
A presidente afastada participou de audiência pública ontem 
em João Pessoa, voltou a reafirmar a existência de um golpe e 
criticou a retirada de recursos federais do Estado. PÁGINA 4
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l No aniversário, Mangabeira ganha 100 ruas pavimentadas. Página 3

l Cruz Vermelha terá projeto para crianças com microcefalia. Página 7

l Apresentado projeto que limita gastos com educação e saúde. Página 10

l Mulher de atirador sabia sobre planos do atentado em Orlando. Página 11
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Presidente inte-
rino teria negociado 
pelo menos R$ 1,5 
milhão.  PÁGINA 9

Temer recebeu 
propina, afirma 
Sérgio Machado

dElAçãO

Esportes

Cida Alves promete um repertório 
diversificado para o show de hoje

Polícias Civil e Militar deram entrevista coletiva para detalhar a ação

Samba e MPB 
com Cida Alves

 

Começam provas 
individuais dos 
Jogos Escolares
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Cantora apresenta-se 
hoje no Projeto Espacinho 
da loja Parahybólica no Es-
paço Cultural.  PÁGinA 21

Atletas das 14 regiões 
de ensino da Paraíba com-
petem hoje e amanhã em 
João Pessoa.  PÁGINA 20

Grupo é suspeito de 
tráfico de drogas e participa-
ção em homicídios na região 
do Vale do Mamanguape e 
Baía da Traição.  PÁGINA 5
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No início da década de 1990, pouco 
depois de ter cassado o então presiden-
te Fernando Collor, o Congresso Nacional 
se viu às voltas com outro escândalo: a 
atuação delinquente de vários parlamen-
tares que embolsavam recursos teorica-
mente destinados a atender as emendas 
orçamentárias apresentadas por deputa-
dos e senadores. Criou-se então a CPI dos 
Anões do Orçamento, que investigou pelo 
menos 37 congressistas, mas só cassou 
seis. Foi nesse período que se disseminou 
o uso da expressão “Vamos passar o Bra-
sil a limpo”. E já lá se vão 23 anos sem que 
isto tenha se tornado possível. 

Ao aprovar o pedido de cassação do 
deputado Eduardo Cunha, na terça-fei-
ra passada, o Conselho de Ética da Câ-
mara dos Deputados, pela voz de alguns 
de seus integrantes, deu a entender que, 
mais uma vez, está se retomando esta li-
nha evolutiva em busca da decência, da 
probidade e do decoro parlamentar. É 
uma espécie de “Vamos passar o Brasil a 
limpo II”. Tomara que desta feita seja pra 
valer e não venha a se ter, 23 anos depois, 
em 2039, nenhuma justificativa para se 
alegar que a limpeza ética do Brasil con-
tinua sendo uma peça de ficção.

A cassação do presidente afastado 
da Câmara Federal ainda precisa passar 
pelo crivo do plenário, mas tudo indica 
que não há mais espaço para as mano-
bras delinquentes do deputado Eduardo 
Cunha. Réu em três processos abertos 
pelo Supremo Tribunal Federal, ele é de-
tentor de uma verdadeira fortuna adqui-
rida, segundo investigações da Lava-Jato, 
por meio de propina. Mas é óbvio que o 
deputado não agiu só. No próprio Conse-
lho de Ética, apesar de todas as evidên-

cias de seu enriquecimento ilícito, ele 
ainda contou com o apoio de nove dos 
vinte “conselheiros” com direito a voto.

Decisões parlamentares como esta, 
que podem resultar num processo se-
quenciado de higienização da política 
brasileira, são importantes. Mais do que 
isto, são necessárias e indispensáveis 
para a correta punição dos incorrigíveis 
corruptos brasileiros. Deve-se ter em 
mente, porém, que a tarefa de “passar o 
Brasil a limpo” está mais nas mãos do re-
presentado do que do seu representante. 
Vale dizer, depende mais do cidadão-elei-
tor do que daqueles que o representam. 
Os políticos têm, sim, responsabilidades 
que lhes são próprias, mas, ao fim e ao 
cabo, emana do povo o poder de esco-
lhê-los e de deles se livrar com a melhor 
arma de que dispõe: o voto. 

A propósito, este ano haverá elei-
ções municipais. Mais de cinco mil pre-
feitos e milhares de vereadores rece-
berão delegação popular para cumprir 
novos mandatos. Pois este é o momento 
certo de se começar a limpar o Brasil. É 
na urna eleitoral que o cidadão comum 
pode e deve dar sua contribuição para 
que o país viva novos tempos. É no voto 
municipal que se traçam as primeiras 
linhas desse novo desenho político. Can-
didatos surgirão com promessas mi-
rabolantes na tentativa de arrebanhar 
votos. Outros haverão de aparecer com 
suas metralhadoras giratórias, acusan-
do todos os outros e se autoproclaman-
do salvadores da pátria. Ao eleitor ca-
berá examinar a vida pregressa de cada 
um. O voto é um exercício de consciência 
e de cidadania. Precisa ser a arma mais 
poderosa contra os corruptos. 

Editorial

Passar o Brasil a limpo
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Artigo

Entrando pelo cano

A cidade americana de Chicago tam-
bém cairia como uma luva, mas não teria 
nos Estados Unidos outro lugar mais ade-
quado para a Seleção e o técnico Dunga 
- que nem técnico é - entrarem pelo cano 
nesta Copa América Centenário: Boston. 
Ainda mais porque, logo após a vexatória 
eliminação ainda na primeira fase da com-
petição, Neymar, que está de férias (e que 
férias!) saiu-se com esta: “Agora, vai apare-
cer um monte de babaca pra falar m****a.” 
Não é pouca coisa, não; é prato cheio.

