofremos um vexame, novo gol da Alemanha com a 
eliminação na primeira fase da Copa América Centenário 
para um grupo com Haiti, Equador e Peru. 

A derrota foi a melhor coisa que poderia ter 
acontecido a longo prazo, pois só uma catástrofe 
para tirar Dunga e Gilmar Rinaldi da Seleção. Hoje 
Tite deve ser anunciado. É o melhor do Brasil, mas 
não está à altura da Seleção. Não é nem um dos 20 
melhores treinadores do mundo. É o que temos de 
uma confederação falida que nutre um excesso de 
orgulho para não contratar um estrangeiro. Mourinho, 
Guardiola, Klopp, Sampaoli, Simeoni, Osorio.. nam, 
vamos de Tite. Ainda assim, se confirmado, é o melhor 
que já passou por ali desde Telê Santana.

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Caixa deverá retomar obras do 
Minha Casa, Minha Vida este mês

O governo trabalha com 
a possibilidade de retomar 
as obras de cerca de 15 mil 
unidades do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida ainda 
este mês, afirmou ontem, o 
presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Gilberto Occhi. 
Nesta semana, Occhi deve se 
reunir com o ministro das 
Cidades, Bruno Araújo, para 
discutir o assunto.

“A nossa previsão é de 
que, já neste mês, tenhamos 
possibilidade de retomar (a 
construção de) 15 mil unida-
des que já estão praticamen-
te prontas, negociadas, com 
preço, e a gente fazer essa 
retomada e começar a ala-
vancar uma nova onda de ab-
sorção de mão de obra”, disse 
o presidente da Caixa.

Segundo ele, há hoje cer-
ca de 78 mil unidades para-
lisadas, considerando todos 
os contratos da Caixa na área 
habitacional, não apenas o 
Minha Casa, Minha Vida, mas 
também FGTS e habitação 
rural.

Occhi conversou com 
jornalistas na saída de uma 
reunião com o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirel-
les. Segundo ele, o encontro 

Quinze mil unidades do 
programa já estão 
praticamente concluídas

Idiana Tomazelli
Da Agência Estado

serviu apenas para a apre-
sentação do novo secretá-
rio-executivo do Ministério, 
Eduardo Guardia. O presi-
dente do banco reafirmou 
que, “de maneira alguma”, a 
Caixa precisará de capitali-
zação este ano, como já havia 
dito em entrevista na semana 
passada ao Broadcast, servi-
ço de notícias em tempo real 
da Agência Estado. “Esta-
mos discutindo os próximos 
anos”, afirmou Occhi, ontem.

O presidente da Caixa 
também reafirmou a inten-
ção da instituição em fazer a 

abertura de capital da Caixa 
Seguridade e uma joint-ven-
ture da Lotex, a loteria ins-
tantânea. Mas ressaltou que 
ainda não há data prevista 
para nenhuma das iniciati-
vas. “Depende muito do mer-
cado”, disse.

Occhi contou ainda 
que tem conversado sepa-
radamente com o secretá-
rio-executivo do Programa 
de Parcerias de Investi-
mento (PPI), Moreira Fran-
co, sobre o apoio que a 
Caixa dará ao programa de 
concessões. “Isso nós va-

mos continuar. Mas o papel 
da Caixa no Governo Fede-
ral está claro, mas vamos 
ainda ter uma reunião com 
o ministro Meirelles para 
afinar esse encaminha-
mento”, disse.

O presidente da Caixa 
Econômica negou que o ban-
co esteja planejando elevar 
as taxas de juros para crédito 
imobiliário. “Nada disso. Es-
tamos pensando em outras 
formas de financiamento, já 
encomendei estudo para ava-
liar nova forma de conceder 
crédito imobiliário”, afirmou.

A Caixa Econômica negou que o banco esteja planejando elevar taxas de juros para crédito imobiliário

FOTO: Reprodução/Internet

Integrantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) ocuparam, desde a madruga-
da de ontem, a fábrica da Suzano 
Papel e Celulose, na cidade de Mu-
curi, Sul da Bahia. Segundo publica-
ção do grupo no site do movimen-
to, o objetivo é defender a reforma 
agrária e criticar o atual modelo de 
produção do agronegócio.

A empresa é uma multinacio-
nal que fabrica e exporta celulo-
se de eucalipto, cuja plantação se 
caracteriza como monocultura, 
devido à característica da planta. 
Isso faz com que, segundo o MST, 

a diversidade de produção no ter-
ritório seja suprimida. Além disso, 
o movimento alega que o uso de 
agrotóxicos pela empresa preju-
dica as “poucas áreas cultivadas 
pelas famílias camponesas” e a 
monocultura do eucalipto provo-
ca “o êxodo rural de milhares de 
famílias camponesas e povos ori-
ginários”.

Outro argumento do movi-
mento contra a Suzano é de que o 
cultivo exclusivo de eucalipto vem 
provocando a morte das nascentes 
de rios da região e o descontrole 
ambiental, como a invasão de bor-
boletas do eucalipto em algumas 
cidades, o que teria provocado en-
fermidades.

Até o fechamento desta maté-
ria, os integrantes que ocupam a 
fábrica Suzano e a assessoria de im-
prensa do movimento não foram 
localizados pela reportagem, para 
mais detalhes sobre as reivindica-
ções e prazo para desocupação.

Em nota, a Suzano Papel e 
Celulose informou que o grupo 
ocupa a área externa em frente 
a uma das portarias da unidade, 
desde as 4h da manhã. A empre-
sa disse que a ocupação restringe, 
parcialmente, o acesso e a circula-
ção de veículos e pessoas. Apesar 
disso, “a fábrica está operando 
normalmente e a empresa já está 
tomando todas as medidas jurídi-
cas necessárias”.

Ocupada fábrica de papel e celulose
MST ATuA NO SuL dA BAhIA

Idiana Tomazelli
Da Agência Estado

A Prefeitura terá um 
sistema de monitoramento 
de ressacas e vai interditar 
a ciclovia em caso de ondas 
altas. Serão nove pontos de 
interdição com cancelas e se-
máforos avisando que é proi-
bido circular por ali. O trecho 
que desabou em 21 de abril, 
deixando dois mortos, será 
reconstruído e ganhará pi-
lares mais robustos - a base 
dos apoios medirá 2 metros 
por 60 centímetros.

Os apoios que caíram 
com a força das ondas me-
diam 70 centímetros por 70 

centímetros. Mas o prefeito 
Eduardo Paes admite que a 
via pode não estar liberada a 
tempo para a Olimpíada.

A reconstrução dos pi-
lares e da pista ficará a cargo 
do consórcio Contemat/Con-
crejato, o mesmo que ergueu 
a ciclovia. Para o prefeito 
Eduardo Paes (PMDB), não 
há problema nisso. “Ficou cla-
ro que houve erro de projeto, 
não foi de execução. Portanto 
a obrigação dessa empresa é 
concluir o seu trabalho”, afir-
mou o prefeito. Segundo ele, é 
preciso esperar a investigação 
policial para tornar o consór-
cio inidôneo e, portanto, inap-
to para fazer obras públicas.

Para montar o sistema 
para acompanhar ondas, o 
prefeito vai comprar duas 
boias de monitoramento. 
Esses equipamentos vão se 
juntar a outros dois, que per-
tencem à Marinha, e já dão 
alerta de ressaca. De acordo 
com Paes, os quatro equi-
pamentos fornecerão dados 
mais completos que alimen-
tarão o Alerta Rio. “Ressaca 
nunca foi um tema do Rio de 
Janeiro. Não são poucos os 
casos em que a pessoa está 
vendo ressaca e acaba mor-
rendo arrastado pelas águas. 
Nossa ideia é fazer mais um 
monitoramento, alertando a 
população”, afirmou Paes.

Paes reconhece que a 
ciclovia pode não estar pron-
ta para a Olimpíada. Só será 
liberada depois que forem 
concluídos os estudos de ba-
timetria (estudos das ondas 
e do fundo do mar) e o siste-
ma de monitoramento.

“Era um desejo, uma 
vontade (abrir a ciclovia 
para os Jogos). A cidade pas-
sou por mudanças importan-
tes. Seria muito triste aquela 
obra ficar marcada pelo aci-
dente e não permitir que os 
turistas desfrutassem de ci-
clovia tão bonita. Mas a gente 
vai fazer isso com toda a se-
gurança. Não estamos pauta-
dos pela Olimpíada”, afirmou.

Prefeitura pode interditar ciclovia
MONITOrAMeNTO de reSSACAS NO rIO

Clarissa Thomé
Da Agência Estado
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Mundo

ONU e chefes de Estado condenam
atentado que matou 49 nos EUA 
O massacre a uma boate 
gay, em Orlando, ainda 
repercute no mundo

Da Agência Estado

Nações Unidas  - O ata-
que terrorista que matou 49 
pessoas e feriu outras 53 na 
madrugada de sábado para 
domingo em Orlando, na Fló-
rida, foi amplamente conde-
nado pela comunidade inter-
nacional. 

No domingo (12), o che-
fe para Direitos Humanos 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), Zeid Ra’ad 
Hussein, denunciou o assas-
sinato em massa no clube 
frequentado pela comunida-
de LGBT. “Eu condeno, com a 
maior veemência possível, os 
ataques ultrajantes de extre-
mistas violentos sobre pes-
soas inocentes, escolhidas ao 
acaso, por suas crenças, opi-
niões ou orientação sexual”, 
disse, na abertura da reunião 
do conselho sobre Direitos 
Humanos.

 A chanceler da Ale-
manha, Angela Merkel, que 
está em viagem à China, 
disse ter o “coração pesa-
do” com o fato de que “o 

ódio e a maldade de uma 
pessoa tenha custado a vida 
de 50”. Ela acrescentou que 
é importante manter nossa 
“vida aberta e tolerante”. 
Em Berlim, dezenas de pes-
soas se reuniram em frente 
à embaixada norte-america-
na para homenagear as víti-
mas do atentado reivindi-
cado pelo grupo extremista 
Estado Islâmico.

A agência estatal de no-
tícias Xinhua publicou uma 
matéria afirmando que o pre-
sidente chinês, Xi Jinping, te-
lefonou ao presidente Barack 
Obama, para prestar suas 
condolências sobre o ocorri-
do. “Em nome do governo e 
do povo da China, eu ofereço 
ao presidente Obama, ao go-
verno e à população dos EUA 
minhas sinceras condolên-
cias”, teria dito o dirigente.

No Japão, o primeiro-mi-
nistro Shinzo Abe condenou 
os ataques e também pres-
tou condolências às vítimas 
e suas famílias. “O Japão está 
ao lado do povo dos EUA”, dis-
se a repórteres nesta segun-
da-feira, acrescentando que 
“este ato desprezível de ter-
ror não pode ser tolerado.”

Na Austrália, o primeiro-
ministro Malcolm Turnbull 

Foto: Salvatore Di Nolfi-Associated Press-Estadão Conteúdo

disse que o tiroteio em Or-
lando foi “um ataque dirigido 
a todos nós e nossas liber-
dades”. Ele conversou com o 
embaixador norte-americano 

no país, John Berry, e ofere-
ceu as condolências do povo 
australiano

 Em discurso televisiona-
do, o presidente do Afeganis-

tão, Abdullah Abdullah, dis-
se que o ataque em Orlando 
“nos mostram que o terroris-
mo não tem religião, frontei-
ra ou geografia”. “O terroris-

mo precisa ser eliminado”, 
afirmou, acrescentando que 
os afegãos “não apoiam os 
terroristas, mas as vítimas 
dos ataques”. 

O chefe para Direitos Humanos da Organização da ONU, Zeid Ra’ad Hussein, condenou o ataque à boate gay em Orlando, nos EUA

Ativistas alertam para homofobia

Em meio ao clima de so-
lidariedade e tristeza pelas 
vítimas do massacre que dei-
xou 49 vítimas em uma boate 
gay nos Estados Unidos, ati-
vistas do movimento LGBT 
no Brasil destacam que não 
se pode apagar do ataque a 
sua motivação homofóbica. Na 
madrugada de domingo (12), 
um atirador disparou com um 
rifle contra frequentadores da 
boate Pulse, na Flórida, e, além 
dos mortos, feriu 53 pessoas. 
A casa era voltada ao público 
LGBT e tinha cerca de 300 pes-
soas no momento do ataque. O 
atirador foi morto pela polícia, 
totalizando 50 mortos.

Para o ativista Beto de 
Jesus, representante na Amé-
rica Latina da Associação 
Internacional de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais,Transexuais 
e Intersexuais (Ilga), a situa-
ção não era inesperada, já 
há um discurso recorrente 
de ódio aos LGBTs que cir-
cula nos Estados Unidos, no 
Brasil e em outras partes do 
mundo. Para ele, não se pode 
encarar o ato apenas como 

terrorista e se deve discutir 
os elementos que levaram a 
um ataque de ódio.

“É muito fácil justificar 
como terrorismo, e isso leva 
à cultura do medo, à cultu-
ra da violência. Esse evento 
demonstra claramente uma 
situação de uma violência 
homofóbica extrema de uma 
pessoa que, por algum mo-
tivo ou com alguns motivos, 
desenvolveu esse ódio, de-
senvolveu essa necessidade 
de querer matar pessoas que 
se mostram diferentes dela”, 
analisa Beto.

Coordenador do progra-
ma Rio Sem Homofobia, da 
Secretaria de Estado de Di-
reitos Humanos e Assistên-
cia Social do Rio de Janeiro, 
Cláudio Nascimento concor-
da que o debate sobre diver-
sidade nas escolas pode ser 
uma das ferramentas para 
combater o discurso de ódio. 
Cláudio lembrou que o Brasil 
é um país que registra grande 
violência contra a população 
LGBT e pediu que o Governo 
Federal incentive a ação de 
todos os estados contra esse 
problema.

Da Agência Brasil 

Da Agência Brasil 

Uma pesquisa elabora-
da pelo instituto ICM e di-
vulgada ontem pelo jornal 
The Guardian mostra seis 
pontos porcentuais de van-
tagem para a saída do Reino 
Unido da União Europeia, no 
plebiscito que o país vota 
sobre o tema no dia 23.

De acordo com a sonda-
gem realizada por telefone 
e pela internet, as intenções 

para a saída do Reino Unido 
da UE têm 53% dos votos 
válidos, enquanto os que 
desejam seguir na UE repre-
sentam 47% do total desses 
votos válidos.

A pesquisa foi realizada 
ao longo do fim de semana. 
Em sondagem similar da ICM 
de uma quinzena atrás, havia 
52% que defendiam a saída 
e 48% pela permanência. Na 
pesquisa mais atual, tanto 
nas consultas online como 

pelo telefone o resultado foi 
o mesmo.

O próprio Guardian cita 
em seu site o professor John 
Curtice, da Universidade 
Strathclyde, que analisa os 
dados disponíveis sobre o 
risco de saída do Reino Uni-
do da UE, o chamado “Brexit”. 
Segundo a compilação do 
especialista de números de 
várias pesquisas recentes, a 
média das sondagens mostra 
agora 52% dos eleitores pela 

saída da UE e 48% pela per-
manência. Curtice disse que 
nas últimas duas semanas 
tem havido um enfraqueci-
mento da posição pela per-
manência no bloco.

Ainda segundo o jornal, 
o número de indecisos dimi-
nuiu na última sondagem. 
Entre os consultados por te-
lefone, 6% ainda não haviam 
se posicionado, enquanto na 
internet 7% dos entrevista-
dos mostraram-se indecisos. 

Pesquisa revela que 53% dos eleitores 
aprovam saída do Reino Unido da UE

890 mil obtêm cidadania europeia

SoNDAGEM ANtES Do PLEBISCIto 

APENAS EM 2014

Em 2014, cerca de 890 
mil pessoas adquiriram a ci-
dadania de um dos Estados-
Membros da União Europeia 
(UE), segundo estudo divul-
gado ontem pelo Eurostat, o 
banco de dados europeu. En-
tre os que obtiveram a cida-
dania naquele ano, 89% eram 
cidadãos de países de fora da 
UE, cerca de 788 mil pessoas.

O número foi menor do 
que o registrado em 2013, 
quando 981 mil pessoas ob-
tiveram a cidadania europeia. 
Desde 2009, já são mais de 5 
milhões de novos cidadãos.

Marrocos foi o país com 
o maior número de conces-
sões obtidas (92.700), dos 
quais 88% foram requeridas 
na Espanha, Itália ou França.

A Albânia foi o segundo 
país com mais cidadanias 
obtidas (41 mil), das quais 
96% adquiridas da Grécia 
ou da Itália. A Turquia apa-

rece em terceiro lugar, com 
37.500 cidadanias obtidas, 
das quais 60% provenientes 
da Alemanha.

Em seguida, aparecem a 
Índia (35.300, com maioria 
de cidadanias britânicas); 
o Equador (34.800) e a Co-
lômbia (27.800), ambos com 
maioria espanhola; e o Pa-
quistão (25.100, com aproxi-
madamente 50% de cidada-
nias britânicas).

Cidadãos da UE
Em quinze países da UE, 

pelo menos 9 em cada 10 ci-
dadanias concedidas foram 
para pessoas não-europeias. 
Na Estônia, por exemplo, 
100% das cidadanias foram 
concedidas a cidadãos de fora 
da UE. Na Bulgária, o percen-
tual foi de 99%, enquanto na 
Espanha, Lituânia e Romênia 
a taxa ficou em 98%. A Gré-
cia e a Letônia apresentaram 
índice de 97%; Dinamarca, 
Portugal e Eslovênia (95%), 
Polônia (94%), Itália (93%), 

Reino Unido (92%), Croácia 
(91%) e França (90%).

Luxemburgo, Hungria e 
Malta foram os únicos países 
onde a maioria das pessoas 
que adquiriram a cidadania 
já eram cidadãos da UE. Os 
romenos (24.300 pessoas) 
e os poloneses (16.100) fo-
ram os dois maiores grupos 
de cidadãos europeus a ad-
quirirem cidadania de outro 
país da UE.

No caso de Luxembur-
go, os cidadãos portugueses 
foram os que mais obtive-
ram cidadania, seguidos por 
italianos, franceses, belgas 
e alemães. Já na Hungria, os 
pedidos foram quase todos 
de cidadãos romenos; e em 
Malta, os britânicos repre-
sentaram a maior parcela.

A Espanha foi o país que 
mais concedeu cidadanis 
(205.900), o que representa 
23% de todas as cidadania 
concedidas na UE em 2014. 
Em seguida aparecem Itália 
(15%), Reino Unido (14%), 

Alemanha e França (12%).
Em 2014, as maiores 

taxas de naturalização fo-
ram registradas na Suécia, 
na Hungria e em Portugal. 
Essa taxa é calculada levan-
do-se em conta o número 
de pessoas que adquiriram 
a nacionalidade de um país 
em relação à quantidade de 
estrangeiros residentes na-
quele país.

Em Portugal, para cada 
100 estrangeiros residentes, 
5,3 obtiveram a cidadania 
naquele ano. Entre as 20.168 
pessoas que obtiveram cida-
dania portuguesa, 23% eram 
brasileiras (4.656 pessoas).

A União Europeia inclui 
Bélgica, Bulgária, República 
Checa, Dinamarca, Alema-
nha, Estônia, Irlanda, Grécia, 
Espanha, França, Croácia, Itá-
lia, Chipre, Letônia, Lituânia, 
Luxemburgo, Hungria, Malta, 
Países Baixos, Áustria, Polô-
nia, Portugal, Romênia, Eslo-
vênia, Eslováquia, Finlândia, 
Suécia e Reino Unido.

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

Omar Mateen, o  homem 
que matou 49 pessoas em uma 
casa noturna de Orlando, e fe-
riu mais de 50, de acordo com 
dados atualizados pela polí-
cia, agiu de forma radicalizada 
usando a internet, disseram 
ontem o presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, e o 
diretor do FBI, a polícia federal 
norte-americana, James Co-
mey, em entrevistas separadas.

O presidente dos EUA dis-
se a jornalistas, na Casa Bran-
ca, após uma reunião com as-
sessores da área de segurança, 
que Omar Mateen, autor do 
massacre, foi “inspirado por 
várias informações extremis-
tas por meio da internet”. No 

entanto, o presidente Obama 
afirmou que nada indica que o 
ataque tenha sido orquestra-
do por ordem direta do Estado 
Islâmico (EI).

Em um telefonema para 
a emergência da polícia, 
após fazer reféns na boate 
Pulse, o atirador, Omar Ma-
teen, jurou lealdade ao gru-
po extremista ao EI.

O diretor do FBI também 
falou a jornalistas. Ele disse 
que, segundo o FBI, as inves-
tigações até agora mostram 
fortes indícios de radicaliza-
ção de Omar Mateen por ins-
piração de organizações terro-
ristas estrangeiras, por meio 
da internet. Disse ainda que 
não há evidência de influência 
direta de grupos ou organiza-
ções estrangeiras.