Vou primeiro abrir parênteses para as 
férias de Neymar. A temporada  começou 
em Ibiza, na Espanha, e se estendeu pelos 
Estados Unidos, onde o jogador já passou 
por Nova York, Los Angeles e Las Vegas. 
No exato momento em que o Brasil pisava 
o cadafalso, quero dizer, o campo de Bos-
ton, ele se esbaldava em uma “pool party” 
no resort “Encore Beach Club”. E mostrou 
isso nas redes sociais, em vídeo com seus 
amigos brasileiros (chamados de parças) 
cercados por um time de mulheres de bi-
quíni. Segundo relato do jornal Extra, o 
craque joga espumante nos amigos, que 
dançam dentro e fora da piscina e, em se-
guida, despeja o resto da bebida na boca 
de algumas pessoas.” Que tal? Neymar foi 
proibido pelo Barcelona de atuar na Copa 
América, mas está liberado para as Olim-
píadas do Rio, seja lá o que Deus quiser! (no 
dia seguinte ao piscinaço, o jogador pediu 
desculpas pela m***da que jogara no ven-
tilador).

Voltando à queda de Dunga e da Sele-
ção, era a crônica mais anunciada do ano. 
Com relação ao técnico que nem técnico 
é, basta dizer que, em menos de dois anos 
após o seu inexplicável retorno, ele convo-
cou 62 jogadores, dos quais 47 jogaram (19 

deles pela primeira vez) – e aí vocês ima-
ginem quantos nomes passaram a valer 
mais no mercado internacional do futebol. 
No mesmo período, a Seleção obteve bons 
resultados em jogos amistosos, é verdade, 
mas, em 13 jogos oficiais, venceu apenas 
5 (2 contra a Venezuela, 2 contra o Peru e 
1 contra o Haiti). Atualmente, está em 6º. 
Lugar nas Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2018. Quanto à Seleção, passo 
a palavra a Maurício Noriega, da Globosat, 
em trecho do comentário sobre a partida 
que deixou o Brasil na saudade da Copa 
América Centenário:

“Temos muitos bons jogadores, mas 
eles são protagonistas apenas  nos times 
deles. Lucas Lima joga muito no Santos e 
se escondeu no segundo tempo. O Willian, 
que é o Willian do Chelsea, que todo mun-
do falava que sem o Neymar poderia ser o 
segundo jogador, se escondeu o segundo 
tempo inteiro. O Philippe Coutinho desa-
pareceu; aí não tem treinador que resolva. 
Pode botar o Mourinho, o Guardiola. Se o 
cara se esconde e não dá a cara pra bater, 
não vai acontecer nada. Também tem que 
mudar a postura do jogador brasileiro des-
ta geração. As pessoas que comandam o 
futebol brasileiro é que são as grandes res-
ponsáveis por tudo isso que está aí, pela 
má formação dos jogadores, pela sequência 
de gerações que vai piorando e por quem 
escolhe o Dunga como treinador. Nada con-
tra, mas não foi preparado para ser treina-
dor da Seleção Brasileira. Há treinadores 
que fizeram carreira, que se prepararam, 
começaram lá do time pequenininho, da 
categoria de base, foram crescendo e me-
receram essa chance, mas não foram cha-
mados e não se sabe o porquê.”

Precisa dizer mais?

Em menos de dois anos após o seu inexplicável retorno, convocou 62 
jogadores, dos quais 47 jogaram, 19 deles pela primeira vez”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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“VOltA quERiDA”

RAOni nA Al: AgORA, FicOu pOSSíVEl

Ontem, o governador do Piauí, 
Wellington Dias (PT), elogiou a 
postura do governador Ricardo 
Coutinho (PSB) por apoiar a ma-
nutenção do mandato da presi-
dente afastada Dilma Rousseff: 
“Orgulho de estar na Paraíba do 
corajoso Ricardo Coutinho e de 
ser nordestino”. A propósito, Mi-
chel Temer tem a pior avaliação 
do país no Nordeste, de acordo 
com o Vox Populi: 49% avaliam 
negativamente seu governo.

“Fora Temer, volta querida”. 
Da deputada Estela Bezerra 
(PSB), ontem, ao discursar na 
audiência pública com a parti-
cipação da presidente afasta-
da Dilma Rousseff, no Espaço 
Cultural. Fez menção, irônica, 
aos cartazes que deputados 
federais pró-impeachment 
usaram na votação da admis-
sibilidade do processo, em 17 
de abril, onde se lia “Adeus, 
querida”.

“O senador afirma que não in-
dicou o delator Machado para 
a Transpetro, como afirmou o 
próprio Sérgio Machado”. Trecho 
final da nota em que o presiden-
te do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB), nega qualquer envolvi-
mento com o ex-presidente da 
subsidiária da Petrobras. Inves-
tigado pelo STF, o peemedebista 
insistiu que as doações que 
recebeu para a sua campanha 
foram “legais”.  

A MAtEMáticA pRó-DilMA nO SEnADO 
“Tenho minhas dúvidas sobre isso”. Do deputado federal Veneziano Vital (PMDB) acerca da aprovação, 
pelo Senado, do impeachment de Dilma Rousseff. O peemedebista enxerga a possibilidade de alguns se-
nadores (que votaram pela admissibilidade do processo) modificarem seus votos. Aliado da presidente, o 
senador Roberto Requião (PMDB) afirmou que ela já teria 30 votos contra o impeachment – Dilma precisa 
apenas de 28 para se safar do processo. 

Na semana passada, conforme disse a colu-
na, o deputado Branco Mendes (PSL) admitiu 
usar até a “condução coercitiva” para obrigar 
os executivos de telefonias a prestar de-
poimento na CPI da Telefonia, que investiga 
denúncias de irregularidades. Ao que pare-
ce, a medida extrema não será necessária. 
O primeiro depoimento está pré-agendado 
para segunda-feira. Serão ouvidos, ao todo, 
executivos da Claro, Tim e Oi.