Atirador teve influência da internet
Da Agência Brasil
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UEPB abre inscrições 
para a seleção de 
ingressos de graduados

Programação será apresentada hoje no auditório da PBTur
Caminhos do Frio

13

A programação da Rota 
Cultural Caminhos do Frio 
vai ser apresentada nesta 
terça-feira (14) no auditório 
da Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), em João Pes-
soa, a partir das 14h. A Rota 
Cultural Caminhos do Frio é 
o principal evento turístico 
da região do Brejo paraiba-
no. Conforme foi anunciado 
em fevereiro deste ano, pelo 
Fórum de Turismo do Brejo, 
os festejos terão início no 
dia 4 de julho, na cidade de 
Areia, e terminarão em 4 de 
setembro, em Alagoa Grande. 

Em 2016 a Rota Cultural 
chega a sua 11ª edição com 
dois novos municípios, Ma-
tinhas e Remígio, totalizando 
nove cidades junto a Areia, 
Pilões, Solânea, Serraria, Ba-
naneiras, Alagoa Grande e 
Alagoa Nova. Este ano, o Go-

verno do Estado da Paraíba 
apoia o evento, por intermé-
dio da PBTur, Secretaria de 
Cultura, Secretaria de Comu-
nicação, Funesc e Sebrae/PB. 

O Fórum de Turismo do 
Brejo, que organiza o evento, 
informa que na divulgação 
da programação deverão es-
tar presentes todos os prefei-
tos e ou representantes das 
cidades que integram a Rota 
Cultural, além das entida-
des envolvidas. A presiden-
te da PBTur, Ruth Avelino, é 
uma das incentivadoras da 
realização da Rota Cultural. 
Segundo a executiva parai-
bana, ao chegar a sua décima 
primeira edição, o evento 
confirma a parceria entre o 
Governo do Estado, as pre-
feituras e os empresários 
envolvidos na realização do 
evento. 

Foto: Reprodução/Internet

A continuidade da ex-
ploração do trabalho infantil 
pode alimentar um ciclo difícil 
de quebrar. Um exemplo disso 
está na região Nordeste, onde 
cerca de 90% dos adultos res-
gatados do trabalho escravo 
são egressos do trabalho in-
fantil, segundo a juíza do Tra-
balho Rosimeire Fernandes.

“São grandes os prejuízos 
que o trabalho infantil cau-
sam, sobre o aspecto físico, 
emocional, intelectual e social 
da criança, que é um ser em 
formação. Perpetua o ciclo de 
pobreza e miséria e não pro-
move a criança para a socieda-
de”, diz a juíza.

Devido a esse tipo de prá-
tica, ainda comum no Brasil, 
sobretudo no Nordeste, a data  
12 de junho – foi instituída 
como o Dia Mundial contra o 
Trabalho Infantil. Profissio-
nais envolvidos no combate e 
fiscalização entrevistados pela 
Agência Brasil foram unâni-
mes ao falar sobre a dificulda-
de em lidar com a exploração 
ou utilização do trabalho in-
fantil, sobretudo no ambiente 
familiar e em cidades do inte-
rior.

“Na Bahia, existe um alto 
índice de trabalho infantil, de 
acordo com o Censo do IBGE, 
de 2010. Somos um dos esta-
dos com o maior número de 
municípios com alto índice. 
São 125 cidades com mais de 
400 casos, cada uma. Inclusi-
ve, a maior parte desses mu-
nicípios é de pequeno porte, o 
que caracteriza uma presença 
de mais de 60% desse tipo de 
atividade, vinculado à agricul-
tura familiar, na Zona Rural, 
com cadeias produtivas. Além 
disso, temos crianças e adoles-
centes utilizadas para o tráfico 
de drogas”, afirma a vice-pre-
sidente do Fórum Estadual 
de Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção do Adoles-
cente da Bahia (Fetipa), Ivana 
Luna. Segundo Ivana, esse tipo 
de trabalho é considerado in-
visível, já que, em muitos ca-
sos, a fiscalização pode não 
detectar. “Existe o trabalho in-

fantil doméstico, que deixa as 
crianças vulneráveis à violên-
cia sexual e a outros tipos de 
violência, mas é um trabalho 
invisível. Há uma subnotifica-
ção, porque é difícil de identi-
ficar, e há muitas crianças en-
volvidas com resíduos sólidos, 
além de feiras livres, que já 
são mais comuns. Nesse caso, 
a fiscalização é mais eficaz”, 
completa.

O trabalho de crianças e 
adolescentes em feiras livres 
é apontado como grave e “bas-
tante característico” no Estado 
da Bahia pelo superintenden-
te regional do Trabalho, do Mi-
nistério do Trabalho e Empre-
go, Flávio Nunes. Para ele, os 
carregadores de compras, por 
exemplo, enfrentam condi-
ções degradantes e que fazem 
mal à saúde, além de terem 
pouco tempo para se dedicar 
a atividades que incentivem o 
conhecimento e o lazer.

“Essa realidade, a gen-
te não encontra apenas nas 
grandes cidades, mas nas pe-
quenas do interior também. 
Aqui no Estado da Bahia, ve-
rificamos o trabalho infantil 
nos mais diferentes setores 
da economia. Mas, nas feiras 
livre, isso existe quase que 
como cultura: o adulto faz uma 
compra e paga a criança ou 
adolescente para carregá-la até 
o seu carro ou sua casa. Isso 
não é bom, não é correto, é ile-
gal. Porque não entendemos 
apenas que a criança não pode 
trabalhar, mas que não pode 
trabalhar com isso, porque faz 
mal à saúde”, destaca o supe-
rintendente.

Segundo o Plano Nacio-
nal de Prevenção e Erradi-
cação do Trabalho Infantil e 
Proteção ao Adolescente Tra-
balhador, o trabalho infantil 
está ligado às “atividades 
econômicas e/ou atividades 
de sobrevivência, com ou 
sem finalidade de lucro, re-
muneradas ou não, realiza-
das por crianças ou adoles-
centes em idade inferior a 16 
anos, ressalvada a condição 
de aprendiz a partir dos 14 
anos, independentemente da 
sua condição ocupacional”. 

Crime perpetua ciclo da 
miséria, afirma juíza

tRABALHo INFANtIL

Da Agência Brasil

Areia é uma das cidades incluídas no projeto Rota Cultural, que é o principal evento da área de turismo da região do Brejo paraibano

Pesquisadores do Laboratório 
Nacional de Biociências (LNBio), 
vinculado ao Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais 
(Cnpem) do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções, fizeram uma descoberta que 
pode levar ao desenvolvimento de 
novas terapias contra o câncer. Em 
um artigo publicado na revista Mo-
lecular Cell, eles descreveram meca-
nismos moleculares que regulam a 
produção da enzima glutaminase C 
(GAC), importante para a metaboli-
zação de um “combustível” essen-
cial para a rápida proliferação de 
células tumorais.

O estudo foi realizado pelo Gru-
po de Pesquisas em Metabolismo 
Tumoral do LNBio e por cientistas 
do MD Anderson Cancer Institute, 
da Universidade do Texas, nos Esta-
dos Unidos. Segundo o pesquisador 
Andre Ambrosio, a enzima gluta-
minase tem a função de converter 
o aminoácido glutamina em gluta-
mato. “Essa reação química permi-
te às células usar a glutamina como 
combustível, assim como faz com a 
glicose, para a produção de energia 
e para a síntese de aminoácidos, 
ácidos nucleicos e outras macromo-
léculas importantes para o seu fun-

cionamento. Como a célula tumoral 
se prolifera de maneira descontro-
lada, precisa estar o tempo todo du-
plicando sua biomassa e, para isso, 
consumir glutamina é essencial.” 
Ambrosio explicou que podem ser 
encontradas no organismo humano 
diversas isoformas da enzima gluta-
minase. As mais conhecidas são a 
GAC, a KGA (kidney-type glutami-
nase) e a LGA (liver-type glutamina-
se). Embora apresentem pequenas 
diferenças em suas cadeias de ami-
noácidos, todas catalisam a mesma 
reação química.

Sandra Dias, outra pesquisado-
ra envolvida no estudo, informou 
que dados da literatura indicam 
que a isoforma LGA tem papel na 
transmissão de estímulos nervosos 
no cérebro e a KGA é importante 
para a detoxificação de amônia nos 
rins. “Já a isoforma GAC está mais 
relacionada com o crescimento 
de tumores e, portanto, entender 
como sua expressão é regulada tem 
impacto direto em terapia.”

O Grupo de Pesquisas em Me-
tabolismo Tumoral do LNBio desco-
briu em 2012 que a isoforma GAC é 
a mais importante para suprir as ne-
cessidades metabólicas das células 
cancerosas. Esse estudo foi publica-
do na revista Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences of the 
United States of America (PNAS)

Andre Ambrósio afirmou que 
“a GAC apresenta uma atividade 
catalítica muito mais relevante que 
as demais isoformas e, além disso, 
sua expressão está aumentada em 
células tumorais. Mas ainda não se 
entendia as razões desse aumento, 
ou seja, qual efeito de reprograma-
ção estaria favorecendo a superex-
pressão dessa enzima no câncer”.

Após a divulgação do estudo na 
PNAS, os pesquisadores do LNBio fo-
ram procurados pelo médico gene-
ticista George Calin, do MD Ander-
son Cancer Institute, que investigava 
mecanismos moleculares envolvidos 
no desenvolvimento de câncer co-
lorretal e descobriu que nesse tipo 
de tumor era comum a superex-
pressão de um RNA não codificador 
(que não contém informações para 
a síntese de proteínas) conhecido 
como CCAT2.

“Ele havia observado, mais es-
pecificamente, que uma variante 
alélica de CCAT2, com uma base 
guanina (G) no lugar de timina 
(T), estava relacionada com risco 
aumentado de câncer colorretal. 
Ele notou ainda que a troca des-
se nucleotídeo gerava alterações 
metabólicas na célula e levantou 
a hipótese de que esse RNA não 
codificador seria um regulador de 
glutaminase. Por isso ele nos procu-
rou”, concluiu Sandra Dias.

LNBio realiza nova descoberta
tERAPIAS CoNtRA o CÂNCER

Ascom
do MCTIC
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UEPB inscreve estudante até dia 17
INGRESSO DE GRADUADOS 
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Oito campi oferecem 
vagas; resultado da seleção 
acontece dia 17 de julho

A Pró-Reitoria de Gra-
duação (Prograd) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) estará com inscri-
ções abertas no período de 
15 a 17 de junho para o pro-
cesso seletivo de ingresso de 
graduados no período letivo 
2016/1. Estão sendo ofer-
tadas vagas para cursos nos 
campi de Campina Grande, 
Lagoa Seca, Guarabira, Ca-
tolé do Rocha, João Pessoa, 
Monteiro, Patos e Araruna. A 
inscrição deve ser efetuada 
das 8h às 16h, na Prograd, 
localizada na Rua das Baraú-
nas, 351, Térreo do Prédio 
Administrativo, no câmpus 
de Bodocongó, em Campina 
Grande.

Poderão se inscrever 
candidatos que concluíram 
curso de graduação reco-
nhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), que têm 
interesse em realizar ou-
tro curso de graduação na 
UEPB, de acordo com o qua-
dro de vagas.

Os documentos neces-
sários para fins de inscrição 
são: requerimento preen-
chido (disponível no siteht-
tp://cpcon.uepb.edu.br/); 
cópia simples do Diploma de 
Graduação ou da Certidão 
de Conclusão de Curso (esta 
última dentro do período de 
validade de até seis meses a 
contar da data de expedição 
e não ultrapassando igual 
período da data da colação 

Projeto leva aula de 
bateria às escolas

Ivo Pitanguy deve 
receber alta hoje

SP tem madrugada 
mais fria em 12 anos

Silvio recebe crítica 
por piada com mulher

Michu, ator de ‘Alf, 
morre aos 76 anos

A Secretaria de Educação 
(Seduc), por meio do Setor de 
Projetos Educacionais e da Coorde-
nação do Centro de Artes e Cultura, 
realizou, nesta segunda-feira (13), 
o lançamento do projeto Bateria 
Interativa na Escola. A iniciativa 
pioneira na Paraíba, que faz parte 
das atividades do Ano Cultural 
Hermes Nascimento, tem por obje-
tivo incentivar a musicalidade nas 
escolas através de atividades com 
instrumentos percussivos, bem 
como propiciar benefícios no pro-
cesso ensino-aprendizagem na vida 
escolar. A cerimônia de lançamento, 
realizada no Auditório da Seduc, 
reuniu alunos, pais e diretores das 
escolas envolvidas na primeira fase 
do projeto para a aula inaugural.

O cirurgião plástico, Ivo 
Pitanguy, de 89 anos, internado 
desde a última quarta-feira (8), 
no Hospital Samaritano, em 
Botafogo, Zona Sul do Rio, deverá 
receber alta amanhã (14). O ci-
rurgião, segundo sua assessoria 
de imprensa, foi internado para 
tratar de uma infecção causada 
durante a troca de um cateteres. 
Durante a internação, o médico 
foi submetido a exames de ro-
tina. Ainda hoje deve ser divul-
gado novo boletim médico de 
seu estado de saúde.

A cidade de São Paulo re-
gistrou a menor temperatura 
dos últimos 12 anos. Na ma-
nhã desta segunda-feira, 13, 
segundo medição do Centro de 
Gerenciamento de Emergências, 
a temperatura média da cidade 
atingiu 3,6ºC. Na Capela do So-
corro, Zona Sul de São Paulo, o 
termômetro chegou a registrar 
0º C no início da manhã. Segun-
do a CGE, as menores tempera-
turas já apontadas pelo órgão 
ocorreram em 2011, com média 
de 4,6ºC na cidade e 2,3ºC em 
Parelheiros, zona sul. 

O apresentador Sílvio San-
tos fez mais um comentário que 
deu o que falar na última edição 
de seu programa, no domingo, 
12. Desta vez, o alvo da piada foi 
uma mulher acima do peso, que 
estava na plateia e foi participar 
da atração. “Você quer vir? Es-
pera que eu vou mandar reforçar 
o chão, vai quebrar aqui”, comen-
tou, para em sequência comple-
tar: “Você come muito macarrão, 
muito doce?”. O comentário ir-
ritou diversos internautas, que 
consideraram a brincadeira como 
politicamente incorreta e até 
mesmo gordofóbica

 O ator Mihaly ‘Michu’ Meszaros, 
que interpretou o personagem Alf, da 
série sucesso nos anos 80 e 90, mor-
reu nesta segunda-feira, 13. O ator 
sofria de problemas de saúde desde 
que sofreu um derrame, há oito anos.
Na semana passada, o ator foi levado 
a um hospital às pressas depois de ser 
encontrado inconsciente em sua casa. 
Desde então, ele estava em coma. A 
informação foi confirmada pelo em-
presário do ator ao site TMZ. Meszaros 
nasceu na Hungria e começou sua 
carreira artística no circo. No início da 
década de 1980, ele conseguiu o papel 
de Alf , alienígena que caiu acidental-
mente na casa da família Tanner.

de grau); Histórico Escolar 
de Graduado, constando as 
notas do Vestibular ou SiSU; 
comprovante do pagamento 
da taxa de inscrição; progra-
mas das disciplinas cursa-
das; cópia de RG. Quando se 
tratar de instituição estran-

geira, é necessária cópia do 
documento que comprova 
o reconhecimento da IES e 
do curso pelo órgão compe-
tente do governo do país de 
origem, com tradução oficial. 
A seleção dos candidatos se 
dará em duas etapas: homo-

logação das inscrições nos 
semestres em que são ofe-
recidas vagas, além de pro-
va de Língua Portuguesa e 
utilização do Coeficiente de 
Rendimento Escolar. A pro-
va será aplicada no dia 30 
de junho. A divulgação do re-

sultado está prevista para o 
dia 4 de julho, enquanto que 
a matrícula dos aprovados 
irá acontecer na coordena-
ção do curso para o qual foi 
aprovado, no dia 5 do mes-
mo mês. Outras informa-
ções: (83) 3315-3350.

Flávia Albuquerque 
Repórter da Agência Brasil

Começou hoje (13) e se es-
tende até dia 17 em todo o País 
a 2ª Semana Nacional da Conci-
liação Trabalhista, uma iniciati-
va do Conselho Superior da Jus-
tiça do Trabalho, que tem por 
objetivo buscar soluções rápidas 
e consensuais para disputas ju-
diciais. A expectativa é que nos 
24 tribunais trabalhistas do País 
sejam feitos 30 mil atendimen-
tos, com participação de empre-

sas com grande quantidade de 
funcionários e processos e que 
estão dispostas a fazer acordo.

Segundo Heloisa Menegaz 
Loyola, juíza responsável pelo 
Núcleo de Conciliação do Tri-
bunal Regional do Trabalho em 
São Paulo, o atendimento é fei-
to durante todo o ano, mas, du-
rante uma semana, os esforços 
são enfatizados para promover 
a conciliação. O núcleo atua de 
segunda a sexta-feira. Para mar-
car uma audiência, basta que 
uma das partes faça a inscrição.

Conflitos
“Qualquer fase do pro-

cesso é passível de conciliação 
tanto nas varas quanto nos 
centros judiciários de resolu-
ção de conflitos. É diferente 
de um julgamento ou de uma 
solução imposta por um juiz. 
Quando as duas partes partici-
pam dessa solução, podem de-
liberar sobre o que é melhor 
para cada parte. O resultado 
é gratificante para todos”, 
acrescentou a magistrada. 
Na primeira edição da mobi-

lização, em março de 2015, o 
Tribunal Regional do Traba-
lho da 2ª Região (TRT-2), que 
abrange, a Região Metropoli-
tana de São Paulo e a Baixada 
Santista, fez mais de 11,5 mil 
audiências.

Foram fechados cerca de 
4 mil acordos, com indeniza-
ções que superam R$ 60 mi-
lhões. Para este ano, somente 
nos três centros de solução de 
conflitos localizados na capital 
paulista, estão marcadas mais 
de 1 mil audiências.

Conciliação realizará 30 mil atendimentos
EM TODO O PAÍS

Os estudantes selecio-
nados no Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) têm até hoje 
(14) para fazer a matrícula 
nas instituições de ensino. O 
estudante deve verificar, na 
instituição de ensino em que 
foi aprovado, o local, horário 
e os procedimentos para a 
matrícula.

O resultado está dispo-
nível para consulta na pági-
na do programa, na internet. 
Para acessar o resultado, o 
estudante precisa do núme-
ro de inscrição no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2015 e da senha. 
O Sisu seleciona candidatos 
às vagas em universidades 
federais e institutos federais 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia com base na nota do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Puderam par-
ticipar do Sisu os estudantes 
que fizeram o Enem de 2015 

e não tiraram 0 na redação. 
Nesta edição foram ofertadas 
56.422 vagas, em 65 univer-
sidades federais e estaduais 
e institutos federais.

Lista de espera
Está aberto o prazo 

para aqueles que não foram 
selecionados se inscreverem 
na lista de espera do progra-
ma. Isso pode ser feito até o 
dia 17 de junho. Os candida-
tos na lista começarão a ser 
convocados a partir do dia 
23 de junho.

Para participar da lista, o 
candidato deve acessar o sis-
tema e, em seu boletim, clicar 
no botão que corresponde à 
confirmação de interesse em 
participar da lista de espera 
do Sisu. É importante certifi-
car-se de que sua manifesta-
ção foi registrada. Ao finalizar 
a confirmação, o sistema emi-
tirá uma mensagem.

Sisu realiza matrícula até hoje

Estudantes que concluíram curso de Graduação reconhecido pelo MEC podem se inscrever no processo seletivo da UEPB

O Ministério da Educação (MEC) 
divulgou, nessa segunda-feira (13), o 
resultado da primeira chamada do Pro-
grama Universidade para Todos (ProU-
ni) do segundo semestre. Basta acessar 
a página do ProUni. 

Os estudantes pré-selecionados 
têm até a próxima segunda-feira 
(20) para apresentar nas instituições 
de ensino os documentos que com-
provem as informações prestadas na 
hora da inscrição.

Cabe ao candidato  verificar, na 
instituição, os horários e o local de 
comparecimento para a aferição das in-
formações. A perda do prazo ou a não 
comprovação das informações implica-
rá, automaticamente, a reprovação.

A lista dos documentos necessários 
está disponível na internet. O estudan-
te é selecionado quando a documenta-
ção é aprovada. O ProUni seleciona es-
tudantes para receber bolsas de estudo 
em instituições particulares de Ensino 

Superior com base na nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). Se-
rão ofertadas, no segundo semestre 
deste ano, 125.442 bolsas – 57.092 in-
tegrais e 68.350 parciais, de 50% – em 
22.967 cursos de 901 instituições de En-
sino Superior. 

O resultado da segunda chama-
da será divulgado no dia 27. Aqueles 
que não forem selecionados podem 
ainda participar da lista de espera, de 
8 a 11 de julho.

O programa é dirigido tanto aos 
estudantes egressos do Ensino Médio 
na rede pública quanto àqueles que 
tenham vindo da rede particular na 
condição de bolsistas integrais. Podem 
concorrer a bolsas integrais os estudan-
tes que comprovem renda familiar bru-
ta mensal, por pessoa, de até um salá-
rio-mínimo e meio. Às bolsas parciais, 
podem concorrer aqueles com renda 
familiar per capita máxima de três sa-
lários-mínimos.

Resultado da 1a chamada do ProUni

FOTO: Reprodução internet
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C&A vai comprar algodão de pequenos produtores paraibanos

Parceria
Chega à Paraíba, nesta 

terça-feira (14), uma comiti-
va de diretores do Instituto 
C&A, uma das maiores redes 
de varejo de moda do mundo. 
O objetivo da visita, entre os 
dias 14,15 e 16, é conhecer e 
participar do Projeto Algodão 
Paraíba, e viabilizar a compra 
do produto junto aos agricul-
tores familiares.

De acordo com o diretor 
técnico da Emater (GU),Vla-
minck Saraiva, serão visita-
dos os campos de algodão de 
agricultores familiares dos 
municípios de Gurinhém, Sal-
gado de São Félix, Itabaiana e 
São José de Espinharas, onde 
foram plantados 80 hectares 
de algodão, branco da varie-
dade 8H colorido, das varie-
dades BRS Verde e Rubi. A 
estimativa de produção é em 
torno de 80 toneladas, com 
preço garantido de R$ 2,40 o 
quilo, mediante contrato de 
compra e venda.

Conforme programação, 
a visita começa na manhã 
desta terça-feira (14), em 
Campina Grande, na Coopna-
tural, onde a comitiva conhe-
cerá os artesãos e os produtos 
por eles confeccionados com 
o algodão colorido. À tarde, 
visitam os campos de algodão 
de Salgado de São Félix, Ita-
baiana e Gurinhém. No dia se-
guinte,  em Campina Grande, 

150 agricultores familiares de dez municípios da Paraíba fazem o cultivo do algodão colorido ao longo de uma área de 180 hectares

os diretores do Instituto C&A 
se reúnem com os técnicos da 
Emater (GU) e da Embrapa Al-
godão para discutirem parce-
rias institucionais , no âmbito 
do Projeto Algodão Paraíba. 

A visita se encerra na ci-
dade de Juarez Távora, onde 
conhecerão o algodão colo-
rido do Assentamento mar-
garida maria Alves. A mesma 
programação ocorreu semana 

passada, com as empresárias 
francesas Julie e Ninon. Elas 
também pretendem produzir 
roupas infantis, utilizando o 
algodão orgânico paraiba-
no. As comitivas estão sendo 
acompanhadas pelo diretor 
técnico da Emater (GU), Vla-
mink Saraiva, e pelo assessor 
estadual da cultura do algo-
dão, José Joacy dos Santos.

Articulado pelo Governo 

do Estado, por meio da Gestão 
Unificada Emepa/Interpa/
Emater/, o Projeto Algodão 
Colorido começou em 2015. A 
finalidade é resgatar a cadeia 
do algodão de forma susten-
tável, garantindo benefícios 
econômicos e ambientais. 

Atualmente, são 180 hec-
tares plantados, contemplan-
do 150 agricultores familiares 
dos municípios de São José de 

Espinharas, Catingueira, Pi-
cuí, Baraúnas, Pedra Lavrada, 
Campina Grande, Gurinhém, 
Salgado de São Félix, Capim 
e Itabaiana. Segundo o pre-
sidente da Gestão Unificada, 
Nivaldo magalhães, a estima-
tiva de produção para a safra 
agrícola 2015/2016 é 160 to-
neladas de pluma de algodão 
branco orgânico, numa área 
plantada de 300 hectares.

FOTO: Reprodução/Internet

O brasileiro tem notado cada vez 
mais a importância do empreendedo-
rismo para superar momentos de crise 
econômica, como a que vem enfren-
tando o país. Especialistas em mercado, 
entretanto, defendem que o empreen-
dedorismo não deve ser apenas um re-
fúgio aos problemas econômicos, mas 
sim uma prática cotidiana que deve co-
meçar desde cedo na vida de crianças e 
adolescentes. 

pensando nisso, o Sebrae desenvol-
ve, junto às instituições de ensino pú-
blicas e privadas, o programa Nacional 
de Educação do Ensino Fundamental, 
Médio e Técnico, que tem por objetivo 
desenvolver a educação empreendedo-
ra no currículo dos alunos. Na paraíba, o 
projeto está em funcionamento desde 
2014, e já qualificou mais de 500 profes-
sores para trabalhar o empreendedoris-
mo dentro das salas de aula.

A analista técnica do Sebrae pa-
raíba, Socorro Vasconcelos, explicou 
a importância de investir na educação 
empreendedora para a vida adulta 
de crianças, adolescentes e jovens. “O 
grande desafio da escola hoje é esta-
belecer um significado das práticas pe-
dagógicas com o dia a dia dos estudan-
tes. A pergunta recorrente dos alunos 
é: ‘o que vou fazer com isso que estou 
aprendendo na escola?’. A educação 
empreendedora, utilizada no espaço de 
aprendizagem, atua no processo de re-
flexão-ação-reflexão e é baseada na au-
tonomia do aluno, do aprender fazen-
do, buscando desenvolver habilidades e 
competências nos jovens e colaborando 
para o fortalecimento do seu projeto de 
vida e da liberdade de decidir sobre o 
próprio destino”. O programa é desen-
volvido através das parcerias firmadas 
entre o Sebrae, as Secretarias de Educa-
ção Municipais e Estaduais e instituições 

de ensino privado, que podem buscar o 
Sebrae para firmar as parcerias. “Nosso 
foco são os estudantes, mas, como es-
tratégia, atuamos com os professores. 
Costumo dizer que esta é uma parceria 
de especialistas: o Sebrae especialista 
no tema Empreendedorismo e os pro-
fessores especialistas em sala de aula. Os 
professores são capacitados pelo Sebrae 
para trabalhar com a metodologia em 
sala junto aos estudantes”, explicou So-
corro Vasconcelos.

A especialista em educação em-
preendedora falou ainda que esta é mais 
uma das ações do Sebrae para fomentar 
o empreendedorismo nos estados e mu-
nicípios. “Com este trabalho, o Sebrae 
pretende contribuir para a construção 
de um novo perfil de estudante, pro-
pondo metodologias educacionais que 
têm como base a educação por compe-
tências contextualizadas com o atual 
cenário socioeconômico, considerando, 
também, que a maior parte dos jovens 
matriculados no ensino formal, sobretu-
do no Ensino Médio, não podem espe-
rar concluir o Ensino Superior para se-
rem considerados “aptos” a terem uma 
vida produtiva ativa”, destacou. 

Até o dia 27 de junho, mais uma 
oportunidade para levar o empreen-
dedorismo para sala de aula está aber-
ta. Desta vez, o foco são as Instituições 
de Ensino Superior (IES) da paraíba. De 
acordo com Socorro Vasconcelos, a IES 
que tiverem interesse podem enviar 
suas propostas para participar de cha-
mada pública lançada pelo Sebrae que 
vai selecionar e apoiar, técnica e finan-
ceiramente, dois projetos que promo-
vam a educação empreendedora para 
os estudantes do Ensino Superior. para 
se inscrever no edital, a instituição de 
ensino deve elaborar uma proposta 
contendo as linhas de ação.

Educação empreendedora 
busca espaço na sala de aula

AÇÃO DO SEBRAE

O comércio varejista da 
Região metropolitana de João 
Pessoa (RmJP) apresentou 
queda de 10,72% no fatura-
mento real acumulado nos 
primeiros quatro meses de 
2016, em comparação com o 
mesmo período do ano ante-
rior. Os dados são do Instituto 
Fecomércio de Pesquisas Eco-
nômicas e Sociais da Paraíba.

Com exceção dos com-
bustíveis (5,21%), todos os 
segmentos analisados apre-
sentaram retração, com desta-
que para o setor de eletrodo-
mésticos e eletroeletrônicos 
(-28,29%), concessionárias 
de veículos (-20,14%), móveis 
e decorações (-20,01%), ves-
tuário (-17,56%) e calçados 
(-17,14%).  Na comparação 
de abril de 2016 com abril 
de 2015, a pesquisa também 
registrou diminuição no fatu-

ramento real (-9,28%). Das 
12 atividades pesquisadas, 10 
apresentaram variações nega-
tivas. As mais expressivas fo-
ram nos seguintes ramos: mó-
veis e decorações (-23,69%), 
cine-foto-som e óticas 
(-22,97%), concessionárias 
de veículos (-19,21%) e calça-
dos (-18,90%). Por outro lado, 
apresentaram crescimento os 
segmentos de tecidos (3,19%) 
e combustíveis (2,71%).

Na observação específica 
de abril de 2016, em relação ao 
mês anterior, o varejo amplia-
do da RmJP em valores reais 
(descontada a inflação) apon-
tou queda de 3,25%. As maio-
res reduções ocorreram nos 
segmentos de concessionárias 
de veículos (-9,52%), cine-foto-
som e óticas (-9,35%), móveis 
e decorações (-6,98%) e mate-
riais de construção (-6,18%).

Setor recua em 4 meses 
de 2016, diz Fecomércio

COMÉRCIO DE JOÃO PESSOA

As vendas para o Dia 
dos Namorados deste ano 
em todo o Brasil registraram 
queda de 9,5% na compara-
ção com o ano passado. Se-
gundo a Serasa Experian, que 
divulgou ontem o Indicador 
de Atividade do Comércio, 
este foi o pior desempenho 
desde 2006, quando o indica-
dor começou a ser divulgado.

Na cidade de São Paulo, 
as vendas para o Dia dos Na-
morados caíram 8,9% entre 
os dias 6 e 12 de junho, na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado.

Para os economistas da 
Serasa Experian, as vendas 
no comércio deste ano foram 
afetados pelo crédito mais es-
casso e mais caro, pela queda 
do poder de compra dos bra-
sileiros e pela inflação ainda 
em patamar elevado.

Vendas para o Dia dos 
Namorados têm queda

PIOR DESEMPENHO

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Inflação projetada 
sobe para 7,19%

A projeção de instituições fi-
nanceiras para a inflação, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), este ano, subiu 
pela quarta vez seguida, ao passar 
de 7,12% para 7,19%. Para 2017, 
a estimativa é mantida em 5,50% 
há quatro semanas. As projeções 
fazem parte de pesquisa feita todas 
as semanas pelo Banco Central (BC) 
e divulgada às segundas-feiras. As 
estimativas estão acima do centro 
da meta de inflação de 4,5%. O limite 
superior da meta de inflação é 6,5%, 
este ano e 6% em 2017. 

Incandescente não 
será mais vendida

As lâmpadas incandescentes 
não vão mais ser vendidas no Brasil a 
partir do dia 30 de junho. Os estabe-
lecimentos, importadores e fabrican-
tes serão fiscalizados pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro), e quem não aten-
der à legislação poderá ser multado. A 
restrição foi estabelecida em uma por-
taria interministerial de 2010, que tem 
como objetivo minimizar o desperdício 
no consumo de energia elétrica. Uma 
fluorescente economiza 75% em com-
paração a uma lâmpada incandescente 
de luminosidade equivalente. 

Impostômetro 
atinge R$ 900 bi

Entre 1º de janeiro e o último dia 
(12), os brasileiros já pagaram mais de 
R$ 900 bilhões em impostos. O valor foi 
calculado pelo Impostômetro, mecanis-
mo criado pela Associação Comercial 
de São Paulo em 2005, e que mede o 
total de impostos, taxas e contribui-
ções que a população brasileira pagou 
desde o início do ano. “A população 
brasileira já paga tributos demais e, 
neste período de forte recessão, isso 
pesa ainda mais”, disse o presidente 
da associação e da Federação das 
Associações Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp), Alencar Burti.

Financiamento de 
veículos novos cai

O número de veículos novos 
que foram comprados por meio de 
financiamento caiu 25,7% em maio 
deste ano ante igual mês do ano 
passado, para 145.498 unidades, 
informou nessa segunda-feira, 13, a 
Cetip, que compila dados das institui-
ções financeiras que operam no País. 
O volume, no entanto, representa alta 
de 1,9% na comparação com abril. No 
acumulado de janeiro a maio, o finan-
ciamento de veículos novos chega a 
729.866 unidades, queda de 28,4% 
sobre o resultado alcançado em igual 
intervalo do ano passado.

Balança: superávit 
ficou em US$ 561 mi

A balança comercial registrou 
superávit de US$ 561 milhões na se-
gunda semana de junho, informou on-
tem o Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. O saldo positivo é 
resultado de exportações no valor de 
US$ 3,490 bilhões e de importações 
no valor de US$ 2,928 bilhões entre os 
dias 6 e 12 de junho. Com o resultado, a 
balança comercial acumula um superá-
vit de US$ 1,374 bilhão no mês de ju-
nho, resultado de exportações no valor 
de US$ 5,903 bilhões e de importações 
que totalizam US$ 4,529 bilhões.



Jornalista Jorge 
Arruda, produtor cultural 
Antônio Alcântara, conta-
dor José Marcone Santos, 
advogados Watteau Fer-
reira Rodrigues e Ricar-
co Palmeira Sobral, Sra. 
Katina Lopes Leal, médico 
João Borges Virgolino da 
Silva, empresário José 
Francisco do Bú.
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Parabéns Zum Zum Zum
   O médico André Queiroga, da Cardioclim no Bessa, retornou no último domingo 
de Nice, na França, onde foi participar do Congresso Europeu de Arritmias Cardíacas.

FOTOS: Goretti Zenaide

Fátima Cavalcanti, Lúcia Padilha e Evelyn César que amanhã leva um 
grupo de amigas para Campina Grande 

Na animada sexta-feira na Adega do Alfredo, os estimados Agnaldo Almeida, sua filha Juliana e o 
genro Beto Chaves

Helena Coutinho e Irene Ribeiro no simpático espaço do restaurante 
Bessa 300

Vitória Lombardi e sua filha Anna Catarina no almoço na aprazível 
Apettito Tratoria, em Tambaú

FOTOS: Dalva Rocha

Medalha
A CÂMARA 

Municipal de João 
Pessoa prestou sig-
nificativa homenagem 
a Companhia de Arte 
Abner, com a ou-
torga da Medalha 
Cultural “Ariano 
Suassuna”.

O diretor tea-
tral, Aldo Galdino 
foi quem recebeu a 
comenda proposta 
pela vereadora Eliza 
Vírginia e, na oca-
sião foi exibido um 
vídeo com as ativi-
dades de 15 anos da 
referida Companhia.

UMA MISSA no último domingo na Catedral Basíli-
ca de Nossa Senhora das Neves, celebrada por dom 
Aldo Pagotto, marcou a visita da imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida à Arquidiocese da Paraíba, 
que inclusive foi transmitida ao vivo pela TV Aparecida.

A peregrinação tem como objetivo levar a todos 
o ardor missionário de Maria e preparar os devotos de 
Nossa Senhora para a celebração, em 2017, do jubileu 
dos 300 anos do encontro da imagem no Rio Paraíba 
do Sul.

Imagem peregrina

Dois Pontos

  O mercado de cosméticos acaba 
de ganhar uma nova marca, a Banho de 
Cheiro Brasil, que nasce em Pernambuco 
e oferece um novo conceito de perfumes 
e de produtos de beleza e bem-estar, 
fruto de uma sociedade entre as empre-
sas Vieira Patury e Guerra Rocha.
  As atividades da marca 
começaram este mês com quatro 
quiosques nos shopping Recife e  
RioMar, com previsão para se instalar 
também no Guararapes e Tacaruna, na 
capital pernambucana.

Open Day
O PROFESSOR 

Andrew Barlow marcou 
para o final de julho 
o “Open Day” da nova 
Cultura Young Praia.

A escola, pro-
jetada para atender 
todas as idades e 
localizada na Praça 
Arnaud Chateaubriand, 
em Manaíra, tem dois 
de seus quatro pavi-
mentos dedicados a 
crianças.

   Em outra mesa, o consul espanhol Jesus Zapata e a arquiteta Bethânia Tejo 
que vai assinar com a paisagista Michelle Viana o projeto do SPA Deca e do Jardim Deca 
do Casa Cor Paraíba.

Alegria, alegria na Feijoada dos 70 anos de Jander Neves que reuniu filhos, noras, netos e amigos na sua 
residência em Manaíra no último sábado

Cartilha Colapsos
SERÁ lançada hoje às 19h, no Unipê, o catálogo para 

empreendedores do mercado da moda “Cartilha Colapsos 
Inverno 2017”, numa promoção do Sebrae e Senai, coorde-
nado pelo designer Fábio Morais, que também é gestor do 
programa Inova Moda.

Ainda dentro do programa, de amanhã à sexta-feira 
serão realizadas oficinas de criatividade e desenvolvimento 
de produto, das 9h às 18h também naquela universidade. 
Já nos dias 21 e 22 deste mês, no mesmo local e horário 
serão realizadas oficinas de modelagem e ficha técnica.

Cordel
UMA DAS atrações 

no Parque do Povo no 
Maior São João do Mun-
do é “Lendas em Cordel 
SKY”, inspirado no tra-
balho da dramaturga 
paraibana Lourdes Ramalho 
e promovido pela SKY. 

O trem fantasma, 
um dos brinquedos mais 
concorridos, foi total-
mente adaptado ao 
universo das tradições 
juninas e, ao invés de 
monstros, figuras do 
folclore aparecem no 
percurso, como mu-
la-sem-cabeça, cumadi 
fulozinha e caipora, com 
cenografia baseada no 
cordel “Por que a noiva 
botou o noivo na Justiça”. 
de Lourdes Ramalho.

   Almoço animado na última sexta-feira na Adega do Alfredo reuniram as 
amigas Roberta Aquino, Zilma Navarrete e esta colunista. Fomos conferir o novo 
cardápio executivo da casa de Fred Ferreira.

“Não permito que 
nenhuma reflexão 
filosófica me tire a 
alegria das coisas 
simples da vida”

“Sou muito caseira, gosto de 
receber amigos, ler, assistir 
filmes... coisas tranquilas. 
Para a maioria sou uma chata 
e sem atrativos”

SIGMUND FREUD LÚCIA VERÍSSIMO
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O PRESIDENTE do TJPB, desembargador Marcos 
Cavalvanti retornou do Encontro do Conselho de Presi-
dentes de Tribunais com a Carta de Fortaleza que, entre 
outros pontos, firmou posição no sentido da possibilidade 
da ser deflagado pelos Tribunais, procedimento licitatório, 
para contratação de instituição financeira, para custódia 
de depósitos judiciais, sem cláusula de exclusividade, dire-
cionada a bancos oficiais. 

Carta de Fortaleza

Ouvidoria da Educação
FOI CRIADA a Ouvidoria da Educação, instrumento 

que vai servir como canal de comunicação direto com a 
população, com o objetivo de reforçar ainda mais as ações 
da Secretaria de Estado de Educação.

O serviço tem como ouvidora Sandra Maria Cavalcanti 
e atende pelos números (83) 322-9830 e 3218-4264, das 
8h às 16h30, de segunda à sexta-feira.

Concierge
A EMPRESA CJ 

Executive & Entertain-
ment, do empresário 
e produtor concierg 
francês Arnaud Jessé, é 
uma boa opção para os 
paraibanos que forem 
ao Rio de Janeiro e 
que desejem um bom 
serviço de concierge.

Com atendimento 
personalizado, ela dispõe 
de carros executivos 
com motoristas 
bilíngues, e ainda 
atendem pedidos espe-
ciais de ônibus, barcos, 
helicópteros e jatinhos 
através de parceiros. 
Informações no site 
www.cj-e.com.

Eleições
OS ADVOGADOS 

Bruno Bastos e Gusta-
vo Rabay vão promover 
no próximo sábado, 
no Unipê, curso sobre 
normas de propaganda 
eleitoral e as princi-
pais alterações para 
as eleições municipais 
deste ano. Uma boa para 
quem quer se atualizar 
sobre o assunto.

oretti G Zenaide
Ele disse Ela disse
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Dunga vive pressão após 
Brasil ser eliminado da 
Copa América Centenário

DECISÃO DO ESTADUAL

Botafogo se prepara para a final
Equipe ainda comemora 
empate com o Remo-PA 
no Brasileiro da Série C
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Os jogadores do Botafogo 
se reapresentaram ontem à 
tarde na Maravilha do Contor-
no, após o jogo contra o Remo, 
em que o Belo empatou em 
zero a zero, no último sábado, 
em Belém do Pará, válido pela 
quarta rodada do Campeona-
to Brasileiro da Série C. O foco 
agora é a decisão do Campeo-
nato Paraibano, amanhã, con-
tra o Campinense, às 20h30, 
no Estádio Amigão, em Campi-
na Grande. Esta será a segun-
da e decisiva partida entre as 
duas equipes, que vai apontar 
o campeão estadual de 2016. 
No primeiro jogo, a Raposa 
levou a melhor e venceu por 3 
a 2, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa.

Precisando  vencer por 
uma diferença de dois gols, o 
Botafogo vai para o tudo ou 
nada contra o Campinense. 
Para o técnico Itamar Schulle, 
nada está perdido ainda, e o 
clube tem condições perfeita-
mente de vencer o Campinen-
se no Amigão, por uma boa 
margem de gols que reverta a 
situação. 