O deputado Hervázio Bezerra (PSB), líder do go-
verno na AL-PB, aposta que o PMDB e o PSDB não 
se unem no apoio à pré-candidatura de Luciano 
Cartaxo (PSD). Por quê? Ele faz a seguinte leitu-
ra: os senadores José Maranhão e Cássio Cunha 
Lima almejam concorrer ao Governo do Estado, 
em 2018, e não estariam dispostos a “projetar”, 
juntos, o prefeito, que teria o mesmo sonho.
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A ida do deputado es-
tadual socialista Ri-
cardo Barbosa (foto) 
para Brasília, onde 
assumirá a Secreta-
ria Institucional do 
Governo do Estado, 
torna possível aque-
le cenário do qual 
tratamos aqui, em 
comentário à declara-
ção do deputado Buba 
Germano (PSB), mês 
passado. O parlamen-
tar estaria disposto 
a tirar uma licença, o 
que permitiria a as-
censão do vereador 
Raoni Mendes (DEM), segundo suplente, à Assembleia Legislativa. Nem precisará. Porém, ressalta-se, 
é necessário que o deputado Lindolfo Pires (PROS), que deixa o cargo na capital federal, não retorne 
ao Legislativo – especula-se que ele assumirá a Casa Civil ou até a pasta de Turismo. Assim, indepen-
dentemente de qual posto ele ocupará no Governo Estadual, deixaria a vaga para o primeiro suplente, 
Artur Filho (PRTB), que é vereador em Cabedelo. Com esse reagrupamento, como dissemos, “ao tempo 
em que os socialistas receberiam uma voz combativa na AL-PB [Raoni], que já vem fazendo ‘estragos’ na 
administração Cartaxo (PSD), reforçariam seu quadro de oposição na Câmara Municipal”, com a vereadora 
Sandra Marrocos, primeira suplente, que tem forte perfil de combatividade, ideal para o período eleitoral 
que se avizinha.
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Ricardo entrega pavimentação de 100 
ruas no aniversário de Mangabeira
Governo do Estado
investiu na obra um
total de R$ 15,8 milhões

Foto: Divulgação/ALPB

O governador Ricardo 
Coutinho entrega nesta quin-
ta-feira (16), a partir das 10h, 
a pavimentação e drenagem 
urbana de 100 ruas do bair-
ro Cidade Verde, durante 
solenidade de comemoração 
aos 33 anos de aniversário 
do bairro de Mangabeira. A 
solenidade faz parte de uma 
programação especial elabo-
rada pelo Governo do Estado 
para celebrar a data e que se 
prolonga até o domingo (19).  
Na ocasião, também será en-
tregue a premiação das reda-
ções com temática referente 
ao bairro.

São mais de 126 mil 
metros quadrados de calça-
mento, que beneficia o bair-
ro localizado na Zona Sul da 
capital paraibana. Ao todo, 
foram investidos R$ 15,8 
milhões nas obras. O evento 
acontece na Rua Flor de Iris, 
s/n, Bairro Cidade Verde, pró-
ximo à Escola Mestre Sivuca.

De acordo com a progra-
mação elaborada pelo Go-
verno do Estado, ainda nesta 
quinta (16), a partir das 18h, 
haverá uma performance da 
Banda da Polícia Militar,  se-
guida de uma celebração re-
ligiosa ecumênica, na Praça 
do Coqueiral. Na sexta-feira 
(17), no mesmo local, estu-
dantes de escolas públicas 
terão uma aula de campo so-
bre a história do bairro, às 9h 
e às 14h30.

As programações do sá-
bado (18) e domingo (19) 
também acontecem na pra-
ça. No sábado, entre as 7h e 
as 12h, será oferecida à po-
pulação de Mangabeira a Es-
tação de Serviços, com diver-
sos serviços como corte de 
cabelo, educação ambiental 
e para o trânsito, vacinação, 
orientações de saúde do tra-
balhador, combate ao Aedes 
aegypti, teste rápido para 
HIV, sífilis, hepatite, glicemia, 
verificação de pressão e dis-
tribuição de preservativos, 
dentre outros.

À noite, apresentações 
culturais com palhaços, uma 
quadrilha junina com ca-
deirantes da Fundação de 
Apoio ao Deficiente (Funad), 
Quadrilha Sanfona Bran-
ca, Totonho e os Cabra, Seu 
Pereira e Coletivo 401 e o 
Forró Caçuá. No domingo, a 
partir das 7h, será promovi-
do um passeio ciclístico. Os 
interessados podem se ins-
crever por meio do site ofi-
cial do Governo da Paraíba 
(http://paraiba.pb.gov.br).

Desde 2011, o Governo 
do Estado realiza investi-
mentos para promover a me-
lhoria da qualidade de vida 
da população de Mangabei-
ra, destacando-se Programa 
Cidade Madura, Escola Téc-
nica, Trevo das Mangabeiras, 
Restaurante Popular, Distri-
to Integrado de Segurança 
Pública, Unidade de Polícia 
Solidária, Centro Socioedu-
cativo (Fundac) e Centro de 
Formação de Professores 
(em construção).

Além da LDO, deputados aprovaram 253 matérias, entre as quais Projetos de Lei, de Resolução, Medida Provisória e Requerimentos

Os deputados apro-
varam, durante sessão or-
dinária realizada nessa 
quarta-feira (15), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) do Governo do Es-
tado para o orçamento do 
ano de 2017. Além da LDO, 
os parlamentares aprova-
ram 253 matérias, entre as 
quais constam Projetos de 
Lei, Projetos de Resolução, 
Medida Provisória e Reque-
rimentos. O relatório da 
LDO foi aprovado por 21 a 
10 votos e a LDO aprovada 
também pelo placar de 21 a 
10 votos.