“O Botafogo já demons-
trou que está em plena as-
censão, e tem condições per-
feitamente de reverter essa 
desvantagem momentânea. 
Eles tiveram mais sorte no 
primeiro jogo, e conseguiram 
converter em gols, as poucas 
oportunidades que tiveram 
na partida. Nós desperdiça-
mos muitas chances, e aca-
bamos sendo punidos. Lá te-
remos que ser mais eficientes 
e botar a bola para dentro”, 
disse o treinador.

Para esse jogo contra o 
Campinense, quem deverá 
retornar ao time é o atacante 
Muller, que não viajou com 
a equipe para Belém, e ficou 
tratando de uma contusão na 
coxa em João Pessoa. Ele fez 
fisioterapia, e já está recupe-
rado do problema. Do time 
que jogou contra o Remo, o 
treinador não poderá utilizar 
o meia Assis, porque não está 
inscrito no campeonato, a 
mesma situação do zagueiro 
André Paulino, o atacante Ro-
drigo Silva e o volante Sapé.

Durante muito tempo, um dos motivos 
que me faziam mais orgulhoso com a pro-
fissão que escolhi era o fato de me obrigar 
a fazer o que eu amo, que é assistir futebol. 
Mas agora, o que era um prazer está viran-
do uma obrigação chata, que gera tristeza 
e aborrecimento, graças à corrupção, a má 
gestão do futebol brasileiro e aos Dungas 
da vida. Escrever sobre os grandes clubes 
e o futebol brasileiro se tornou um martí-
rio, porque significa que tenho de assistir  
verdadeiras peladas para comentar.

O mais triste de tudo é saber que a teoria 
do “grande deputado”, Tiririca, que diz 
que pior do que está não pode ficar, não 
se aplica mais ao futebol brasileiro. Dun-
ga e companhia estão provando que pode 
piorar sim. Muita gente pensou que os 7 a 1 
era o fundo do poço. Mas estamos desco-
brindo que ainda podemos descer mais. 

Ligar a TV e ver a cara de pau de 

Dunga dizendo que o Brasil foi eliminado 
na primeira fase de uma Copa América, 
porque o juiz roubou dando um gol irre-
gular ao pobre Peru, é demais para mim. 
Rapidinho, lembrei que empatamos com o 
Equador, graças a um erro da arbitragem, 
que não viu o frango do goleiro Hallisson. 

Tirando a partida contra a equipe 
amadora do Haiti, o Brasil saiu da competi-
ção sem marcar um único gol, contra sele-
ções medíocres como a do Peru e Equador. 
É bom lembrar que depois do 7 a 1, já 
perdemos duas Copas Américas, e agora se 
quer passamos para uma segunda fase. Ou 
seja, nos juntamos as piores seleções da 
competição, que entraram para fazer nú-
meros, e já voltaram para casa mais cedo. 

Estamos na sexta posição na tabela 
das eliminatórias sul-americanas para a 
Copa do Mundo, de 2018, na Rússia. Isto 
quer dizer, que se terminasse hoje, batería-

mos outro recorde negativo, o de ficar fora, 
pela primeira vez, de uma Copa do Mundo. 
Por isto que insisto, podemos piorar ainda 
mais, apesar do sucesso de alguns dos 
nossos craques na Europa. 

A coisa está tão ruim, que acabei 
adormecendo, sem ver boa parte do jogo. 
Pior ainda foi constatar, hoje pela manhã, 
na academia onde malho, que ninguém 
tinha assistido o jogo da seleção para me 
explicar o que houve durante o tempo que 
perdi. Aí foi quando constatei que apenas 
eu estou parando para assistir jogo da 
Seleção Brasileira. Ossos do ofício. Pelo 
jeito, a audiência da poderosa Globo, dona 
dos direitos de transmissão dos jogos do 
Brasil, está caindo pelas tabelas.

Paraibanos no Brasileiro
O Botafogo conseguiu um bom resul-

tado ao empatar com o Remo dentro de 

Belém do Pará. Não fez uma partida de 
encher os olhos, mas jogou o suficiente 
para até vencer a partida. Só não conse-
guiu, porque a equipe não tem um ataque 
eficiente, para transformar as oportunida-
des criadas em gol. Pelo que vi, até agora, a 
Série C está nivelada por baixo, e o Botafo-
go não fica atrás de nenhuma das equipes 
que já vi jogar. Desta vez, acho que o Belo 
tem chances de chegar a Série B.

O Sousa mostrou que é time para 
apenas engrossar a vida dos grandes no 
Campeonato Paraibano.  Para encarar 
equipes melhores de outros estados, não 
dá. Prenúncio de campanha vergonhosa.

Já o Campinense, a derrota para o 
Murici mostrou que o Rubro-Negro não 
tem um elenco tão superior aos demais, ao 
ponto de escalar um time misto e vencer. 
Tem de escalar o que tem de melhor, se 
quiser ir longe na competição.

O poço ainda é mais fundo

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Campinense retomou on-
tem aos treinos, agora visando a 
grande decisão do Campeonato 
Paraibano de 2016. A equipe re-
tornou de Alagoas no domingo 
pela manhã, após a estreia no 
Campeonato Brasileiro da 
Série D, quando perdeu para o 
Murici, por 1 a 0. Segundo o téc-
nico Francisco Diá, a derrota na 
Série D, não teve nada a ver com 
a escalação de um time misto. 

“Nós conseguimos ser su-
periores ao adversário, boa parte 
da partida, mas não transforma-
mos em gols a nossa superiori-
dade. O gramado ruim prejudi-
cou bastante o rendimento dos 
atletas. Mas agora, nosso foco é 
a decisão contra o Botafogo, e aí 
o time será outro, com o retor-
no de alguns jogadores, que não 
participaram da partida em Ala-
goas, ou jogaram apenas poucos 
minutos”, disse o treinador.

A princípio, retornam a 

Raposa só pensa em ser campeão paraibano
APÓS PERDER EM ALAGOAS

equipe o goleiro Gledson,  o vo-
lante Negretti, o zagueiro Joécio e 
o atacante Adalgísio Pitbull. Além 
do mais, alguns jogadores consi-
derados titulares como Fernando 
Pires, Filipe Ramon e Raul, que 

jogaram apenas alguns minutos 
em Murici, deverão entrar de pri-
meira contra o Botafogo.

Jussimar, expulso, e os atle-
tas que chegaram recentemente, 
Júnior Chicão, Guilherme, Jensen 

e Tiaguinho não poderão jogar 
amanhã. Outro que é dúvida é 
o meia Roger Gaucho. Ele não 
atuou em Murici, e há dias vem 
fazendo tratamento para se recu-
perar de uma grave contusão.

FOTOS: Divulgação

Em Belém do Pará, um grande público compareceu ao estádio para prestigiar a partida entre Remo x Botafogo-PB, que acabou sem abertura no placar

Campinense não suportou pressão do Murici-AL e estreiou com derrota por 1 a 0 na Série D

Pablo Alves 
apita partida 
entre Botafogo 
e Campinense

A Comissão Estadual de 
Arbitragem já definiu o trio de 
arbitragem para a decisão do 
Campeonato Paraibano de Fu-
tebol 2016, amanhã, às 20h30 
no Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande. O Árbitro central 
será Pablo Alves, auxiliado por 
Luís Felipe e  Griselildo Sousa. 

Segunda Divisão
A Federação Paraibana de 

Futebol definiu que só os clu-
bes que estejam em dia com 
as obrigações do Profut e sem 
dívidas junto à entidade, pode-
rão participar do Campeonato 
Paraibano da Segunda Divisão. 
A competição está progra-
mada para iniciar no mês de 
agosto, e os dois finalistas, te-
rão acesso à Primeira Divisão 
no ano de 2017.
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Brasileira conquista índice nos 
10 mil metros para Jogos do Rio
Tatiele Roberta quebrou 
novo recorde pessoal no 
Meeting dos Estados Unidos

Mais uma atleta bra-
sileira obteve a qualifica-
ção para os Jogos Olím-
picos do Rio 2016, no 
último final de semana). 
Trata-se de Tatiele Ro-
berta de Carvalho, que 
disputou os 10.000m no 
Meeting de Portland, nos 
Estados Unidos, e ficou 
em segundo lugar, com 
32:09.14.

Assim, Tatiele, de 26 
anos, marcou novo recor-
de pessoal, fez o quarto 

melhor tempo na histó-
ria da prova por atletas 
sul-americanas e supe-
rou o índice exigido para 
a Olimpíada do Rio, que é 
32:15.00.

O primeiro lugar foi 
obtido pela norte-ame-
ricana Natosha Rodgers, 
com 32:06.82. 

Mundial da Polônia
Mikael Antonio de Je-

sus (Paraná) confirmou 
na manhã do último do-
mingo a sua convocação 
para o Mundial da Polô-
nia ao vencer os 400m 
com barreiras do Cam-
peonato Brasileiro Caixa 

Sub-20 Interseleções de 
Atletismo, na Sogipa, em 
Porto Alegre (RS). Recor-
dista sul-americano e nú-
mero dois do mundo da 
categoria, com 49.62, ele 
ganhou com 53.39 e não 
escondeu a decepção.

“Não sei o que aconte-
ceu. Queria melhorar meu 
tempo, mas não consegui 
render na prova. Não sei 
se foi o frio, mas no final 
acabei soltando porque vi 
que não ia dar”, lamentou 
o atleta de 18 anos, que 
sonha em obter o índice 
de 49.40 para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. “Fi-
quei muito chateado, mas 

desta vez não deu”, com-
pletou o paranaense, que 
disputará o Troféu Brasil 
Caixa pela equipe da Fe-
cam, em São Bernardo do 
Campo (SP).

Nos 3.000m com obs-
táculos, Daniel Ferreira 
do Nascimento (São Pau-
lo) fez a última tentati-
va de obtenção de índice 
para o Mundial. Forçou 
o ritmo desde a largada, 
mas não conseguiu com-
pletar a prova nos 9:00.59 
exigidos. “Fiquei perto 
de novo e por isso fiquei 
mais chateado. Tive de 
correr sozinho, sem nin-
guém para puxar junto. O 

frio também atrapalhou”, 
disse o atleta, que obteve 
o tempo de 9:05.16. “Sou 
muito competitivo e não 
lido bem com essas situa-
ções”, completou o corre-
dor de 17 anos, campeão 
pan-americano juvenil de 
cross country em Cara-
bella, na Venezuela, em 
março passado.

No decatlo, após sete 
provas, a disputa segue 
equilibrada. Felipe dos 
Santos Rodrigues (PR) as-
sumiu a liderança da com-
petição, com 4.794 pon-
tos. Anderson Luiz Souza 
da Silva (PE), que ocupava 
o primeiro lugar no sába-

do, está em segundo, com 
4.780, seguido de Pablo 
Gabriel de Freitas (PR), 
com 4.759 pontos.

Ao final da tercei-
ra etapa do Campeonato 
Brasileiro Caixa, São Pau-
lo mantém a liderança no 
quadro parcial de meda-
lhas. A seleção paulista 
conquistou até agora 44 
medalhas, sendo 18 de 
ouro, 17 de prata e 9 de 
bronze. Santa Catarina 
está em segundo lugar, 
com 15 medalhas (4 de 
ouro, 5 de prata e 6 de 
bronze), seguida do Para-
ná, com 8 (3 de ouro, 2 de 
prata e 3 de bronze).

A capital paulista re-
ceberá, de 21 a 26 de no-
vembro, as Paralimpíadas 
Escolares 2016. Neste ano, 
a expectativa do Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB), 
organizador do evento, é 
que cerca de mil atletas de 
12 a 17 anos disputem o 
maior evento paradespor-
tivo escolar do mundo. Dez 
modalidades estão no pro-
grama: atletismo, bocha, 
futebol de 5, futebol de 7, 
goalball, judô, natação, tê-
nis de mesa, tênis em cadei-
ra de rodas e vôlei sentado.

A grande novidade 
da edição será o local de 
disputa: o Centro de Trei-
namento Paralímpico Bra-
sileiro. A estrutura foi 
inaugurada recentemente 
e é capaz de receber até 15 
modalidades. O CT, antes 
de receber as Escolares, 
ainda vai abrigar três edi-
ções do Circuito Loterias 
Caixa (o mais importante 
campeonato paralímpico 
de atletismo, natação e hal-
terofilismo) e ainda será o 
local de aclimatação e reta 
final da preparação da de-
legação brasileira para os 
Jogos Rio 2016.

Para o vice-presidente 
do CPB, Ivaldo Brandão, o 
local de provas deixa ainda 

Paralimpíadas Escolares serão em São Paulo
EM NOVEMBRO

O polo aquático 
brasileiro tem futuro. 
No último domingo, 
o Brasil conquistou os 
títulos masculino e fe-
minino do Sul-Ameri-
cano de Medellín, na 
Colômbia de forma 
invicta. No feminino, 
uma vitória fácil sobre 
a Venezuela por 29 a 
8. No masculino, um 
jogo renhido com os 
anfitriões colombia-
nos, como já fora no 
empate em 13 gols na 
fase de classificação. 
Desta vez, novo em-
pate, agora de 9 a 9, 
e um título na disputa 
de pênaltis, com vitó-
ria de 18 a 17.

A Argentina con-

quistou bronze nas 
duas classes. Entre as 
mulheres com vitória 
sobre a Colômbia por 
15 a 7. Os homens ti-
veram mais dificulda-
de, mas derrotaram 
o Peru por 9 a 6. No 
primeiro jogo da jor-
nada deste domingo, 
a Venezuela garantiu 
o 5º lugar, entre os 
homens, ao vencer o 
Uruguai por 15 a 5. 

O campeonato 
contou com Brasil, 
Colômbia, Peru, Vene-
zuela e Argentina nos 
torneios masculino e 
feminino, enquanto 
Chile e Uruguai dispu-
taram apenas entre os 
homens.

Brasil é campeão no 
Sul-Americano de Polo

MASCULINO E FEMININO

mais atrativa a competição. 
“As Paralimpíadas Esco-
lares são nosso principal 
produto. Os atletas novos 
gostam de competir nela. 
Tenho certeza que ter a pos-
sibilidade de estar em um 
espaço de primeira linha 
vai deixar os jovens mais 
animados ainda. A questão 
de ser a primeira vez em 
um local que recebe todas 
as modalidades também é 
um atrativo. E quanto mais 
alunos se interessarem no 
esporte, maior é a chance 
de encontrarmos novos ta-
lentos dentro das modali-
dades”, resumiu Brandão.

As Paralimpíadas Es-
colares já revelaram gran-
des nomes do esporte pa-
ralímpico para o Brasil. 

Alan Fonteles, velocista 
campeão paralímpico em 
Londres 2012 e medalhista 
nos mundiais de atletismo 
de Lyon, em 2013, e Doha, 
em 2015, além de detentor 
dos recordes mundiais dos 
100m e 200m da classe T43 
(biamputados das pernas); 
Lorena Spoladore, saltadora 
campeã mundial em Lyon e 
medalha de prata em Doha; 
Esthefanny Rodrigues, na-
dadora medalhista no mun-
dial de Glasgow, em 2015; e 
Leomon Moreno, artilheiro 
e campeão do mundial de 
goalball na Finlândia, em 
2014, são exemplos de es-
portistas que mostraram as 
aptidões em uma edição das 
Paralimpíadas Escolares.

Na edição 2016, o CPB 

ainda vai convidar atletas 
juvenis do Japão, país que 
receberá os Jogos Paralím-
picos de 2020. A expecta-
tiva é a troca de experiên-
cia com os atletas do país 
asiático, com o objetivo de 
fortalecer o esporte para-
límpico de ambas as partes.

Cerca de 
mil atletas 
entre 12 e 
17 anos vão 
disputar  
evento 
na capital 
paulista

FoToS: Divulgação

Brasileira chegou em quarto lugar na competição americana, garantindo vaga para os Jogos Olímpicos, enquanto Mikael Antônio se garantiu para disputar o Mundial da Polônia nos 400m

Os atletas paralímpicos mais uma vez se reunirão em São Paulo durante evento nacional

Atletas brasileiros fizeram bonito em Medellín, Colômbia



Brasil eliminado da Copa América
DERROTA PARA O PERU

Seleção cai na fase inicial 
da competição e provoca 
crise na comissão técnica
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O Brasil perdeu para o 
Peru por 1 a 0 na noite do úl-
timo domingo e foi eliminado 
da Copa América Centenário, 
terminando no terceiro lugar 
do Grupo B com apenas qua-
tro pontos. Já o Peru termi-
nou como líder da chave, com 
sete pontos, à frente também 
do Equador. O gol que deu 
a vitória aos peruanos foi 
marcado por Ruidíaz e gerou 
muita polêmica, já que o ata-
cante empurrou a bola para 
as redes com o braço. 

No primeiro tempo, o 
domínio do jogo foi da Sele-
ção Brasileira desde o início. 
Com Gabriel titular no ata-
que, o time de Dunga criou 
boas oportunidades, mas as 
despediçou em finalizações 
para fora e também graças a 
boas defesas do goleiro Gal-
lese. A arbitragem também 
chamou a atenção por não 

marcar dois pênaltis, um 
para cada lado. O segundo 
tempo continuou com o Bra-

sil mais forte, mas aos poucos 
o Peru conseguiu equilibrar o 
domínio da posse de bola e, 

principalmente, aumentou a 
frequência e o perigo de suas 
chegadas ao ataque. Aos 29 

minutos, esse ímpeto ofen-
sivo deu resultado quando 
Polo fez boa jogada pela di-

reita e cruzou para Ruidíaz, 
que mandou a bola para o gol 
com o braço. 

Após o lance, os jogado-
res brasileiros reclamaram 
muito com o árbitro Andrés 
Cunha. O juiz conversou 
com o bandeirinha e ambos 
também falaram com outras 
pessoas pelo ponto eletrôni-
co. Depois de muita demora, 
finalmente o gol foi validado 
pela arbitragem, para deses-
pero do time brasileiro. Na 
reta final, o Brasil voltou a 
pressionar em busca do gol 
de empate que garantiria a 
classificação, mas aí a defe-
sa do Peru soube segurar o 
resultado e mesmo com seis 
minutos de acréscimo man-
teve a vantagem mínima até 
o apito final. 

Com a derrota, o Brasil 
foi eliminado na fase de gru-
pos da Copa América pela 
primeira vez desde 1987. Já 
o Peru terminou em primei-
ro lugar no Grupo B e enfren-
tará a Colômbia nas quartas 
de final.

Seleção Brasileira até que jogou melhor, mas tomou gol e não conseguiu empatar jogo, pois adversário soube administrar a vantagem

A disputa da Olimpíada do 
Rio de Janeiro transformou o 
futuro de Dunga na Seleção Bra-
sileira em algo completamen-
te nebuloso. Se antes da Copa 
América servia como escudo do 
técnico para comandar a equi-
pe com Neymar no torneio que 
é prioridade para a CBF, agora 
pode servir como motivo para 
demiti-lo. Após o vexame da eli-
minação contra o Peru, ainda na 
fase de grupos, a entidade pode-
rá tirar Dunga do comando para 
não ficar exposta com um even-
tual novo fracasso.

O caminho que indica a 

troca de comando ainda antes 
da Olimpíada parece neste mo-
mento o mais provável devido a 
pressão que Dunga e sua comis-
são sofrerão  da opinião pública 
e de todos que têm canal aberto 
com o presidente Marco Polo. 
Antes mesmo de a bola rolar nos 
Estados Unidos, havia uma lista 
de insatisfeitos com o treinador, 
que só aumentará agora.

Tite e Jorge Sampaoli fo-
ram até procurados por pessoas 
ligadas à presidência da CBF, 
mesmo sem a autorização do 
coordenador de seleções, Gil-
mar Rinaldi. É ele que, em tese, 

comandaria essa movimenta-
ção. 

Neste contexto, manter Dun-
ga e correr o risco de não conquis-
tar a medalha de ouro transferirá 
toda a pressão para Marco Polo 
Del Nero. Se hoje todos criticam 
o treinador, após uma eventual 
decisão de manutenção, o alvo 
passará a ser o dirigente. Neste 
caso, demitir o comandante seria 
um escudo perfeito para que o 
cartola fosse esquecido e pudesse 
ter apenas dores de cabeça para 
resolver seus problemas pessoais 
com os processos que sofre por 
suposta corrupção.

Dunga na “corda bamba”

Após derrota, Dunga saiu de estádio “cabisbaixo”, enquanto peruanos comemoravam a vitória

Gols, expulsões, discussões 
dentro e fora de campo, virada 
e participação decisiva de De 
Arrascaeta. Todos esses ingre-
dientes apimentaram o clás-
sico do último domingo, entre 
Atlético-MG x Cruzeiro-MG, no 
Independência, pela sétima ro-
dada do Campeonato Brasileiro. 
O primeiro tempo, marcado pelo 
equilíbrio, terminou empatado 
por 1 a 1 – Rafael Carioca abriu 
o placar para o Atlético e Alisson 
deixou tudo igual. Na etapa final, 
o clube celeste fez 2 a 1, com 
Riascos, mas logo viu o Galo bus-
car a reação com Fred.