O presidente da ALPB, 
Adriano Galdino, agradeceu 
em plenário aos deputados 
e a todos os servidores da 
Casa de Epitácio Pessoa 
pelos trabalhos realizados 
neste semestre. “Cumpri-

mos com nossa obrigação, 
LDO aprovada, os projetos 
em pauta todos debatidos 
e a nossa produção legisla-
tiva bate novo recorde ago-
ra e nós estamos realmen-
te cumprindo com nossas 
obrigações e com a expec-
tativa do povo paraibano”, 
destacou.

O relator do projeto, 
deputado Buba Germano, 
ressaltou que a proposta 
de LDO tem enorme impor-
tância na organização das 
finanças do Estado ao esta-
belecer diretrizes para ela-
boração do orçamento e fi-
xar normas para a execução 
das despesas. “Torna-se um 
instrumento essencial para 
a política fiscal e da gestão 
orçamentária e financeira”, 
declarou o deputado.

Buba acrescentou ain-

da que, de acordo com a 
sua relatoria, compreende 
que o conteúdo da atual 
proposta de LDO, além da 
qualidade, pertinência e 
consistência técnica, reflete 
a responsabilidade e o es-
forço do Governo do Estado 
em continuar mantendo a 
estabilidade fiscal de forma 
a assegurar a capacidade 
de investimento e induzir 
desenvolvimento sustentá-
vel do Estado. “O Governo 
teve a cautela de mandar 
uma peça orçamentária, 
que eu diria, ser conserva-
dora, mas com muita res-
ponsabilidade”, destacou o 
relator da matéria.

A Assembleia Legis-
lativa do Estado (ALPB) 
debateu o projeto da LDO 
2017 em uma Audiência 
Pública realizada no dia 25 

de maio. O encontro teve a 
participação dos deputados 
e da sociedade civil orga-
nizada para contribuir na 
construção do projeto de 
Lei 849/16, que dispõe so-
bre as Diretrizes Orçamen-
tárias do próximo ano.

Assembleia aprova diretrizes do 
governo para o orçamento de 2017

LEI DE DIREtRIZES oRÇAMENtÁRIAS

Em sessão ordinária 
nessa quarta-feira (15), sob 
a presidência do conselheiro 
André Carlo Torres Pontes, o 
Pleno do Tribunal de Contas 
da Paraíba, aprovou a pres-
tação de contas da Secretaria 
de Estado da Agricultura Fa-
miliar e do Desenvolvimento 
(2014) e da Secretaria de Es-
tado da Mulher e da Diversi-
dade Humana (2015). 

Na mesma sessão, foram 
julgadas regulares as contas 
das prefeituras municipais de 
Mari (2014), Campina Grande 
(2012) e Prata (2012), e em 
recursos de reconsideração 
interpostos pelos ex-prefeitos, 
as contas de Soledade (José 
Bento Leite do Nascimento) 
e Remígio (Luis Cláudio Regis 
Marinho). Na mesma sessão 
o TCE emitiu parecer contrá-
rio às contas do município de 
Alhandra, exercício de 2012, 
responsabilizando o ex-ges-
tor, Renato Mendes Leite, pelo 
montante de R$ 1.353.107,79, 
em decorrência das irregula-
ridades apontadas pelo órgão 
técnico da Corte.

Na análise da prestação 
de contas da prefeitura de 
Alhandra, segundo os dados 
apresentados pelo relator, 
conselheiro substituto Marcos 
Antônio Costa, entre as irregu-
laridades apontadas pela Au-
ditoria, destacou-se a falta de 
comprovantes de despesas e o 
descontrole nos gastos e déficit 
orçamentário. Na relatoria do 
conselheiro substituto Renato 

Sérgio Santiago Melo, a Corte 
apreciou uma inspeção espe-
cial na Prefeitura Municipal de 
Joca Claudino e responsabili-
zou a prefeita Lucrecia Adriana 
de Andrade por um débito no 
montante de R$ 1.373.390,33, 
referente a saldo financeiro 
não comprovado.

O colegiado também de-
cidiu pelo provimento parcial 
de recurso interposto pela 
Fundação Estadual do Bem 
Estar do Menor Alice Almei-
da, referente ao Acórdão TC 
1240/2014, para reduzir 
imputação de multa, e pelo 
não provimento de recursos 
impetrados pelos ex-prefei-
tos adjefferson Kleber Vieira 
Diniz, do município de Santa 
Inês (2011), José Francisco 
Régis de Cabedelo (2009) e 
Antônio José Ferreira, de Mo-
geiro (2012).

Os processos constan-
tes na pauta de julgamento 
na sessão movimentaram 
recursos da ordem de R$ 
5.946.654.426,57. Os traba-
lhos foram conduzidos pelo vi-
ce-presidente, conselheiro An-
dré Carlo Torres – no exercício 
da Presidência. Formaram o 
quorum os conselheiros Nomi-
nando Diniz, Fernando Catão, 
Fábio Túlio Nogueira e Marcos 
Antônio Costa. Também, dos 
substitutos de conselheiro, An-
tonio Gomes Vieira Filho, Anto-
nio Cláudio Silva Santos, (con-
vocado para o Tribunal Pleno), 
Oscar Mamede Santiago e Re-
nato Sérgio Santiago Melo.

TCE aprova contas de 
secretarias de Estado

AGRICULtURA E MULHER

A partir de 1º de julho, entra 
em vigor o expediente em turno 
único na sede administrativa da 
Defensoria Pública da Paraíba, 
que fica na Av. Monsenhor Wal-
fedo Leal, 487, bairro Tambiá, em 
João Pessoa. A decisão é do Con-
selho Superior da DPPB, que tem 
como meta a redução de custos.

O expediente corrido de seis 
horas foi proposto pelo presiden-
te do Conselho Superior da DPPB, 
defensor geral Vanildo Oliveira 
Brito, e aprovado por unanimi-
dade pelo Colegiado. De acordo 

com a decisão, o expediente na 
sede administrativa será das 12h 
às 18h de segunda a quinta-feira 
e permanece das 8h às 14h nas 
sextas-feiras.

O presidente do Conselho 
Superior explicou que o novo ho-
rário só será aplicado a quem tra-
balha na sede administrativa. Nos 
Núcleos de Atendimentos e de-
mais locais que recebem o público 
não haverá mudança de horário.

Vanildo Brito explicou que a 
adoção de um expediente corri-
do de seis horas faz parte de uma 

série de medidas adotadas para 
economizar. “Diante da crise ins-
talada no país, essa mudança vai 
possibilitar a racionalização dos 
gastos, sem prejuízo a execução 
dos trabalhos e demanda da so-
ciedade”, disse.

Também foi determinada a 
alteração do expediente para os 
festejos juninos. No próximo dia 
23, véspera de São João, o pon-
to é facultativo. No dia 24, dia de 
São João, é feriado em todas as 
unidades da Defensoria Pública 
da Paraíba.

Defensoria terá expediente único
SEDE ADMINIStRAtIVA

“(...) nossa produção 

legislativa bate novo 

recorde agora e nós 

estamos realmente 

cumprindo com nos-

sas obrigações e 

com a expectativa 

do povo paraibano”



A presidente chegou ao Es-
paço Cultural por volta das 15h40 
acompanhada do governador Ri-
cardo Coutinho. No local, a multi-
dão gritava “Fora Temer” e “Fica 
Querida”. Faixas e cartazes contra 
o golpe e contra o presidente inte-
rino do Brasil foram espalhados ao 
redor da Fundação Espaço Cultural 
José Lins do Rego. 

Um dos momentos mais emo-
cionantes foi a homenagem que Dil-
ma fez à lider das Ligas Camponesas, 
Elizabeth Teixeira, viúva de João Pe-
dro Teixeira. Em seu discurso, Dilma 
falou da luta das mulheres acrescen-
tando ser fundamental resistir, en-
frentar e mudar. Ela foi ovacionada 
quando revelou que eles quiseram 
que renunciasse. “Eles achavam e di-
ziam que eu era uma pessoa muito 
dura e estava no mundo da lua, mas 
eles esqueceram de dizer que a mu-
lher brasileira é, sobretudo, firme e 
lutadora. É fundamental resistir, en-
frentar e mudar. Nós mulheres sabe-
mos disso. Tenho muito orgulho do 
apoio que tenho recebido das mu-
lheres e sei reconhecer esse apoio 
e olhar a luta das mulheres deste o 
tempo da escravidão, as mulheres 
desse país resistiram a muitas lutas. 
Nesse momento só a força da solida-
riedade e toda energia que vocês me 
passam compensam esse sofrimento 
e essa injustiça”, destacou.

O governador Ricardo Coutinho 
iniciou seu discurso elogiando a ini-
ciativa da Assembleia Legislativa da 
Paraíba ao realizar a audiência pú-
blica para discutir a democracia e o 
momento político do Brasil. Sobre 
o que considera golpe, ele afirmou 

que quem votou a favor do impea-
chment comprou gato por lebre e 
disse: “As pessoas estão vendo agora 
que foram apenas usadas para o pri-
vilégio de alguns poucos no poder. 

Com duras críticas, ele falou da 
atitude do presidente interino Mi-
chel Temer ao retirar a verba de R$ 
17 milhões para a conclusão do Via-
duto do Geisel, que, segundo ele, 
está 60% concluído. “Escolher um 
Estado pequeno como a Paraíba 
para perseguir e retirar o dinheiro 
de uma obra não é um ato contra 
a minha pessoa, é contra o povo da 
Paraíba. É uma pessoa que não teve 
um único voto legítimo e está gover-
nando o Brasil, num processo injurio-
so contra o povo”, afirmou.

Ele tratou como mesquinharia a 
decisão de Temer em barrar os des-
locamentos de Dilma pelo Brasil em 

avião da FAB. Segundo o governa-
dor, Dilma havia lhe dito “vou à Pa-
raíba nem que seja a cavalo, mas vou 
chegar aí’. E considerou a vinda da 
presidente como uma data histórica 
para a política da Paraíba. 

Falando antes de Dilma Rous-
seff, Ricardo disse que a presidente 
é a responsável pela obra de trans-
posição do São Francisco. E disse que 
as cidades da Paraíba não podem 
ficar sem abastecimento, pois 90% 
já está pronta e não pode parar. Ele 
ressaltou ainda que a pequena elite 
brasileira jamais aceitou que Brasília 
pudesse ter mulheres guerreiras, ne-
gros, militantes LGBT, entre tantos. 
“Brasília hoje mudou a sociologia de 
poder”, disse, e foi ovacionado pelo 
público, que proferia as palavras de 
ordem: “Ricardo, guerreiro, do povo 
brasileiro!”.
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Políticas

Retirar verba do Viaduto do Geisel 
é crime contra a PB, afirma Dilma

“Eles estão praticando 
um crime contra a Paraí-
ba”. Foi o que denunciou a 
presidente afastada Dilma 
Rousseff sobre o bloqueio da 
verba de R$ 17 milhões reti-
rada da conta do Estado pelo 
Ministério das Cidades. Os 
recursos estavam destinados 
para a construção do Viaduto 
do Geisel. Ela lembrou que ha-
via deixado o dinheiro pronto 
para ser utilizado pelo Gover-
no da Paraíba, considerou um 
desrespeito e disse que isso 
não é uma prática republica-
na. “É fazer politicagem”.