No decorrer do segundo 
tempo, o “peixinho” de Bruno 
Rodrigo recolocou a Raposa à 
frente, porém houve muito dra-
ma até o último apito de Mar-
celo Aparecido de Souza. Num 
bate-boca entre os rivais, Bryan 

e Marcos Rocha foram expulsos. 
Até aí tudo bem, pois cada equi-
pe continuava com nove joga-
dores na linha. Mas o Cruzeiro 
quase colocou sua vantagem a 
perder no momento em que Lu-
cas e Romero também recebe-
ram cartões vermelhos. A vitória 
cruzeirense só ocorreu graças à 
brilhante atuação de De Arras-
caeta, que, além de participar 
dos três gols, foi responsável por 
prender a bola no campo de ata-
que e infernizou a vida da defesa 
alvinegra.

Com o resultado, o Cru-
zeiro chegou à 15ª colocação, 
com oito pontos, e empurrou o 
Atlético para o Z-4. No primeiro 
superclássico sob o comando do 
português Paulo Bento, o clube 
celeste superou o Alvinegro pela 
terceira vez consecutiva como vi-
sitante no Horto.

Após 34 jogos, o Vasco 
perdeu uma invencibilidade 
que durava desde o ano passa-
do. Em uma atuação desastra-
da na defesa e sem o camisa 10 
Nenê, suspenso, o Atlético-GO 
venceu o time carioca por 2 a 1. 

A partida, válida pela oita-
va rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série B, foi disputada 
no Estádio Kléber Andrade, em 
Vitória-ES, no último sábado. 
Mesmo com a derrota, o time 
do Rio de Janeiro é o líder da 
competição com 19 pontos, 
mesma pontuação dos goia-
nos, vice-líderes, que perdem 
no saldo de gols. 

Apesar de jogar com a tor-
cida a seu favor, o time carioca 
quase sofreu o primeiro gol da 
partida, aos 19. Júnior Viçosa 
recebeu lançamento do campo 
de defesa e ficou sozinho na 

cara de Jordi. Mesmo assim, o 
jogador chutou para fora.

A redenção do atacante 
veio pouco depois com uma 
boa dose de sorte e de forma 
bizarra. Aos 23 minutos, Ma-
theus chegou pela direita e 
cruzou na área, mas Jordi saiu 
muito mal e a bola bateu em Jú-
nior Viçosa, que marcou quase 
sem querer.

O Vasco não se intimidou 
e chegou ao empate no final da 
primeira etapa, aos 39.  Júlio 
Cesar levantou a bola na área 
em cobrança de falta. Marcos 
saiu do gol, mas afastou mal. 
No rebote, o zagueiro Luan 
estufou as redes goianas. O 
treinador Marcelo Cabo ficou 
revoltado com uma possível 
falta em seu jogador no lance 
que saiu o gol e acabou expulso 
pela arbitragem.

Cruzeiro vence clássico 
contra o Atlético-MG

Atlético-GO quebra a 
invencibilidade do Vasco

RIVALIDADE 34 PARTIDAS

Em mais um clássico do ano, cruzeirenses sairam na vantagem Equipe vascaína não apresentou um bom futebol e perdeu jogo

O 12 de junho nun-
ca será apenas o Dia 
dos Namorados para a 
torcida do Palmeiras. 
Vinte e três anos depois 
do histórico título pau-
lista, o Verdão voltou a 
ganhar do Corinthians 
no último domingo. 
Desta vez, não teve 
taça, mas o triunfo por 
1 a 0, pela sétima roda-
da do Brasileirão tam-
bém ficará marcado 
para sempre. Foi a pri-
meira vitória alviverde 
no Allianz Parque sobre 
o rival, que fez com que 
a equipe comandada 
por Cuca ultrapassasse 
o Timão e assumisse a 
vice-liderança do cam-
peonato - o Alvinegro 
caiu para quarto. 

Para a data, nada 
mais sugestivo do que 

um amor à primeira vis-
ta. Foi assim com Clei-
ton Xavier, autor do gol 
da vitória. O camisa 10 
entrou no intervalo e 
logo no segundo minu-
to em campo aprovei-
tou rebote de Walter e 
cabeceou para as redes. 

Até então, o que se 
via eram mais tapas do 
que beijos. No primeiro 
tempo do inédito Dér-
bi com torcida única, as 
equipes brigaram mui-
to pelos espaços e pela 
bola, mas não fizeram 
um clássico vistoso. O 
Verdão começou me-
lhor e poderia ter aber-
to o placar aos 7 minu-
tos, com Gabriel Jesus, 
mas o garoto foi trava-
do por Felipe quando 
estava frente a frente 
com o gol. 

Verdão quebra jejum 
e bate o Corinthians
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Jogadores do Palmeiras comemoram gol que deu a vitória
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Praça Esportiva 
recebeu investimentos 
de R$ 3,6 milhões

Ricardo entrega reforma do Marizão
EM SOUSA

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 14 de junho de 2016

O governador Ricar-
do Coutinho inaugurou, na 
tarde do último domingo, 
a reforma do Estádio Go-
vernador Antônio Mariz (O 
Marizão), em Sousa, que 
recebeu um investimento 
de mais de R$ 3,6 milhões. 
A inauguração aconteceu 
antes do jogo Sousa e Globo 
FC do Rio Grande do Norte, 
que marcou a estreia dos 
dois times nordestinos na 
Série D do Campeonato 
Brasileiro de Futebol.

Na ocasião, Ricardo 
destacou o trabalho de-
senvolvido pelo Governo 
do Estado para aprimorar 
as condições dos estádios 
paraibanos. “Somente na 
reforma do Marizão foram 
investidos mais de R$ 3,6 
milhões, uma obra neces-
sária que vem melhorar 
este ambiente. Estamos in-
vestindo na estrutura dos 
estádios paraibanos, com o 
intuito de dar mais acessi-
bilidade e segurança para 
os torcedores que compa-

recem para assistir as parti-
das, bem como oferecer aos 
jogadores melhores condi-
ções de preparação e atua-
ção nas disputas”, disse.

O Marizão passou por 
pintura nas arquibancadas 
sombra e parte da adminis-
tração, foram recuperados 
os banheiros masculinos e 
femininos, rampa de aces-
sibilidade, restaurante das 
cabines e do público, toda a 
sala do juiz, também houve 
recuperação estrutural nos 
pilares e vigas e da instala-
ção hidráulica. Além disso, 
foi feita uma arquibancada 
sem coberta e uma bilhete-
ria para a torcida visitante.

“Estamos aqui acompa-
nhando o governador nesta 
importante inauguração da 
reforma do Marizão e para 
dar todo o apoio ao nos-
so Dinossauro que começa 
hoje a disputa por uma boa 
colocação na Série D do 
Campeonato Brasileiro de 
Futebol”, observou o secre-
tário de Representação Ins-
titucional, Lindolfo Pires.

O presidente do Sou-
sa, Aldeone Abrantes, disse 
que a obra feita pelo Gover-
no do Estado trouxe mais 
segurança em todos os as-
pectos. “Ricardo Coutinho 
incentiva o esporte e em 
especial, o futebol, com o 

programa Gol de Placa, ele 
olha as demandas de forma 
mais ampla, tentando re-
solver as dificuldades. Hoje 
o Marizão atende a mais de 
10 mil torcedores e o Es-
tádio está preparado para 
receber essa competição 
nacional, graças à melhoria 
substancial feita através 
dos investimentos do Go-
verno”, falou.

“Que bom que o Go-
verno do Estado está se 
preocupando em melhorar 
as condições do Marizão. 
Algumas coisas aqui esta-
vam complicadas como os 
banheiros. Após a reforma 
ficou bem mais organiza-
do, além das arquibanca-
das que estão parecendo 
novas”, comemorou o tor-
cedor do Sousa, Márcio Ro-
cha.

Já o estudante Carlos 
Felipe foi ao Marizão pela 
primeira vez e gostou do 
que viu. “Achei a estrutu-
ra do estádio boa, de fácil 
acesso e com organização. 
Meu pai me trouxe para ver 
o jogo do Sousa e fiquei fe-
liz em notar que o Marizão 
está bem cuidado”, disse.

A derrota para o Globo do 
Rio Grande do Norte, dentro de 
casa, não chegou a ser uma gran-
de surpresa para o técnico do Sou-
sa, Tazinho. Segundo ele, o pouco 
tempo de treinamento e a falta 
de ritmo de alguns atletas pesa-
ram para que o Dinossauro não 
conseguisse um resultado melhor, 
na estreia no Marizão, quando a 
equipe perdeu por 2 a 0. 

“Nós já sabíamos que teríamos 
muitas dificuldades neste jogo 
de estreia. Só tivemos 12 dias de 
preparação, e fizemos apenas um 
amistoso. Muitos atletas estavam 
sem ritmo de jogo, alguns para-
dos há mais de um mês. Ainda 
mais, sofremos um gol no come-
ço do jogo, e isto foi decisivo para 
prejudicar o rendimento da equi-

Tazinho acha que falta de ritmo prejudicou o Sousa 
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Governador esteve pessoalmente no estádio, conversou com torcedores e entregou à população sertaneja a praça esportiva totalmente reformada com recursos do Governo do Estado

Desportistas acompanharam o descerramento da placa

Antes da partida, equipes enfileiradas para exibição do Hino Nacional

pe, que teve de partir para cima, e 
cedeu espaços para o contra-ata-
que”, disse o treinador.

O Sousa volta a jogar no pró-
ximo domingo, em Paulista, Per-
nambuco, contra o América, que 
venceu o Galícia na estreia, na 
Bahia. Ele acredita, que o time 

renderá muito mais neste segun-
do jogo. “Eu espero um rendi-
mento muito melhor nesta segun-
da partida. Agora, é recuperar os 
pontos perdidos em casa, lá fora. 
A tendência é melhorarmos a cada 
partida”, disse o treinador otimis-
ta, apesar da derrota na estreia.

Adrizzia Silva
Especial para A União

Nadadores paraibanos 
acima dos 25 anos deram um 
verdadeiro show no último fim 
de semana, no Parque Aquáti-
co da Vila Olímpica Parahyba, 
no Bairro dos Estados, em João 
Pessoa, durante o Campeonato 
Paraibano Master de Natação, 
em piscina curta (25 metros), 
numa promoção da Federação 
de Esportes Aquáticos da Paraí-
ba. Foram 97 atletas, todos inte-
grantes das equipes do Grêmio 
Cief, Esporte Clube Cabo Bran-
co, Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba.

De acordo com o presiden-
te da federação, Antônio Meira 
Leal, o evento atingiu o objetivo 
desejado e os vencedores foram 
os verdadeiros atletas que, ao 
longo dos anos, fazem o pos-
sível e impossível para erguer 
a natação master no Estado. 
“Uma competição que faz parte 
do calendário esportivo da fe-
deração”, afirmou Meira.

As disputas, além de ser-
virem para que a federação 
observasse os nadadores mas-
ter, também tiveram o objetivo 
de preparar os nadadores do 
Estado, visando o Campeona-
to Norte-Nordeste de Natação 
Master, que ocorrerá no final 
do próximo mês, na cidade de 
Recife, capital de Pernambuco. 
“Além do Campeonato Norte-
Nordeste, os atletas mas-
ter também estão focados 
no Sul-Americano de Natação 
Master, que acontecerá no mês 
de novembro, no Uruguai”, ale-
gou o presidente da federação.

Ainda de acordo com 
Antônio Meira, no próximo 
fim de semana acontecerá 
também na Vila Olímpica 
Parahyba o Campeonato Pa-
raibano de Natação em pis-
cina longa (50 metros), com 
a presença de 180 atletas, 
representando oito equipes, 
com destaques para os nada-
dores da própria Vila Olímpi-
ca, alguns deles beneficiados 
com o Bolsa Atleta do Gover-
no do Estado.

Master de Natação reúne 
97 atletas em João Pessoa

VilA OlíMPicA

A 3ª Etapa do Circuito Pa-
raibano de Hipismo não teve 
praticamente qualquer surpresa, 
já que os principais nomes do Es-
tado, com referências em âmbito 
nacional, estiveram no pódio no 
último fim de semana, em even-
to que foi realizado no Centro 
Hípico da Paraíba, localizado na 
Avenida Hilton Souto Maior, em 
Mangabeira, na capital. A compe-
tição reuniu 78 cavaleiros e ama-
zonas, dentre as categorias gin-
cana (50cm) à sênior (1,30m).

Já tendo passado pelo es-
quente da etapa anterior, os re-

presentantes repetiram o exce-
lente desempenho, onde Jorge 
Passamani subiu ao pódio na ca-
tegoria de 1,30m; Luiz Carlo Var-
gas na de 1,20m e também na sé-
rie de 1,10m; Vanessa Hardman 
na de 1m e Eduardo Muguet na 
categoria de 90cm. 

De acordo com o presiden-
te da federação, Jorge Luiz Pas-
samani, o Circuito teve o objetivo 
de conhecer os campeões e for-
mar equipes que irão represen-
tar o Estado nos campeonatos 
brasileiros, que irão ocorrer nos 
meses de julho e agosto. (AS)

Paraibano de Hipismo quase 
não tem surpresas no pódio
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A cantora argentina 
Evangelina Etchebest 
faz show na capital
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Sitônio escreve sobre 
a desclassificação da 
Seleção Brasileira
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Banda Marcial Augusto 
dos Anjos se apresenta 
em projeto na UFPB
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Artista visual Rodolfo Athayde lança hoje, na Usina Cultural Energisa, livro onde 
retrata 40 mulheres que ocupam lugar de destaque nas áreas em que atuam

Influência feminina
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Nas palavras do próprio autor 
da obra, “um mistério” será 
revelado no dia de hoje. No 
entanto, quando vier a públi-
co, certamente causará uma 
mescla de surpresa, alegria e 
satisfação. Explica-se: é que, 
a partir das 19h, na Usina 

Cultural Energisa, localizada em João Pessoa, 
o artista visual, escritor e médico paraibano 
Rodolfo Athayde lança - com sessão de autó-
grafos - o livro intitulado Parahybas, ensaio 
que reúne 38 fotografias de 40 mulheres - a 
maioria paraibana - que se destacam pelo im-
portante papel que desempenham nas mais 
diversas áreas da sociedade contemporânea. 
E aqui é que entra o detalhe curioso, o qual 
deverá surpreender, na ocasião. “Boa parte 
das retratadas não sabe quem é a outra”, 
disse ele para o jornal A União. 

“Eu curto um pouquinho esse  negócio 
de mistério”, confessou Rodolfo Athayde. 
“Esse livro é cheio de não explicações. A pala-
vra Parahyba guarda ‘n’ significados: pode ser 
a questão do regional; a ideia do tratamento, 
quando se a utiliza no sentido pejorativo e 
até a questão política. O livro é um pouco de 
afirmar isso de forma positiva, sem deixar 
as questões emblemáticas. Tem aspectos 
culturais, étnicos, políticos, é um alinhavo. É 
uma obra aberta, não acadêmica, pois cada 
um a verá de uma maneira diferente. A minha 
intenção, no fundo, é falar sobre fotografia”, 
prosseguiu ele, salientando que, na ocasião 
do lançamento - e só neste dia -, o público 
poderá ver uma exposição com as imagens 
que integram o ensaio fotográfico. 

O livro ainda contém fotografias de mu-
lheres nascidas em Goiás, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Bahia, mas todas, de acordo com o 
autor da obra, possuem algum vínculo com o 
Estado da Paraíba. São pessoas que se desta-
cam profissionalmente em diversos campos, 
a exemplo da medicina, artes cênicas, jorna-
lismo, saúde e literatura. Rodolfo Athayde 
disse ter utilizado um critério geral para a 
seleção dos nomes: “Serem personalidades 
com expressividade nas áreas onde atuam”. 

“O meu objetivo, com essa obra, que 
é patrocinada pelo FMC (Fundo Municipal 
de Cultura), é contribuir para ressaltar a 
importância do papel que a mulher exerce na 
sociedade contemporânea, nas mais diver-
sas áreas”, disse o autor do livro, impresso 
na Gráfica JB e cuja capa é ilustrada por 
fragmentos de uma pintura simbólica que o 
próprio Rodolfo Athayde produziu no início 
dos anos 1990. Ele também assina a orelha, 
onde explica o projeto ao leitor, e o prefácio 
- intitulado de A Leveza de Ver - é do artista 
multimídia Bráulio Tavares. 

Rodolfo começou a fazer as fotos no 
início de 2015 e só concluiu o trabalho no 
último mês de abril. “É um processo lento, de 
conversa com as pessoas”, justificou ele, que 
registrou as mulheres em imagens coloridas, 
medindo cerca de 20cm x 30cm, utilizando 
lente de 60 milímetros e aproveitando a 
luz natural. “Tive que vencer a timidez. Eu 
sempre colocava que elas ficassem à von-
tade, inclusive no vestuário. Retrato é um 
desafio danado, pois tinha de torcer para que 
as mulheres aceitassem o convite e tenho a 
gratidão por terem aceito. Foi uma relação de 
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confiança que tive. Uma experiência super gra-
tificante. Uma relação maravilhosa. Eu estava 
muito apreensivo porque, como é um livro de 
fotografia, ela é essencial”, confessou ele, que as 
registrou indo ao próprio habitat de cada uma, 
a moradia, ou ao local de trabalho, e, durante o 
processo, só teve de fazer alguns ajustes míni-
mos, principalmente por causa da iluminação, 
para chegar a bom termo.  

No livro, as imagens das mulheres foram 
dispostas pela ordem alfabética nominal. Cada 
foto tem seu respectivo verbete, onde o leitor 
encontra informações básicas que ajudam a 

identificar ainda mais a personalidade femini-
na retratada, a exemplo do local de nascimento 
e a área de atuação profissional. A propósito, 
Parahybas é a segunda obra de Rodolfo Athay-
de, que nasceu em João Pessoa. A primeira, 
também no gênero ensaio fotográfico, intitu-
la-se Artistas Mascarados, publicada em 2003 
e que reúne imagens de 30 artistas visuais 
paraibanos convidados para o projeto e que fo-
ram retratados nos momentos em que estavam 
preparando suas próprias máscaras.

“Fiquei muito lisonjeada, porque Rodolfo 
Athayde é um fotógrafo muito bom e, também, 

por estar na companhia de mulheres mara-
vilhosas, das quais com algumas partilho da 
amizade. Vamos ver se conseguimos entregar 
uma cópia a presidente (afastada) Dilma 
Rousseff, durante a visita que ela fará ao Esta-
do”, confessou a professora e poetisa Vitória 
Lima, que é colunista do jornal A União e 
uma das personalidades retratadas em Pa-
rahybas. “Essa obra é um recorte de mulhe-
res da Paraíba contemporânea que atuam em 
diversas áreas, principalmente na cultural. 
O livro é importante, também, porque as 
pessoas precisam de espelho e essas pessoas 
retratadas, que exercem liderança em várias 
áreas, e não necessariamente apenas na da 
política, podem servir de exemplo e inspira-
ção para outras mulheres”, destacou ela.          

A cantora e compositora Cátia de França 
também gostou de ter sido clicada por Ro-
dolfo Athayde. “Me honrou muito ele ter me 
inserido nesse projeto. Sou daquelas paraiba-
nas que já vivem no mundo. Eu já sabia que 
ele tinha publicado um livro com fotografias 
de vários artistas e esse convite me emocio-
nou porque as coisas, nesses tempos moder-
nos, estão muito rápidas e ele se lembrou de 
mim. Eu estava a trabalho, em João Pessoa, 
quando ele me procurou e fez várias fotos, 
mas não sei qual entrou no livro”, disse ela, 
que reside desde 2005 em Nova Friburgo, 
distrito do Município de Friburgo, no Rio de 
Janeiro.                   

Rodolfo Athayde 
(destaque) é também 
fotógrafo e artista 
plástico, já tendo 
publicado outro 
ensaio do gênero; ao 
lado, a capa do seu 
mais novo trabalho, 
com fragmentos de 
uma obra de arte do  
próprio autor



 

O Brasil jogou ruim e pouco, 
mas o gol do Peru foi de mão. A 
arbitragem do futebol ainda não 
entrou na idade eletrônica. Os 
árbitros discutiram durante seis 
minutos se o gol era válido e chega-
ram à conclusão equivocada. Foi só 
repetir a cena e o gol de mão apare-
ceu, nítido, para quem quisesse ver. 
Depois disso, o time baixou o moral 
e perdeu. 

Um gol, na segunda metade do 
segundo tempo, levando o time a 
perdeu de 1 x 0, é o bastante para 
fazer desabar uma equipe. Um gol 
que valeu por uma 
goleada, pois esse re-
sultado mandou o time 
para casa. Para muitas 
casas, pois os atletas 
convocados moram em 
países distantes, onde 
defendem equipes 
estrangeiras, bandeiras 
estrangeiras.

Não sou contra a 
exportação de atletas. 
Deixemos os cracks 
ganhar seu dinheiro. É 
o leite das crianças. O 
Brasil não pode pagar 
o que a Europa paga. 
O salário estrangeiro 
serve até de paradig-
ma para os contratos 
locais. Os times de Campina Grande 
não podem pagar o que Hulk ganha 
jogando pelas Rússias. O Treze e 
o Campinense não podem cobrir 
o salário do Czar, mesmo o salário 
congelado da Sibéria.