A presidente afastada 
discursou durante 40 minu-
tos na audiência pública pro-
movida ontem pela Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
no Espaço Cultural, para falar 
sobre democracia e o atual 
momento político do País. O 
evento contou com as pre-
senças de várias autoridades, 
entre elas os governadores 
Ricardo Coutinho e Welling-
ton Dias (Piauí), deputados 
estaduais da Paraíba, de Per-
nambuco e Rio Grande do 
Norte, deputado federal de 
Pernambuco, Sílvio Costa.

A solenidade começou 
com o Hino Nacional execu-
tado por uma banda formado 
por crianças e adolescentes 
do Projeto Prima. A Praça do 
Povo do Espaço Cultural fi-
cou lotada por representantes 
do povo, entidades de classe, 
agricultores que chegaram de 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Presidente da República 
afastada reuniu milhares 
de pessoas na capital

vários recantos do Estado. Um 
forte esquema de segurança 
foi montado contando com po-
liciais militares, federais e ain-
da segurança privada que uti-
lizaram detectores de metais.

Dilma Rousseff fez duras 
críticas ao presidente inte-
rino Michel Temer, o tratou 
de traidor em seu discurso  e 
destacou a receptividade dos 
paraibanos. Em dado mo-
mento afirmou que “a árvore 
da democracia está infestada 
de parasitas”. “Vou ficar de 
olho nas obras de transpo-
sição do Rio São Francisco 

demonstrando preocupação 
com a situação hídrica de 
Campina Grande”, assegurou. 

Dilma ainda classificou 
o governador Ricardo Cou-
tinho um grande parceiro e 
afirmou que juntos consegui-
ram importantes resultados, 
citando a vinda de 413 médi-
cos, através do Programa Mais 
Médicos, e o ingresso de 67 
mil estudantes nas faculdades 
através do Prouni e Fies. Ainda 
em seu discurso, a presidente 
condenou o estupro de mulhe-
res e que o processo de impea-
chment que sofre  é um golpe.

Audiência Pública promovida pela Assembleia Legislativa debateu 
o golpe contra a democracia e o momento político brasileiro

Presidente Dilma Rousseff recebeu diversas homenagens dos participantes

“Processo injurioso contra o povo” O deputado Adriano Gal-
dino, presidente da Assem-
bleia Legislativa, disse que a 
presença de Dilma “no nosso 
Estado é um grande momen-
to para a mulher paraibana”. 
E ressaltou que aquela ses-
são especial é a defesa do es-
tado democrático de direito. 

“A partir da Paraíba nós 
queremos que Dilma conti-
nue a presidente porque ela 
foi eleita”, disse. A organi-
zação do evento estima que 
seis mil pessoas estiveram 
presentes.

Jeová Campos, deputado 
responsável pela audiência 
pública, falou pouco e pre-
feriu entregar a Dilma um 
convite para ir até São José 
de Pìranhas e Cajazeiras e 
conhecer três grandes bar-
ragens e outras obras impor-
tantes e inaugurar, para que 
“não sejam entregues por 
golpistas”.

A deputada Estela Be-
zerra tratou como golpe o 
que vem sendo praticado 
atualmente no Brasil. Ela 
citou a supressão de minis-
térios, de secretarias res-
ponsaveis pelos direitos dos 
trabalhadores, dos agricul-
tores e ainda a supressão 
de direitos políticos. A par-
lamentar concluiu dizendo 
que Dilma é uma mulher de 
coração valente.

Moradora do assenta-
mento Santa Helena, em Cruz 
do Espírito Santo, a agricul-
tora Ana Celli foi ao Espaço 
Cultural acompanhada do 

pai, mãe, filho e outros pa-
rentes. O mesmo fez a presi-
dente daquele assentamento, 
Célia Maria da Silva. As duas 
disseram que estavam muito 
felizes em conhecer a presi-
dente, enquanto que aquele 
era um momento gratifican-
te, pois foram os governos 
Lula e Dilma que ajudaram 
os mais necessitados, dando 
condições de trabalho e edu-
cação, com alunos da zona 
rural tendo condições de fre-
quentar a universidade.

 Lúcia Madruga, repre-
sentante da Frente Brasil 
Popular, falou das conquis-
tas sociais e dos trabalha-
dores durante os governos 
Lula e Dilma e se emocionou 
quando disse que já havia 
passado dificuldades e que 
no governo Dilma conseguiu 
uma casa própria, através 
do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, e agradeceu por 
seu filho, que estuda graças 
ao Prouni.

Galdino ressalta momento

Ana Celli levou consigo a família 

FOTOS: Ortilo Antônio

FOTO: Marcos Russo
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Presos são acusados de 
vários crimes em municípios 
do Litoral Norte da Paraíba

Polícia prende grupo criminoso
OPeraçãO ShalOm

Uma operação conjun-
ta das Polícias Civil e Militar 
da Paraíba, realizada na ma-
drugada de ontem em mu-
nicípios do Litoral Norte do 
Estado, prendeu dez pessoas, 
entre elas três mulheres, e 
aprendeu três adolescentes. 
A operação denominada Sha-
lom, que vem do hebraico e 
significa “paz”, teve como ob-
jetivo cumprir mandados de 
busca e apreensão de suspei-
tos da prática de homicídios, 
crimes contra o patrimônio e 
tráfico de entorpecentes na 
região do Vale do Maman-
guape e Baía da Traição. 

As investigações foram 
conduzidas pelo Grupo Tá-
tico Especial (GTE) e o Nú-
cleo de Homicídios, da 7ª 
Delegacia Seccional, que 
tem sede em Mamanguape. 
Participaram da ação, 300 
policiais civis e militares, e 
o Grupamento Tático Aéreo 
(GTA), que realizou um pa-
trulhamento na região, com 
o helicóptero Acauã. 

Nesta penúltima ope-
ração foram efetuados dois 
flagrantes, sendo um de por-
te ilegal de armas de fogo e 
outro de tráfico de drogas. 
Os tipos de crimes cometi-
dos pelos criminosos foram: 
tráfico de drogas, homicídio, 
crimes contra o patrimônio 
e corrupção de menores. 
A polícia decretou prisão 
preventiva de todos os acu-
sados, além da internação 
provisória dos adolescentes 
no Centro Educacional do 
Adolescente (CEA).  

As acusadas foram en-
caminhadas para o presídio 
feminino Júlia Maranhão, 
enquanto que os indiciados 
foram para a Cadeia Públi-
ca de Mamanguape. Um dos 
adolescentes chegou a ser 
apreendido mais de uma vez 
durante essa operação, mas 
pelo fato da polícia ainda es-
tar em processo de investiga-
ção, ele foi liberado e encami-
nhado para seus familiares.

A operação se iniciou em 
janeiro desse ano e durante 
os cinco meses de atuação a 
polícia realizou 54 prisões, 
somando com as apreensões 

desta quarta-feira. No total, 
foram apreendidas 15 ar-
mas de fogo, entre elas duas 
eram submetralhadoras e 40 
de uso exclusivo do Grupa-
mento de Mergulhadores de 
Combate da Marinha do Bra-
sil (CRUMEC), além de 100 
quilos de drogas, pertencen-
te a associação do tráfico. 

Durante uma coletiva 
de imprensa na manhã de 
ontem, na Central de Polícia 
Civil, no bairro do Geisel, em 
João Pessoa, o delegado Wal-
ter Brandão afirmou que os 
grupos eram chefiados por 
dois suspeitos: Gilvan Soa-
res da Silva, o “Bebão”, que 
está preso em uma Unidade 
Prisional Federal no Cam-
po Grande (MS) e liderava 
as ações criminosas na Baía 
da Traição, além de possuir 
uma movimentação finan-
ceira de R$ 100 mil na con-
ta de sua cônjuge; e “Naldo” 
Vaqueiro, que comandava os 
crimes em Mamanguape. 

Mais seis mandados
Os gestores de seguran-

ça pública informaram que 
ainda existem seis mandados 
de prisão para serem cumpri-
dos: uma em Penitenciárias 
de Campo Grande (MS), três 
em João Pessoa (PB), uma em 
Caicó (RN) e uma em Catolé 
do Rocha (PB). 

O delegado Walter 
Brandão explicou ainda que 
existe uma hierarquia na 
criminalidade, divididos em 
categorias, que são os che-
fes do tráfico, aqueles que 
geralmente ficam nos presí-
dios; gerentes do tráfico, que 
residem nas comunidades e 
os aviões, que fazem a distri-
buição das drogas. 

O secretário de Estado 
de Segurança Pública, Cláu-
dio Lima, comentou sobre a 
migração da criminalidade, 
destacando que só neste ano 
mais de 200 criminosos fugi-
ram de unidades prisionais 
do Rio Grande do Norte e co-
meçaram a atuar na capital 
paraibana. 

“Além da criminalidade 
local, ainda temos a influên-
cia de outros estados. Ano 
passado 500 presos fugiram, 
e só neste ano já foram mais 
de 200, realmente é uma si-
tuação preocupante. Fora 
que eles são criminosos de 
alto escalão, como assassi-
nos, assaltantes de bancos, 
dentre outros”, revelou.

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

FOTO: Evandro Pereira

Resultado da Operação Shalom foi apresentado ontem durante coletiva de imprensa na Central de Polícia Civil, em João Pessoa

Histórico da operação 

g 17/1 – A primeira prisão da operação, com apreensão de 1 kg de crack, teve apoio da PRF. Oriunda de Natal (RN), a droga seria distri-
buída em Mamanguape e nas cidades adjacentes. 

g 22/1 – Apreensão de grande quantidade de armas pertencente à organização criminosa, que possuía um núcleo com ramificações 
em Mamanguape e Baía da Traição, além de contatos com acusados da capital e de outros estados, como: Campo Grande (MS), Caicó 
(RN), Catolé do Rocha (PB) e em João Pessoa (PB). Foram cumpridos mandados de prisão preventiva.

g 2/2 – Duas prisões, com grande quantidade de apreensão de drogas. Os dois suspeitos operavam a serviço do tráfico de entorpecentes.

g 15/2 – A acusada “Ingrid” foi presa em flagrante na rodoviária, transportando para o Vale do Mamanguape e para o Brejo paraibano. 
O destinatário era “Luciano”, que era o gerente da cidade de Guarabira, além de ser o encarregado de 50% das drogas que eram trafi-
cadas no Brejo, com conexão com Mamanguape.

g 20/2 – Apreensão do índio “Raminho”, que já cumpre pena pelo tráfico de entorpecentes. Com ele foi apreendida grande quantidade 
de maconha fracionada e preparada para o comércio ilícito, além de uma arma de fogo. Ele está cumprindo pena em regime fechado, 
respondendo a mais um crime. 

g 26/2 – Foram apreendidos 48 kg de maconha. Grande parte dessa droga foi encontrada com uma adolescente, que saiu de Ma-
manguape para receber em Campina Grande. A casa onde ocorria o tráfico foi localizada, permitindo assim outras apreensões. 90% da 
droga seriam destinados para Mamanguape. Foi também constatada uma organização criminosa que pratica tráfico de entorpecentes, 
homicídios e assaltos.

g 10/3 – Preso o acusado “Alantiel”, que já respondeu por vários crimes de latrocínios e assaltos em sequência. Com ele foi apreendi-
da uma das armas que foi utilizada em alguns homicídios da região. 

g 11/3 – A suspeita “Wilisiene”, da organização criminosa, veio de João Pessoa para Mamanguape para levar uma arma de fogo de 
outros estados, com “Pindoba” como destinatário.

g 12/3 – A suspeita “Tamires” foi presa no Terminal Rodoviário, com grande quantidade de droga.

g 17/3 – Presos três homens acusados de serem gerentes do crime. Um deles era Gilmar Soares, conhecido como “Bebão”, que cumpriu 
pena por assalto e tráfico de entorpecente. Com eles foi apreendida uma das metralhadoras pertencentes à associação criminosa.

g 23/3 – Aproximadamente três elementos, encarregados da linha de frente de praticar os homicídios na cidade de Mamanguape, 
foram presos. Alguns eram adolescentes a mando de facções para praticar esses homicídios. 

g 1/4 – Foram presos cinco integrantes da mesma quadrilha. Os acusados iam praticar um sequestro do prefeito de um município pró-
ximo. Foram apreendidas com eles uma metralhadora e uma arma de fogo. Parte deles veio de João Pessoa.