O atacante invadiu a área e 
empurrou a bola com a mão direi-
ta, na cara do operador da câmera. 
Só os juízes não viram. Foi uma 
raquetada. Ficaram batendo boca, 
reclamações para cá e para lá, mas 
não passaram o replay. Até quando 
a arbitragem do futebol vai esperar 

Um filho maior de 18 anos pode continuar a exigir dos 
pais o devido alimento? O filho que atinge a maioridade 
tem que comprovar a necessidade, ou que frequenta curso 
técnico ou universitário para continuar recebendo pensão 
alimentícia. A decisão é da 3ª Turma do STJ, ao julgar 
recurso contra acórdão do TJRS. Trata-se de ação ajuizada 
por um filho, com quase 21 de idade, contra o pai, com a 
finalidade de cobrar pensão alimentícia no total de R$ 52 
mil. O alimentando completou a maioridade em setembro 
de 2010 e ingressou com a ação em setembro de 2012.

Na defesa, o pai alegou que o filho não comprovou 
a necessidade dos alimentos, cobrados apenas dois anos 
após completar sua maioridade. Na oportunidade, o pai 
admitiu que havia 10 anos não mantinha relação socioe-
conômica com o filho. O TJ gaúcho julgou, por unanimida-
de, “descabido” o argumento do pai de que seria preciso, 
ao filho, comprovar sua necessidade para recebimento 
de pensão alimentícia. O julgado superior – reformando a 
anterior decisão - dispôs que “incumbe ao interessado, já 
maior de idade, nos próprios autos e com amplo con-
traditório, a comprovação de que não consegue prover 
a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que 
frequenta curso técnico ou universitário”.

Shopping centers
Os leitores já ouviram falar em “cláusula de raio”, 

utilizada nos contratos comerciais? Acredito que não! Mas 
aí vai uma explicação: a chamada ´cláusula de raio` proíbe 
os lojistas de um shopping de explorar o mesmo ramo de 
negócio em um determinado raio de distância, mesmo que 
seja em outro centro comercial, ou até mesmo loja isolada. 
O objetivo seria restringir a concorrência de oferta de bens 
e serviços no entorno do empreendimento.

No caso que trago hoje, o Sindicato dos Lojistas 
do Comércio de Porto Alegre ajuizou ação declaratória 
de inexigibilidade contra as proprietárias do Shopping 
Iguatemi (Maiojama, Ancar, Lasul e LRR Participações) 
para que fosse declarada a nulidade da cláusula de raio 
inserida nos contratos firmados com os lojistas locatá-
rios do empreendimento. A sentença de primeiro grau 
foi de improcedência.

Ao prover a apelação do Sindilojas, o TJRS fixou três 
pilares decisórios sobre a cláusula de raio viola o princí-
pio da livre concorrência com os outros shoppings; cria 
obstáculos para os empreendedores interessados em ex-
pandir o negócio; acarreta prejuízos ao consumidor, que 
é induzido a frequentar determinado centro de compras 
para encontrar o estabelecimento que procura”.

Mas o processo seguiu para o STJ, em Brasília e, se-
gundo o julgado, que deu ganho de causa ao Iguatemi e 
às empresas suas controladoras, “a modalidade especí-
fica do contrato entre os lojistas e shopping – incluindo 
a cláusula de raio - objetiva a viabilização econômica e 
administrativa, bem como o sucesso do empreendimen-
to, almejados por ambas as partes”. Assim, considerou 
que não é abusiva a cláusula de raio, inserida em con-
tratos de locação de espaço em shopping centers. A de-
cisão foi da 4ª Turma do STJ, para quem “os shoppings 
constituem uma estrutura comercial híbrida e peculiar 
e as cláusulas extravagantes servem para garantir o fim 
econômico do empreendimento”.

Loteria para o (ex) marido
Uma mulher de origem surinamesa, que ganhou 

na loteria durante a tramitação de seu divórcio, não terá 
a obrigação de dividir o prêmio com seu ex-marido, de 
acordo com decisão da Corte de Apelações de Amsterdam. 
O casal listou os bens que deveriam ser partilhados na se-
paração consensual, apresentada no final do ano passado. 
No início deste ano, enquanto a ação de divórcio tramitava 
- a mulher foi a ganhadora de 2,1 milhões de euros (cerca 
de R$ 8,8 milhões). O homem pretendeu, então, 50% sobre 
o prêmio lotérico. Argumentou que ele e sua então esposa 
“sempre jogaram na loteria usando fundos compartilhados 
durante os 30 anos de casamento”.

A prova pericial revelou dois detalhes decisivos: a) 
eles separaram as finanças havia pelo menos quatro anos, 
quando o homem foi morar com a nova namorada; b) ela 
pagou pelo bilhete vencedor usando seu próprio cartão 
bancário. O juiz dividiu apenas os outros bens do casal, 
que somam menos de 10 mil euros. O caso transitou em 
julgado. Sorte dela e azar do marido namorador...
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Artigo

Alimentos de 
filhos maiores

Ao recordar as brincadeiras das crianças residentes 
na Rua Santo Elias, as quais João Dantas e Anayde Beiriz 
acompanhavam com se estivessem no fervor de suas meni-
nices, eu acrescento que as do meu tempo eram as mes-
mas, porém, apreciávamos muito as historias de trancoso 
“carochinha, mula sem cabeça, o casamento da princesa 
com o sapo”, jamais esquecerei.  No corpo do batráquio 
havia encantado um príncipe, astúcia de uma bruxa que 
queria casar com ele. Como foi rejeitada, colocou um alfi-
nete envenenado em sua cabeça e ele deixou de ser o belo 
príncipe... A maldição permaneceu até uma moça formosa, 
rica e prendada, o desencantar. Em todas as sagas a jovem 
tinha de ser rica. Era um conceito que a enobrecia.

A auditora da lendária ocorrência,  dizia que assistiu 
à festa do casamento dos príncipes, que durou 8 dias, 
num castelo da família da noiva.  Ganhou uma panelinha 
com doces para me ofertar, mas ao escorregar na ladeira 
do quebra (areia) ela caiu e o vasilhame espatifou-se. As 
guloseimas misturam-se com a lama, dai não ter podido 
trazê-las para meu regalo. Dizia minha babá que a pri-
meira vez que escutei a história malograda do príncipe 
encantado, chorei. Nos meus ouvidos seu coaxar virava 
lamento...

Em suas narrativas Luzia terminava com uma quadra 
que se impregnou em minha memória:  “Entrou por uma 
perna de pinto/ saiu por uma perna de pato/ senhor rei 
mandou dizer/que contasse mais quatro.”

Em 1930 os jovenzinhos, preferiam jogar futebol. 
Como alí perto havia o sítio da professora Hortense Peixe, 
eles conseguiram um espaço para as disputas,  mas care-
ciam da bola de couro, e das vestes iguais a dos jogadores 
do América Futebol Clube da Rua São Miguel, time amado 
por Anayde.  João Dantas não se fez de rogado, assumiu a 
despesa dos pretensos jogadores. 

As disputas aconteciam nas tardes dos sábados e 
domingos. No outro dia avisavam ao patrocinador sobre o 
resultado, sempre com a vitória do América...  

Convidavam João Dantas e Anayde para assistirem 
uma partida, porém dona Amélia Costa, que contava para 
minha avó, essa passagem, não sabia informar se o par 
aceitou o tentador convite, pelo menos Anayde, uma apai-
xonada pelo esporte bretão.

O ano de 1930 que para João Dantas e Anayde fora de 

apenas 10 meses incompletos, pois, a partir da vitória da 
Revolução de 1930, a esperança de dias melhores evapo-
rou-se para o par de enamorados.

No mês de maio daquele ano João Dantas avisou a 
Anayde que, a conselho,  iria para o Recife, enquanto se-
renava a animosidade oficial, contra ele e sua família.  Os 
poucos amigos que ainda lhe restavam fugiam de sua con-
vivência por temor de represálias do governo. Partira para 
São Paulo, Paulo Bourgart de Magalhães, seu colega nas li-
des advocatícias.  João da Mata, com quem mantinha escri-
tório compartilhado, morrera num acidente, na estrada do 
Recife, quando voltava de um comício da Aliança Liberal. 
Sua palavra inflamada sacudiu a multidão, que aplaudia o 
nome do presidente João Pessoa, para vice na chapa que 
indicava Getúlio Vargas para presidente da República.  No 
lugar denominado oratório a baratinha guiada por Gentil 
Lins, “dançou” na areia frouxa da estrada mal conservada e 
no tombo João da Mata subiu ao céu. 

Quando José Américo e João Pessoa chegaram ao local 
do acidente, vindos, também, do Recife, ele queria levar o 
corpo, em seu carro para a Paraíba, mas foi dissuadido do 
ato e a pedido de José Américo o carro oficial foi apanhar 
o médico Oscar de Castro no Hospital Municipal na capital 
da Paraíba.  O médico legista declarou o óbito.

O que ficar fazendo na Paraíba, disse João Dantas a 
Anayde. O único que lhe restava as circunstâncias os sepa-
ravam, desde que Gentil Lins era genro de Ademar Vidal, 
secretário de João Pessoa.

No Recife, João Dantas,  tinha familiares que o hospe-
dariam e colegas de turma, com quem poderia trabalhar. 
Além do mais o presidente do Estado, Estácio Coimbra, era 
amigo de José Pereira e colaborador da luta de Princesa, 
portanto estavam na mesma causa. 

Portanto João Dantas esperava dias mais tranquilos. 
Contudo, não chegou a desfrutar das bonanças que espera-
va encontrar em seu caminho.

Mesmo distante do centro da tertúlia, não se livrou da 
má querência do oficialismo. Nunca se apurou a mandado 
de quem, mas o escritório de João Dantas há poucos passos 
do Palácio do Governo fora arrombado. Seus pertences 
jogados no leito da rua e incendiados.

No Recife chegou-lhe a notícia do sinistro que o inco-
modou. 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

“Até quando 
a arbitragem 
do futebol 
vai esperar 
pelo replay, 
esse recurso 
tão banal da 
eletrônica?”

pelo replay, esse recurso tão banal 
da eletrônica? E o sentimen-

to dos torcedores e dos 
nacionais vai ficar nessa 
pendência e dependência?

Não adianta botar a 
culpa no técnico. A cena 
se repetirá enquanto as 
arbitragens não se mo-
dernizarem, não entrarem 
na era da TV. Quando eu 
era menino, os grandes 
lances do futebol eram re-
portados em quadrinhos, 
ao talante do arbítrio dos 
desenhistas, nas revis-
tas especializadas. Hoje, 
dispomos dos recursos 
da eletrônica. Não há 
desculpas para não serem 
usados. O gol de ontem 

não foi só do Peru, foi também dos 
juízes, em decisão colegiada. De 
mão em mão.

Por esse resultado, Dunga não 
merece perder o emprego. Ele não 
teve culpa do gol de mão. Os tem-
pos estão difíceis para se conse-
guir emprego no Brasil. Inda mais 
de técnico de futebol, a nível de 
Seleção. O que direi a meu amigo 
Filipe, que lê essas mal traçadas 
em Vila Nova de Gaia, junto à 
cidade do Porto, em Portugal? Faz 
tempo que não lhe escrevo; como 

vou lhe dizer essas más notícias?
- Filipe, o Brasil perdeu de um a 

zero para o Peru; foi desclassifica-
do, o time voltou para casa, Dunga 
ficou sem o emprego. Tudo por 
conta de um gol de mão. O Brasil jo-
gava pelo empate. Aqui existe uma 
superstição de que, quem joga pelo 
empate, perde o jogo e o campeona-
to, volta para casa...

Quando vi Hulk entrar em 
campo, no meio do segundo tempo, 
pensei que as coisas iam melhorar, 
a sorte ia mudar. Mas foi inútil. 
Mais uma vez, o locutor disse que 
Hulk era forte, eles dizem sem-
pre isso, mas não adiantou. Hulk 
pegou a bola, driblou, chutou, etc, 
mas dona bola não entrou. Só se 
ele empurrasse com a mão, como o 
peruano fez.

O Brasil precisava ganhar aque-
le jogo para espantar a urucubaca 
que vem afligindo o país de Garrin-
cha neste século. Garrincha driblava 
o azar. E ainda passava a bola para 
Pelé marcar. Ou Vavá. Ou Zagalo. Ou 
Didi. Como o Brasil tinha cracks! 
E meu professor do ginásio, ainda 
achava ruim. Ele dizia que “crack” 
era uma palavra inglesa, se referia a 
cavalo de corrida. 

Que o seja. Se o cavalo Mossoró 
era um crack, o centro avante Vavá 
também era. Se a égua Tirolesa era 
crack, o centro avante Ademir tam-
bém era. Vavá foi o centroavante da 
Copa de 58; Ademir Menezes foi o 
centroavante da Copa de 50, aquela 
que o Brasil perdeu em casa para o 
Uruguai. Ainda assim Ademir foi o 
artilheiro da Copa. Pelo jeito, o Bra-
sil ainda pode perder outra, se não 
levarem uma TV para o árbitro ver. 
Parece que já levaram, mas deve ser 
obrigado a ver.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

FOTOS : Divulgação
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

- É Clarice. Respondi sem demora à pergunta da moça 
do cadastro da loja. Eu estava na fila. Que não era pequena. 
No mesmo ambiente, reconheci de longe, como se fossem 
fiscais do lugar, Calor Abafado dos Dias de Chuva, Pressa 
Intolerante e Vontade de Sair Rapidinho Dali. Matei as sau-
dades.

No alto falante, soava uma canção, parecia de Beth 
Carvalho. Que dizia: Espere um pouco, que a vida já vem. E 
um refrão se alastrava, mancha de tinta por dentro de minha 
cabeça, acho que era um rap do Sacal: Ah, ninguém gosta 
disto. Ninguém. Na Nigéria ou na Ilha do Bispo.

Mas a vida não quer saber do que a gente gosta. Prin-
cipalmente na hora do almoço. Só se importa mesmo é com 
seguir em frente. 

- Como assim? Ela perguntou. E eu, surpreso: Como 
assim, como?

A moça tinha um pouco de pó de impaciência na voz: O 
nome do senhor é Clarice? Senti na nuca o hálito quente dos 
olhares equilibrados no fio de desesperança da fila. 

- Claro que não, moça. Clarice é o nome da minha filha. 
Eu disse que era o meu, foi? Desculpe. Se bem que não seria 
nada demais que eu me chamasse Clarice, nome mais lindo, 
mais cheio de graça, mas só se eu fosse trans, né? A senhora 
sabe, o nome social, as pessoas agora já podem...

- Por favor, o seu nome...
Ah, claro... Como eu já lhe disse é Clarice.  Ela é demais, 

sabe? Licencinha que vou mostrar uma coisa. Tirei rapida-
mente o celular do bolso...

Veja aqui esta foto, aqui... Ela e a mãe, esse de cami-
sa listrada é o namorado, ele também já concluiu o curso, 
também é do Direito... Foi quase agora que fiz essa imagem, 
ficou boa né? E a câmara nem é lá essas coisas... Era o 
começo da manhã, não, já era quase 10, antes de ela apre-
sentar o TCC...

!!!???
Sim, venho de lá agora, da Universidade. Ela estava 

linda. Ela é demais, sou fã. Sei, sei, todo mundo é assim, 
coruja os filhos, mas a minha filha é demais um pouco mais, 
especial, lindona, inteligente... Sim, sim, o cadastro, pode 
escrever... Clarice... Clarice Guerreiro. 

A apresentação do TCC rolou lindo, minha amiga, lindo, 
nota 10, e eu confesso que chorei, foi, chorei. De alegria, de 
orgulho, chorei porque me lembrei da hora em que ela nasceu, 
você tem filhos? Pois é. A gente chora, vibra com eles a cada 
passo... Lembro de quando ela andou a primeira vez...

- Ei, amigo, a fila também precisa andar, por favor... 
Ouvi o alto falante dizer... Não, foi o rapaz com uniforme de 
segurança. 

Ah me desculpe. O cadastro, é claro. Clarice, 22 anos, 
mora... Sim, eita, hoje eu tô que tô... Mas você sabe, como eu 
dizia, amiga, é filha, então é tudo de bom, é puro amor... Eu 
confesso que fiquei abestalhado. Anotei aqui as palavras 
chaves do trabalho de conclusão do curso, a colação de grau 
vai ser no próximo mês... Ah, aqui estão as palavras: direitos 
humanos, dignidade da pessoa humana... Pode isso? A minha 
garotinha? 

É, ela mesma, Clarice, filosofando na faculdade sobre a 
dignidade e os direitos da pessoa, e foi aí que eu vi que com 
ela eu poderia medir o tamanho da felicidade no mundo. 
Ela é baixinha, pode ver esta foto, mas é enorme no quesito 
sensibilidade, sim? Claro, o cadastro. Depois do Guerreiro 
pode escrever: Galvão. Só isso: Clarice Guerreiro Galvão. É o 
nome completo. A avó, não por parte de mãe, mas a minha 
mãe, queria incluir outros nomes da família, mas aí eu 
pensei, melhor não, imagine Clarice Viana Guerreiro Batista 
Sá Leitão Arroxelas Peixoto de Vasconcelos, um nomão, e vi 
como seria difícil pra ela fazer o cadastro nas lojas, o que é 
uma coisa chatíssima, demorada, veja o meu caso, já faz um 
tempo enorme que estou aqui tentando fazer o meu, e nada, 
é uma demora danada...

O nome, oxente, num já disse, é Clarice. Ela apresentou 
hoje de manhã o trabalho de conclusão do curso de Direito, 
e olhe que ela já passou na OAB mesmo antes de concluir... 
Sinto muito, o cadastro vai ter que esperar, demora demais, a 
senhora, me desculpe dizer, é um pouco lenta e o povo já está 
aí, reclamando de você... Volto outra hora. 

Senhor, senhor, caiu a chave do carro, do seu bolso... Do 
meu bolso? Não. Vim de carona. Nossa, é a chave do carro 
de Clarice. Eu estava tão ansioso que acho que guardei por 
engano. Fiquei nervoso porque hoje foi a apresentação do 
trabalho de conclusão do curso... eu lhe falei? Da minha filha? 
O nome dela é Clarice e...    

Evangelina Etchebest faz show hoje 
na Usina Cultural Energisa, na capital

Afeto em destaque

Nascido nos subúrbios de Buenos 
Aires, na Argentina, no final do século XIX, 
o Tango é um dos gêneros musicais mais 
fortes da América do Sul, que por ventu-
ra, vem sendo passado de geração para 
geração. Desse modo, a cantora argentina 
Evangelina Etchebest retorna ao Café da 
Usina Cultural Energisa para mais uma 
apresentação especial dessa vez chamada 
“Tango dos Namorados”. A performance, 
que acontece às 21h, vai recordar grandes 
sucessos de compositores como Carlos 
Gardel e Alfredo Lepera. A entrada custa 
R$ 15. 

Outro destaque da apresentação 
serão os dançarinos Clewinson Santos e 
Hercília Araújo que também participam 
da performance com o espetáculo intitula-
do “Alma y Pasión”. Nele os dançarinos 
convidarão e ensinarão ao público presen-
te alguns passos dessa dança tão sensual e 
fascinante. Entre os ritmos apresentados 
estão o clássico tango, o bolero e incluso 
recentemente nas apresentações a valsa. 

Geralmente, as danças são feitas em 
par e com compasso de dois por quatro, 
se assemelhando ao nosso forró. Com 
a entrada do novo integrante da banda 
Lucas Tadeu, Evangelina está trazendo em 
suas performances a ponte entre o forró 
paraibano e o tango argentino, porque 
além dos ritmos serem semelhantes ao da 
dança de casal, eles seguem uma forma 
quase que assimétrica de leitura em suas 
partituras.     

 “A apresentação é alusiva ao Dia dos 
Namorados e promete ser uma noite cheia 
de romantismo e sensualidade regada aos 
clássicos do tango e boleros”, contou a can-
tora argentina Evangelina Etchebest.

FOTO : Divulgação

Em seu repertório a banda, que é 
composta pelos argentinos Gaston Mon-
dino (violão), Leo Medina (violoncelo), e 
pelo paraibano Lucas Tadeu (acordeon), 
traz uma seleção que inclui grandes su-
cessos do tango dos mais renomeados au-
tores como Carlos Gardel, Alfredo Lepera, 
Astor Piazzola, dentre eles “El dia que me 
quieras”, “La cumparsita”, “Libertango”, 
assim como alguns encantadores boleros 
destacando-se “La barca”,“Se te olvida” e 
“Sabor a mi”, entre outros.

“O show é um convite a vivenciar 
e reviver a experiência de uma viagem 
para uma das capitais mais charmosas da 
América Latina, a querida Buenos Aires e 
seu gênero musical mais representativo, o 
tango, aqui na Paraíba”, disse Evangelina. 

Ainda em entrevista, Evangelina 
ressaltou que será uma noite inesquecí-
vel, cheia de amor, emoções e sentimen-
tos. “Além do show, o público vai poder 
aprender mais sobre a cultura argentina 
com um material audiovisual que vamos 

apresentar na hora. Serão vídeos e imagens 
que iremos passar no decorrer da noite e 
claro, a nossa apresentação pra completar 
tudo e envolver todos os presentes com 
muito amor”, concluiu Evangelina.

Saiba mais sobre o início da banda – 
Nascido do encontro de três argentinos 
radicados no Nordeste de Brasil, o grupo 
formando por Evangelina Etchebest (voz) 
Leonardo Medina (violoncelo) e Gastón 
Mondino (violão) e agora um brasileiro 
paraibano Lucas Tadeu de Carvalho (san-
fona), tem o intuito de trazer para o Brasil 
e especialmente para o Nordeste, uma 
proposta musical diferenciada que combi-
nasse dois ritmos musicais, representati-
vos de Latino América e já próximos entre 
si, como são o tango e os boleros. Dentro 
dessas duas grandes correntes musicais 
exploram ritmos vizinhos e subgêneros 
como a milonga, a valsa, o candombe, 
dentre outros, fazendo uma releitura pró-
pria das versões originais com um estilo 
moderno.

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). 

Durante o evento também vai acontecer um mini curso de tango para o público

Lucas Silva
Especial para A União

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com
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A Banda de Música na 
Academia - projeto 
desenvolvido pela 
Universidade Federal 
da Paraíba, em João 
Pessoa, e que, em 2016, 
está homenageando o 
compositor paraibano - 

natural da cidade de Itaporanga - Antô-
nio Benedito Oliveira, pelo transcurso  
das cinco décadas de falecimento, aos 
33 anos de idade, do músico - realiza, 
a partir das 18h de hoje, na Sala de 
Concertos Radegundis Feitosa, instala-
da nas dependências da própria UFPB, 
mais uma edição do evento. A Banda 
Marcial Augusto dos Anjos, da capital, 
é a convidada e será recebida pela Ban-
da Sinfônica José Siqueira. A entrada é 
gratuita para o público. 

“Formada por 30 integrantes, a 
Banda Marcial Augusto dos Anjos, 
cujo regente é o maestro Lindoaldo 
Silva, vai apresentar um programa 
com dobrados tradicionais, mas no 
repertório ainda está incluída a música 
‘Me Chama que Eu Vou’, composta por 
Cláudio Rabello e Torquato Mariano, 
que foi o tema de abertura da novela 
global intitulada Rainha da Sucata, 
interpretado pelo cantor Sidney Ma-
gal, mas com arranjos elaborados pelo 
regente Flávio Medeiros. O objetivo 
foi homenagear essa novela, que foi 
sucesso na época em que foi transmi-
tida, em 1990, pela TV”, disse para o 
jornal A União o músico e professor 
Sandoval Moreno, idealizador, criador 
e que também coordena o Projeto A 
Banda de Música na Academia - UFPB, 
o qual é vinculado ao Departamento de 
Música (Demus) da Universidade Fede-
ral da Paraíba, instalado no Campus I 
da instituição, em João Pessoa.

Já a Banda Sinfônica José Siqueira, 
que recebe as atrações convidadas do 
evento, apresentará ao público, por 
exemplo, o dobrado cujo título é ‘Ca-
pitão Maurício’, composta por Antônio 
Benedito Oliveira, que era saxofonista 
da Banda da Polícia Militar da Paraíba. 
Na ocasião, a música será regida pelo 
maestro convidado Josivaldo. 

Sandoval Moreno contou que 
decidiu criar o Projeto A Banda de 
Música na Academia para promover a 
integração das bandas marciais com o 
ambiente acadêmico, além de divulgar 
o trabalho que vem sendo realizado 
por grupos com esse tipo de forma-
ção e, ainda, preservar a tradição das 
bandas marciais, que, conforme disse, 
estão atuando em escolas secundaris-
tas localizadas em João Pessoa e no 
interior do Estado. A sua estimativa é 
de que, até o próximo mês de dezem-
bro, quando se encerrará a temporada 
2016, serão realizadas pelo menos 10 
edições do evento.

Música na Academia

A Academia Brasileira de Letras 
(ABL) apresentou o novo formato 
do Prêmio Machado de Assis que, 
a partir deste ano, vai homenagear 
grandes nomes da literatura brasi-
leira e de outras áreas das ciências 
humanas, alternadamente. O mo-
delo foi divulgado pelo presidente 
da casa, Domício Proença Filho, e 
pela secretária-geral da ABL, Nélida 
Piñon.

Segundo Proença, o formato 
unificou os prêmios antes dados por 
estilos literários e privilegia o reco-
nhecimento do conjunto da obra de 
um escritor brasileiro vivo. A ideia é 
dar representatividade e seriedade 
ao prêmio, acrescentou.

A mudança na estrutura ga-
nha uma significação maior, no seu 
entendimento. “A intenção dos 
prêmios da Academia sempre foi de 
reconhecimento, nunca de estímulo 
a novos escritores. Antes não era 
pelo conjunto, era para uma obra 
em cada estilo literário, mas incidia 
sobre o autor de uma obra já reco-
nhecida”, ressaltou.

No modelo anterior, eram 
premiados os segmentos de poesia, 
ficção, ensaio e literatura infantoju-
venil, com o valor de R$ 50 mil cada, 
além do Grande Prêmio Machado de 
Assis, no valor de R$ 100 mil, para o 
conjunto da obra. O prêmio agora 
passa a ser único, no valor de R$ 300 
mil – o maior para o setor literário 
no País.

Nélida ressalta que, com o mo-
delo de prêmios segmentados ou 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Akemi Nitahara 
Agência Brasil

A Banda Marcial Augusto dos Anjos é a convidada de hoje de projeto musical realizado pela UFPB

Academia Brasileira de Letras lança 
novo Prêmio Machado de Assis

A Banda 
Marcial 
Augusto dos 
Anjos (acima) 
será recebida 
pela banda 
Sinfônica José  
Siqueira (lado) 

O jovem Machado  
de Assis aos 25 

anos, em 1864 

com colocações, dificilmente 
os escritores contemplados 
recebem o devido reconhe-
cimento da sociedade. Mas 
com a concentração em um 
grande prêmio, o autor vai 
receber todos os “holofo-
tes” que merece.

“Retomamos a con-
sagração do conjunto 
da obra. Um autor é um 
patrimônio nacional e, no 
Brasil, nós estamos mui-
to abandonados”, disse 
Nélida. Ela acredita que o 
grande prêmio vai chamar 
a atenção para o ganhador, que pode 
estar escondido nos grotões do País, 
e vai ganhar R$ 300 mil e a atenção 
da imprensa. “Prêmios com primeiro, 
segundo e terceiro [lugares] ninguém 
guardava todos os nomes, e os seg-
mentados também não. Agora é um 
grande vencedor, que vai ganhar todos 
os holofotes”, enfatiza.

Para ela, com essa ação, a ABL 
assume um papel que seria do gover-
no brasileiro, de atuar como Instituto 
Machado de Assis, nos moldes do por-
tuguês Instituto Camões e do espa-
nhol Instituto Cervantes, de difundir 
a língua e a cultura do País. “Nós não 

tínhamos isso, éramos muito ór-
fãos, agora é a academia atuando 
como Instituto Machado de Assis, 
é muito bonito”.

Os 40 acadêmicos farão suas 
indicações no dia 19 de junho, até 
três por imortal, sendo vedada a 
indicação dos próprios acadêmicos 
ou seus parentes. Em seguida, a 
diretoria da casa analisará as indi-
cações e os três nomes mais cita-
dos serão levados ao plenário da 
casa para votação.  A cerimônia de 
premiação será no dia 20 de julho, 
na comemoração  dos 119 anos de 
fundação da academia. 

n Evento: Projeto A Banda de Música na Academia 

n Atrações: Banda Marcial Augusto dos Anjos e 

Banda Sinfônica José Siqueira    

n Data: Hoje

n Hora: 18h

n Local: Sala Radegundis Feitosa, no Departamento 

de Música da UFPB

n Endereço: Cidade Universitária, s/n0, Castelo 

Branco, em João Pessoa

n Entrada: Gratuita 

  

Serviço



JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032084
Responsavel.: MANUS LANCHES LTDA ME
CPF/CNPJ: 009227128/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$37,65
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031351
Responsavel.: MATEX IMP E EXPORTACAO LTDA ME
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.698,34
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033176
Responsavel.: MEGA PB COM DE ART DE PAPE-
LARIA SER
CPF/CNPJ: 022319912/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033243
Responsavel.: MILDSON GABRIEL DA SILVA FRAN-
CA 121
CPF/CNPJ: 022239502/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  295,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032779
Responsavel.: RALINNE KEL DAV GALVAO NOBREGA
CPF/CNPJ: 021646349/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  139,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033341
Responsavel.: TAVARES E QUEIROZ CALCADOS 
E ACESSO
CPF/CNPJ: 010828165/0002-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  970,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032736

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,  14/06/2016
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.: CELIA MARIA PAULO
CPF/CNPJ: 426684094-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  679,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 032362
Responsavel.: GUILHERME MANOEL GOMES DE 
LIMA 2760
CPF/CNPJ: 021463915/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.276,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033286
Responsavel.: GUILHERME MANOEL GOMES DE 
LIMA 2760
CPF/CNPJ: 021463915/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.276,86
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033318
Responsavel.: JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA-ME
CPF/CNPJ: 041120270/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  894,95
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033157
Responsavel.: KENIA THEGEANE ARAUJO DANTAS
CPF/CNPJ: 044685124-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 033161
Responsavel.: LUCIANO ALVES DA SILVA 02205117483
CPF/CNPJ: 019875204/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.927,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 031037
Responsavel.: LUIS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 153437508-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.179,89
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12

CPF/CNPJ: 004060714/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.076,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032026
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ: 009474803/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$508,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033732
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ: 009474803/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$572,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033453
Responsavel.: JOSE PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ: 023090911/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$527,23
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033743
Responsavel.: MARIA BETANIA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 219810784-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$50.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031979
Responsavel.: MARIA DA PENHA PIMENTEL
CPF/CNPJ: 016365246/0001-05
Titulo: DUP PRES SER IN  R$132,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033220
Responsavel.: MARQUES E NOBREGA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 023258226/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$887,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032321
Responsavel.: RENATO BALBINO
CPF/CNPJ: 021508188/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$234,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033593
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ: 007930926/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$842,72
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 - 032112
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$792,70
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031794
Responsavel.: SERGIO GOMES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 700707404-96
Titulo: CED CRE BAN IND  R$9.120,67
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
 SAO PAULO SP
Protocolo: 2016 - 031905
Responsavel.: STOK SEGURANCA ELETRONICA
CPF/CNPJ: 019929904/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$926,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033501
Responsavel.: SUDERLANE CABRAL DO REGO
CPF/CNPJ: 085507204-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$133,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031938
Responsavel.: TAYZA TAMAYO GABRIEL FREIRE ME
CPF/CNPJ: 020964720/0002-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.437,51
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031781
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ: 011127137/0001-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$486,27
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033248

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 escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  14/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRO ALEXANDRE  LOURENCO
CPF/CNPJ: 029526714-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.695,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033605
Responsavel.: ANDREA DE SOUZA SILVA ARAUJO-ME
CPF/CNPJ: 022569025/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$505,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031991
Responsavel.: ANGELA CRISTINA DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 017638389/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$343,71
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033355
Responsavel.: ANNIELLY ARAUJO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 023462063/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$174,17
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033819
Responsavel.: ANNIELLY ARAUJO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 023462063/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$174,17
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033820
Responsavel.: CARLITO NETO COUTINHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 415165167-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.683,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032333
Responsavel.: CONSTRUTORA JP LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010451571/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.416,45
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 - 030876
Responsavel.: CONVENIENCIA MN
CPF/CNPJ: 021933051/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$252,99
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033234
Responsavel.: CRISTIANE GOMES MEIRELES DE LIMA
CPF/CNPJ: 041587624-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$583,40
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 - 033308
Responsavel.: CRISTIANE GOMES MEIRELES DE LIMA
CPF/CNPJ: 041587624-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$583,40
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 - 033309
Responsavel.: DANIELA DE OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 062377404-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$276,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032034
Responsavel.: ELEVE CONSTRUCOES E INCOR-
PORAC
CPF/CNPJ: 017814408/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032174
Responsavel.: EMERSON DINIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ: 013025431/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.759,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033572
Responsavel.: GUILHERME BARROS SOARES
CPF/CNPJ: 424475184-04
Titulo: CED CRE BAN IND  R$8.721,73
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
 SAO PAULO SP
Protocolo: 2016 - 032271
Responsavel.: HONORATO MAT DE CONSTRU O LTDA
CPF/CNPJ: 011163428/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$742,94
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032213
Responsavel.: INDUSTRIA DE ARGAMASSA NOSSA 
MASSA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16 - CEL

Registro CGE Nº 16-00463-8
No Aviso de licitação publicado, onde se lê: “tipo Técnica e Preços”, leia-se: “tipo Menor Preço”

João pessoa, 13 de junho de 2016
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 22.02.16.580 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
DATA DE ABERTURA: 27/06/2016 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00469-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA 

RENAL SUBSTITUTIVA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global do lote. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 272 – Convênio Rede Hospitalar. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 13 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º. 00008/2016
Objeto: Credenciamento de veículos, tipo passeio e utilitário, para atender os serviços de 

diversas viagens dentro do município de Pedra Branca, cidades circo vizinhas, bem como para as 
cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa, atendendo todas as secretarias do Município 
de Pedra Branca-PB.

Vencedores: 
- Jonas Bezerra Leite - CPF 646.147.864-72, apresentou proposta com o valor global de R$ 

18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais).
- Judivan Felix de Oliveira - CPF nº 372.960.861-49, apresentou proposta com o valor global de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
- Francisco de Oliveira Pinto - CPF 874.164.504-97, apresentou proposta com o valor global de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).
HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando 

que foram observados os prazos recursais uma vez que foi expressamente consignada em Ata a 
desistência pelo licitante, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 06 de junho de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/00023/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada em exames radiológicos e demais exames por imagem, 

para o Município de Pedra Branca-PB.
Vencedores: 
- TIAGO GOMES ARAUJO-ME - CNPJ Nº 23.539.910/0001-42, vencedora com o valor global de R$ 

22.590,00 (vinte e dois mil e quinhentos e noventa reais).
- MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA -ME - CNPJ nº 08.771.318/0001-88, vencedora com o valor 

global de R$ 46.955,00 (quarenta e seis mil e novecentos e cinquenta e cinco reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da 

Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura do termo 
de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 06 de junho de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEXTO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 05/2012.
OBJETO: O presente TERMO DE ADITIVO tem por objeto, Prorrogação por 180 (cento e oitenta) 

dias, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e a empresa NSEG CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 16.715.147/0001-06–contados do 
término da vigência do Termo deContrato nº 155/2012, datado de 28/12/2012, Primeiro TERMO ADITIVO, 
datado 01/08/2013, Segundo TERMO ADITIVO, datado 10/04/2014, Terceiro TERMO ADITIVO, datado 
10/12/2014, Quarto TERMO ADITIVO, datado 10/08/2015,Quinto TERMO ADITIVO, datado 19/08/2015, 
provenientes da TOMADA DE PREÇOS nº 05/2012, objetivando a Construção do SISTEMA DE ABASTE-
CIMENTO DE ÁGUA de conformidade ao TERMO DE COMPROMISSO NTC/PAC 56/09 – ações inseridas 
no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, consoante ao Processo nº 25100.043.536/2009-69 – 
MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. Ficam ratificadas as 
demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial e termos aditivos, firmado entre as partes.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - CONTRATADA: NSEG CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 16.715.147/0001-06.JUSTIFICATIVA: Em virtude necessidade 
de alteração no projeto executivo de engenharia para envelopamento dos tubos e a implantação de 
lajes.REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.DATA TERMO ADITIVO: 11/04/2016.
VIGÊNCIA: 16/04/2016 a 13/10/2016.OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único 
do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo da 

Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Material de Limpeza e Higiene. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 13 de Junho de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pro-

fessor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Gradual de Material 
de Limpeza e Manutenção para atender as necessidades das Secretarias de Santa Cruz/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 08 de Junho de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Profes-

sor Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos Escolares 
(Itens Remanecentes) para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação de Santa Cruz/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal 
nº 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 09 de Junho de 2016
VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA - Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú 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, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios. Data de Abertura: 
28/06/2016 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua No-
minando Firmo, 56, Centro – Camalaú – PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, 
no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú – PB, 13 de junho de 2016. 
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Uiraúna/PB, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE: 
Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme 

o que consta na Tomada de Preços Nº 001/2016, HOMOLOGAR o procedimento licitatório na mo-
dalidade Tomada de Preços nº 001/2016, tipo Técnica e preço, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA OU FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS INTEGRANTES DO QUADRO PER-
MANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA/PB. E ADJUDICAR o objeto 
licitado em favor da empresa ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, CNPJ: 
70.223.060/0001-59, no valor de R$ 17, 500.00 (Dezessete Mil e Quinhentos reais). Uiraúna/PB, 
13 de Junho de 2016

Presidente da Câmara Municipal de Uiraúna
Joaquim Marcelino de Lira Neto

Edital de Intimação ao Devedor Fiduciante. O Bel. Maria do Socorro Ferreira Braga, Oficial do 
Cartório Único de Alhandra Velton Braga, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 § 4º, da Lei 
9.514/97, bem como pelo credor Banco do Nordeste do Brasil S.A, do Contrato (ou das Disposições 
Gerais aplicáveis ao contrato celebrado) sob os nºs A300234401/001 e A300262901/001, firmado 
em 30 de junho de 2006, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sra. Venho pelo presente 
intimar o Sr. Julio Cesar Ferreira de Araujo, residente na Rua Montesenhor Francisco Coelho, 61, 
Jaguaribe, João Pessoa-PB ou no endereço do Imóvel Rua Projetada, s/nº loteamento Cidade 
Balnearia Novo Mundo, Praia Tabatinga, Distrito de Jacumã, Município de Conde-PB, para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais relativas ao(s) encargo(s) devido(s) que se encontram 
vencidos. Informo ainda, que o valor deste(s) encargo(s), posicionados em 18/11/2015 a 18/05/2016, 
corresponde a R$ 183.537,26, sujeito a atualização monetária, aos juros de mora e das despesas 
de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também, o(s) encargo(s) que vencer(m) 
no prazo desta intimação. Assim procedo a intimação de V. Sra., para que se dirija a este cartório 
de Imóveis, situado na Rua Presidente João Pessoa, 82, centro, Alhandra-PB, onde deverá efetuar 
a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta 
data. Nesta oportunidade, fica V. Sra. Cientificado que o não cumprimento da referida obrigação 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor do 
credor fiduciária - Banco BrazilianMortigages Companhia Hipotecária – nos termos do Art. 26, § 7º, 
da Lei 9.514/97. Alhandra, 01 de junho de 2016.O Oficial do Registro.

COMARCA DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO. VARA ÚNICA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 
15 DIAS. Processo: 0000079-68.2012.815.0291 Ação: MONITÓRIA. O MM. Juiz de Direito da 
vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou deste 
conhecimento tiverem, que por este cita a parte promovida JOSÉ PEDRO DA SILVA, brasileiro, 
casado, agricultor, portador do RG de n. 1284976 SSP-PE, inscrito no CPF sob o n. 007.919.324-
27, atualmente em lugar incerto e não sabido, para todos os termos  da presente Ação monitória, 
ajuizada por  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, para no prazo de 15 dias, contados  a partir 
da publicação deste, pagar o valor de R$18.185,86 (dezoito mil, cento e oitenta e cinco reais e 
oitenta e seis centavos), a ser acrescido, até o efetivo reembolso do crédito, dos acessórios ven-
cidos e vincendos,  juros de mora, correção monetária e multa contratual ou oferecer embargos, 
advertindo-o que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor na inicial,  sendo-lhe decretada a revelia, constituindo-se de pleno direito o 
título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do 
art. 1.102c do CPC. CUMPRA-SE. Cruz do Espírito Santo, aos 02 de março de 2016. Eu, Sibele 
B.B. de Freitas, Técnica Judiciário, o digitei. Dr.Eduardo Roberto de O. B. Filho. Juiz de Direito.

PORTARIA Nº 01, DE 09 DE JUNHO DE 2016.
Institui Comissão de  Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público, da Câmara Municipal 

de Uiraúna, Estado da Paraíba.
O Vereador Joaquim Marcelino de Lira Neto, Presidente da Câmara Municipal de Uiraúna, Estado 

da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
 RESOLVE: 
Art. 1º Instituir a Comissão de acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº. 01/2016, 

pra provimento dos cargos efetivos da Câmara Municipal de Uiraúna/PB, composta pelos seguintes 
membros: 

I - Esther Pinheiro da Silva Neta, Agente Administrativo, servidora da Câmara Municipal de Uiraúna
II – Joaquim Antônio Evangelista Junior, Auxiliar de Serviços Gerais, servidor da Câmara 

Municipal de Uiraúna; 
III – Francisco Marcondes da Silva, Vereador, Representante da Câmara Municipal.
Parágrafo Único. A Comissão instituída por esta Portaria, será presidida por Joaquim Antônio 

Evangelista Junior.
Art. 2º O Concurso Público, reger-se-á pelas disposições específicas do Edital, nos termos da 

legislação vigente, competindo a Comissão o acompanhamento e fiscalização de todas as fases 
do processo, bem como decidir os casos omissos.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Uiraúna/PB, 09 de junho de 2016.
Joaquim Marcelino de Lira Neto

Presidente da Câmara Municipal de Uiraúna/PB

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO-CGC-00.774.440/0001-04- COM SEDE NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, Nº 64, 
1º ANDAR, CENTRO, MAMANGUAPE-PB, CEP 58280-000. FAÇA SABER QUE FOI ELEITA NO DIA 
10/06/2016, A CHAPA 01 (ZERO UM, CHAPA ÚNICA), PARA COMPOR A DIRETORIA EXECUTIVA 
(TITULARES E SUPLENTES), CONSELHO FISCAL (TITULARES E SUPLENTES) E CONSELHO 
REPRESENTANTE JUNTO A FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DA PARAIBA (TITULARES E SUPLENTES). PARA O TRIÊNIO DE 2016 A 2019. 
COMPOSTA DA SEGUINTE RELAÇÃO: DIRETORIA EXECUTIVA TITULAR: ELÁRIO MARTINS 
TOMAZ, EDVALDO JOSÉ TAVARES DE VASCONCELLOS, GEORGE FERREIRA DE PAULA, 
VICTOR ARAÚJO BRAGA, JOSINETE CAVALCANTE DOS SANTOS, LENIZE BARROS DA CUNHA 
SANTOS E HIDERALDO DAYAN SOARES GOUVEIA. DIRETORIA SUPLENTE: JOSÉ RIBAMAR 
GONZAGA CLEMENTE, DANIEL DANTAS DOS SANTOS, DEOCLÉCIO ADEILDO BARRETO 
DE AZEVEDO, MARCOS ANTONIO CHAVES DE LUNA,  CARLOS ALBERTO FERNANDES DE 
SOUZA, JORGE GALDINO DE ALMEIDA E ANA MANOELA MAIA; CONSELHO FISCAL TITULAR: 
LENILSON QUIRINO DE OLIVEIRA, RIVÂNIA DA SILVA FRANÇA PEREIRA E MÁRIO ALVES 
GONÇALVES FILHO; SUPLENTES: EWERTON JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, ROMERO FARIAS 
ONOFRE E ROSÂNGELA DE ARAÚJO NUNES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 017/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a aquisição de material de limpeza. Data de Abertura: 
28/06/2016 às 15:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua No-
minando Firmo, 56, Centro – Camalaú – PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, 
no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú – PB, 13 de junho de 2016. 
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o Fornecimento de medicamentos de uso controlado e anticoncep-
cionais, de acordo com a Tomada de Preçosnº  00026/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOS-

PITALAR LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos de uso controlado e anticoncepcionais, destinados a Farmácia 

Básica do município e aos Centros de Saúde onde atuam as equipes do Programa de Saúde da Família 
– PSF, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, neste município, a medida de 
suas necessidades, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. 

VALOR DE R$: 33.652,00 (trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), para os medica-
mentos anticoncepcionais;

VALOR DE R$: 135.685,50 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 
e cinco centavos) para medicamentos de uso controlado;

VALOR GLOBAL R$: 169.337,50 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e 
cinquenta centavos).

PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Junho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-  Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para o Fornecimento de medicamentos de uso controlado e anticoncep-

cionais, de acordo com a Tomada de Preçosnº  00026/2016. 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos de uso controlado e anticoncepcionais, destinados a Farmácia 

Básica do município e aos Centros de Saúde onde atuam as equipes do Programa de Saúde da Família 
– PSF, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, neste município, a medida de 
suas necessidades, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. 

VALOR DE R$: 17.806,82 (dezessete mil, oitocentos e seis reais e oitenta e dois centavos) para 
medicamentos de uso controlado;

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Aguiar - PB, 13 de Junho de 2016.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 00026/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz
Contratado: Vertical Construções e Projetos Ltda.
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 00003/2015
Nº do Aditivo: 02
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo por mais 12(doze) meses.
Data da Assinatura do Aditivo: 27/05/2016
Adailma Fernandes da Silva Lima – Prefeita.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Contratação de empresa espe-
cializada para confecção de próteses dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/
GM/MS de 24 de agosto de 2012, para o Município de Borborema - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: IDELFONSO DE SALES PORTO - ME - R$ 60.000,00.

Borborema - PB, 01 de Junho de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de próteses dentárias de acordo 

com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012, para o Município de Borbo-
rema - PB.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, 
TRIBUTOS, FUS e MAC: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema 
e:CT Nº 00035/2016 - 02.06.16 - IDELFONSO DE SALES PORTO - ME - R$ 60.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o pa-
recer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: CONSTRUÇÃO 
DE MATADOURO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
COLINAS INCORPORAÇÃO E CONSTRUTORA - R$ 805.338,49.

Areia - PB, 01 de Junho de 2016.
PAULO GOMES PEREIRA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MATADOURO.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia e de Convênio com o Governo Federal: 02.070 

- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15.451.1010.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RE-
CUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO - 4490.51.00.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONTRATO 
DE REPASSE CEF N.º 01020342-48/2014.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e:CT Nº 00051/2016 - 06.06.16 - COLINAS 

INCORPORAÇÃO E CONSTRUTORA - R$ 805.338,49.
MUNICIPIO DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016
Resultado de julgamento da fase de habilitação
Contratação dos serviços de Execução de obra de reforma das Escolas CONEGO JOAQUIM DE 

FERREIRA e BOILEAU DANTAS WANDERLEY, no município de Malta-PB. INABILITADA as empresas: 
1.1-Empresa: ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME; CNPJ: 23.011.656/0001-05; 
1-2-Empresa: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP; CNPJ: 20.227.311/0001-03; por não atender 
a todos os itens do edital Nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 inicia –se o prazo de recurso e não 
havendo recurso fica marcado a sessão Para abertura das propostas dias 27 de Junho de 2016  as 08:00.

Malta, PB  27 de Maio de 2016.
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00029/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de protesista para atender as atividades do Programa 
Brasil Sorridente, no município de Aparecida. Data e Local: 27 de Junho de 2016 às 08:30 horas, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Junho de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00030/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de confecção de próteses dentárias para atender as 
atividades da Secretaria de Saúde do Município. Data e Local: 27 de Junho de 2016 às 09:30 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 13 de Junho de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2016
OBJETIVO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do 

município de Patos.
VENCEDOR: CONSBRASIL – CONSTRUTORA BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.086.586/0001-

47
VALOR TOTAL R$ 7.062.418,23 (sete milhões sessenta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e vinte 

e três centavos), em moeda corrente nacional, referente ao Contrato de Financiamento de n° 0399.719-
00/2015 e 0399.725-80/2015 e o valor de R$ 6.426.748,93 (seis milhões quatrocentos e vinte e seis mil 
setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), em moeda corrente nacional, referente 
ao Contrato de Financiamento  de n° 0399.725-80/2015, perfazendo o valor global R$ 13.489.167,16 
(treze milhões quatrocentos e oitenta e nove mil e dezesseis centavos).

PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/

OUTROS e Contrato de Financiamento  de n° 0399.719-00/2015 e 0399.725-80/2015 – Caixa Econô-
mica Federal.

PATOS - PB, 10 de junho de 2016.
Francisca Gomes Araújo Mota

Prefeita Constitucional de Patos – PB.

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2016
Nº DO CONTRATO: 366/2016
OBJETIVO: Execução dos serviço de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do mu-

nicípio de Patos.
VENCEDOR: CONSBRASIL – CONSTRUTORA BRASIL LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 03.086.586/0001-47
VALOR TOTAL R$ 7.062.418,23 (sete milhões sessenta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e vinte 

e três centavos), em moeda corrente nacional, referente ao Contrato de Financiamento de n° 0399.719-
00/2015 e 0399.725-80/2015 e o valor de R$ 6.426.748,93 (seis milhões quatrocentos e vinte e seis mil 
setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), em moeda corrente nacional, referente 
ao Contrato de Financiamento  de n° 0399.725-80/2015, perfazendo o valor global R$ 13.489.167,16 
(treze milhões quatrocentos e oitenta e nove mil e dezesseis centavos).

PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/

OUTROS e Contrato de Financiamento  de n° 0399.719-00/2015 e 0399.725-80/2015 – Caixa Econô-
mica Federal.

Data da assinatura: 10 de junho de 2016.
PATOS - PB, 10 de junho de 2016.

Francisca Gomes Araújo Mota
Prefeita Constitucional de Patos – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E 

DRENAGEM DA LAGOA PARQUE.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP - Valor: R$ 822.413,18.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM.

Remigio - PB, 10 de Junho de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Junho de 2016, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços para Liberação de sinal via 
rádio de provedor da internet e manutenção do equipamento junto ao mesmo provedor destinado a Praça 
Pública do Município de Santa Terezinha/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Santa Terezinha - PB, 13 de Junho de 2016.
MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA

Pregoeiro Oficia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 32/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos especializados na área de 
engenharia para fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras do município de São Domingos. 
Data e Local, às 08:30 horas do dia 28/06/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - 
Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 13 de Junho de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09010/2016  PROCESSO ADM. Nº. 2016/036139
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL 

A4 PARA AS ESCOLAS, CREIS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 18 de julho de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19 de julho de 2016 - HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 19 de julho de 2016 - HORÁRIO: 11h30min (HORÁRIO 

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

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

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 15 de junho de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09004/2016 PROCESSO ADM. Nº. 2016/005779
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CLORO E 

BARRILHA PARA O ESPELHO D’ÁGUA DO COMPLEXO ESTAÇÃO CABO BRANCO.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 19 de julho de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20 de julho de 2016 - HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 20 de julho de 2016 - HORÁRIO: 11h30min (HORÁRIO 

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

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

torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública 
será realizada através do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 
10.520/2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro 
de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 
de agosto de 2006; Decreto Municipal nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 
de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, 
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.
br, a partir de 15 de junho de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 010/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de empresa especializada 
para implantação e execução do Controle Interno, no Município de Prata - PB. Data de abertura: 
29/06/2016 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/
nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 13 de junho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 09:00 horas do dia 30 de junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para reforma e construção de muro da escola de ensino médio e fundamental Professor Cícero 
Rabelo Nogueira no Município de Manaíra/PB, conforme projeto básico em anexo. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 13 de junho de 2016
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 10:30 horas do dia 30 de junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para reconstrução e reforma da praça de Pelo Sinal no Município de Manaíra/PB, conforme projeto 
básico em anexo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 13 de junho de 2016
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 13:30 horas do dia 30 de junho de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para pavimentação em paralelepípedo em ladeira em estrada de rodagem e rede de abastecimento 
de água no Município de Manaíra/PB, conforme projeto básico em anexo. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 13 de junho de 2016
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 69/2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 

atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO JUDICIAL – 
PROCESSO Nº 0810680-72.2016.8.15.2001, WAGNER REGUEIRA ALVES EBRING, classificado 
em 85 lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA EDUCAÇÃO 
FÍSICA, Edital nº 01 de 08 e novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para 
posse, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 
– Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  com o que segue: 

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

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

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

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

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência 

;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

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

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 08 de junho de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Pães e Bolos destinados a Merenda dos alunos da rede de Escolas Públi-

cas do Município e para os Programas da Secretaria de Ação Social, do município de Água Branca PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE ALIMENTA-

ÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA 
- FNDE; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNADAMENTAL - FNDE - ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA - FNDE; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE; MA-
NUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - 07.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E 
TURISMO - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNAS - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: KLEBER LEITE DA SILVA 

08656144405 - R$ 31.970,00.
Água Branca - PB, 10 de Junho de 2016

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

KLEBER LEITE DA SILVA 08656144405
KLÉBER LEITE DA SILVA

CPF: 086.561.444-05

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços de vigilância noturna dos 

prédios públicos deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 08.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA SEC.INFRAESTRUTURA - 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e: GILVAN BERNARDO DA 

SILVA 09954879790 - R$ 10.500,00.
Água Branca - PB, 10 de Junho de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

GILVAN BERNARDO DA SILVA 09954879790
GILVAN BERNARDO DA SILVA

CPF: 099.548.797-90

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 60022/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL 

PARA USO PUBLICITÁRIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

ABERTURA: 09/06/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 13/06/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60022/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60022/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO 
DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 13 de Junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a documen-
tação que instrui o Processo de nº 00002/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, pela Contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada 
no CNPJ sob o nº 13.918.556/0001-03, com a BANDA FORRÓ DO PRECATEADO, pelo valor global 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Olho D`água  - PB,  12 de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Firmino, nº 348, Centro Administrativo, Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 30 
de Junho de 2016, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS 
DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COSUMO HUMANO, 
EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, EM ATENDIMENTO AO TERMO 
DE COMPROMISSO Nº 037/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUDENE E O MUNICÍPIO DE 
PICUÍ-PB CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 06 de Junho de 2016.
SEVERINO MARÇAL JUNIOR - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
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 Firmino, nº 348, Centro Administrativo, Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 
28 de Junho de 2016, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE FILTROS 
E LUBRIFICANTES, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍ-
CULOS DA FROTA MUNICIPAL E AGREGADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 07 de Junho de 2016.
CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS CASADO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30 horas do dia 28 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Re-
gistro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO 
DE TENDA, PALCO, SOM, LUZ, GERADOR, BANHEIRO QUIMICO, GRADES DE CONTENÇÃO, 
CARROS DE SOM E AFINS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cajazeiras - PB, 09 de Junho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa para disponibilização 
de mão de obra especializada em serviços elétricos, hidráulicos, em alvenaria, em marcenaria e 
carpintaria, e serviços de artífice em serviços gerais, de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cajazeiras - PB, 09 de Junho de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DEDESTERRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 

do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º 015/2016, objeto: Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar o fornecimento dos materiais elétricos, para manutenção preventiva e corretiva da 
rede dos prédios públicos e da rede de iluminação publica da cidade de Desterro/PB. Vencedor: 
Antônio de Araújo de Amorim-EIRELI-EPP, CNPJ Nº 02.445.490/0001-65, com o valor total de R$ 
148.647,12. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 13 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60016/2016, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE FORMA PARCELADA, 
DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DE FORMA PARCELADA, 
DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E 
LAB. N. S. DA CONC. LTDA - R$ 956.642,50; CRALAB PRODUTOS LABORATORIAIS JOSE INACIO 
DE OLIVEIRA FILHO - R$ 6.125,00; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 105.747,00; DIMEDONT DIS-
TRIBUIDORA DE MED E EQUIP LTDA - R$ 429.752,40; LA DALLA PORTA JUNIOR - R$ 6.250,00; 
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSP. LTDA - R$ 484.855,00; 
MED FARMACY HOSPITALAR KTDA - R$ 522.275,50; NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS - R$ 316.525,50; TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 245,00.

Cajazeiras - PB, 13 de Junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60017/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60017/2016, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR E ALIMENTOS 
ESPECIAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E PARA 
ATENDER A DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚ-
DE.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DO SOCORRO 
ADELINO MOURA - R$ 4.097.084,52.

Cajazeiras - PB, 13 de Junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

HABITAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.000.482/0001-01.  Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1214/2016 em João Pessoa, 24 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 08 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 03 PAVIMENTOS NUMA 
ÁREA DE 460,15 M² Na(o) – RUA RICARDO LUCIANO, S/N – LOT. 01 – QD. C – LOTEAMENTO, 
ÁUREA RIBEIRO I Município: SANTA RITA – UF: PB.  Processo: 2016-002718/TEC/LO-2080.
 
O BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA COM CNPJ 13.004.510/0406-44, 
TORNA PÚBLICO QUE EM 18 DE MARÇO DE 2016 RECEBEU A LICENÇA DE INSTALAÇÁO Nº 
005/2016 DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 
E MEIO AMBIENTE DA P.M.C.G PARA IMPLANTAÇÃO DE UM HIPERMERCADO, CONFORME 
O PROCESSO Nº 767/2015, COM ÁREA DE 13.577,12m² NA AV. ALMIRANTE BARROSO, S/N, 
NO BAIRRO DE CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE/PB. COM VALIDADE DE 730 (SETECENTOS 
E TRINTA) DIAS.

SINSEMP – SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICÍPIO DE POMBAL - CNPJ/
CPF Nº 24.509.069/0001-03  Torna publico que  a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,  emitiu a Licença de Instalação  Nº 1215/2016, em João Pessoa 24 de maio 
de 2016, prazo de 730 dias. Para atividades de: Loteamento residencial com 09 (nove) quadras 
e 151 lotes residenciais. Na (o) – Rua Tabelião José Vieira de Queiroga nº 140 B. PETROPOLIS 
Município: POMBAL/PB. PROCESSO Nº  2011-000554/TEC/LI-0138

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Habitação, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação – LI para Construção do Centro de 
Comercialização de Produtos Artesanais no Parque Municipal Turístico da Praia do Jacaré no Mu-
nicípio de Cabedelo, situadona Praia do Jacaré, Lotes C e D, Município de Cabedelo/PB. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 33/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais para abastecimento 
de água, destinados ao Município de São Francisco. Data e Local, às 10:00 horas do dia 27/06/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal 
da Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 13 de Junho de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine 

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, de higiene 
pessoal, descartáveis e utensílios domésticos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 13 de Junho de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 008/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, alterações e 
demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma 
de Execução Indireta, sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 29 de Junho de 
2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de Empresa de Engenharia para Executar Obra 
civil pública de Reposição de Pavimento em paralelepípedos em Diversas Ruas de Caldas Brandão. A 
reunião ocorrerá na sala da CPL o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José 
Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e 
através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 13 de Junho de 2016.
VERÔNICA C. T. C. DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 009/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, alterações e 
demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de 
Execução Indireta, sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 29 de Junho de 2016 
as 10:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de Empresa Especializada em Estrutura Metálica, para 
Construir e Instalar Coberturas de Quadra Poliesportiva Pequena no Município de Caldas Brandão. A 
reunião ocorrerá na sala da CPL o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José 
Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e 
através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 13 de Junho de 2016.
VERÔNICA C. T. C. DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 018/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço 
por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP, no dia 27 de Junho  de 2016 as: 
9:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL ODONTOLÒGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI. 
A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio 
Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 13 de Junho de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 019/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço 
por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP, no dia 27 de Junho  de 2016 as: 13:00 
horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
LABORATORIAL E DE RAIO X, DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DO MUNICÍPIO 
DE ARAÇAGI. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, 
na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 13 de Junho de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO

REF: CONTRATO 00259/2015. Origem: PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial 00058/2015. 
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcionamento dos 
diversos setores da Administração. JUSTIFICATIVA: Verificada a conveniência para ambas as partes, por 
motivos alheios à execução contratual, nos termos do inciso II do art. 79 da Lei Federal 8666/93. Do mesmo 
diploma legal. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. CONTRATADO: CENTER 
LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ: 13.603.534/0001-54. DATA RESCISÓRIA: 13/06/2016.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00018/2016, para o dia 17 de 

Junho de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Travessa Marcus José Barreto 
da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3625-1000.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Junho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00019/2016, para o dia 17 de 

Junho de 2016 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Travessa Marcus José Barreto 
da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3625-1000.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Junho de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00029/2016, para o dia 16 de 

Junho de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Augusto Luna, 45 - Centro 
- Jacaraú - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 14 de Junho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00030/2016, para o dia 16 de 

Junho de 2016 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Augusto Luna, 45 - Centro 
- Jacaraú - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 14 de Junho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00031/2016, para o dia 16 de 

Junho de 2016 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Augusto Luna, 45 - Centro 
- Jacaraú - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 14 de Junho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira 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 16.877/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.062/2016
DATA DE ABERTURA: 29/06/2016 – ÀS: 08: 30hrs.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMEN-

TOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Juliana Pereira de 

Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 633375. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 14h00hrs, no 
Fone: (83). 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/ORDINÁRIOS/
TRANS. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 Decreto 
Federal nº 5.450/2005 Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013 e 5.716/2006, e, subsidiariamente, 
Lei Federal nº 8.666/1993. 

João Pessoa, 13 de junho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09004/2016  PROCESSO ADM. Nº. 2016/005779
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CLORO E 

BARRILHA PARA O ESPELHO D’ÁGUA DO COMPLEXO ESTAÇÃO CABO BRANCO.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 19 de julho de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20 de julho de 2016 - HORÁRIO: 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 20 de julho de 2016 - HORÁRIO: 11h30min (HORÁRIO DE 

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

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

que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública será realizada através 
do site www.licitacoes-e.com.br. SUPORTE LEGAL: com Lei Federal nº. 10.520/2002, que institui a mo-
dalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985 de 18 de novembro de 2003, que regulamenta o pregão 
no município de João Pessoa; Decreto Municipal 5.716 de 25 de agosto de 2006; Decreto Municipal 
nº. 7.364 de 04 de outubro de 2011; Decreto Municipal 7.884 de 24 de maio de 2013; Lei Municipal nº. 
10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/1993 
e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei nº. 
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), Decretos nº. 3.555/2000 e 5.450/2005. Edital: cópia a 
ser adquirida no site www.licitacoes-e.com.br, a partir de 15 de junho de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho
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