Um trabalho integrado 
da Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Homicídios e 
Entorpecentes e Grupo Tático 
Especial (GTE) com o Núcleo 
de Inteligência da Polícia Mi-
litar de Patos, resultou ontem 
na apreensão de uma adoles-
cente de 15 anos, suspeita de 
assassinar Camila Severina 
Gomes de Lima, 20 anos.  O 
crime aconteceu na noite de 
terça-feira (14), no centro de 
Patos. A vítima foi golpeada 
com várias perfurações de faca 
que atingiram as costas, pesco-
ço e abdômen. Camila Severina 
ainda foi socorrida e levada 
para o Hospital Regional, mas 
não resistiu aos ferimentos.

Em menos de 12 horas 
depois do registro da ocorrên-

cia, os policiais conseguiram 
identificar e apreender a ado-
lescente no Jardim Guanabara.

Na delegacia, ela confes-
sou o crime. “Ela revelou que 
teve um relacionamento amo-
roso com a vítima e que deci-
diu assassinar Camila Severina 
porque ela estava ameaçando 
acabar o atual relacionamento 
dela. O crime teria sido pla-
nejado dois dias antes e foi 
consumado durante uma dis-
cussão”, falou o delegado Gau-
dêncio Neto.

A faca apreendida foi en-
caminhada para exame no 
Instituto de Polícia Cientifica 
(IPC). A adolescente vai ficar 
à disposição do Juizado da In-
fância e da Adolescência da ci-
dade de Patos.

Presa acusada de matar 
mulher a golpes de faca

em PaTOS

Policiais militares do Ba-
talhão de Operações Especiais 
(Bope) conseguiram deter, na 
noite de terça-feira (14), três 
adolescentes suspeitos de pra-
ticar um arrastão em um ôni-
bus no bairro de Cruz das Ar-
mas, em João Pessoa. A equipe 
recebeu a informação de que 
um ônibus teria sido alvo de 
um roubo. Após o chamado, 
os policiais se dirigiram para 
o local e se depararam com os 
suspeitos, que tentaram fugir, 
mas foram detidos. 

Com os três suspeitos, 
adolescentes de 16 e 17 anos, 
foi apreendido um punhal e re-
cuperados todos os celulares 
produtos do roubo. Os detidos 
foram encaminhados para a 
delegacia especializada.

Também na terça-feira, 
policiais militares da 3ª Com-
panhia do 7º Batalhão apreen-
deram uma submetralhadora 
e uma espingarda em poder de 
dois adolescentes  em Sapé.

A PM foi acionada em vir-
tude de um assalto a um esta-
belecimento comercial no cen-
tro. Durante rondas no bairro 
Agrovila, policiais do moto-
patrulhamento se depararam 
com um adolescente com as 
características repassadas, 
que empreendeu fuga, mas 
foi alcançado. Com ele foi en-
contrada a submetralhadora 
calibre 38 e munições. Na casa 
usada como esconderijo, foi 
apreendida uma adolescente,  
com uma espingarda calibre 
12,  três munições e drogas. 

PM apreende suspeitos 
de arrastão em ônibus

em JOãO PeSSOa

Em uma ação rápi-
da, a Polícia Civil da Pa-
raíba prendeu ontem, 
em flagrante, Lucas Ave-
lino da Fonseca, suspeito 
do homicídio que teve 
como vítima Ruan Ribei-
ro Almeida, 22 anos, na 
noite anterior no bairro  
José Américo, em João 
Pessoa. A ação foi reali-
zada pela Delegacia de 
Crimes contra a Pessoa 
(Homicídios) da capital, 
em Mangabeira VIII.

De acordo com as in-
vestigações, a motivação 
do crime seria uma su-

posta dívida de drogas. 
“Lucas devia R$ 1 mil a 
Ruan e o chamou para 
um suposto pagamento 
no Centro Comunitário 
do José Américo, onde 
aconteceu o homicídio”, 
explicou o delegado ti-
tular da Delegacia de 
Homicídios, Reinaldo 
Nóbrega. A autoridade  
ressaltou que a ação dos 
policiais civis foi imedia-
ta, proporcionando o 
flagrante. Lucas Avelino 
permanece na Central 
de Polícia Civil à disposi-
ção do Poder Judiciário. 

Homem é detido por 
homicídio na capital

em FlaGraNTe
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Detran-PB lança campanha 
educativa para festejos juninos
Objetivo é diminuir 
o número de acidentes 
durante o período no Estado

“Pegando o mote da 
tradição desse mês festivo, 
o Detran da Paraíba lança a 
campanha em prol de dimi-
nuir o número de acidentes 
durante o período, com a fi-
nalidade de manter o clima 
saudável e de festa do São 
João e do São Pedro”. A afir-
mação é do superintendente 
do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB), 
Agamenon Vieira, durante 
o lançamento da campa-
nha “Tradição é preservar 
a vida”, voltada aos festejos 
juninos no Estado. 

O evento aconteceu on-
tem, no auditório do Hospi-
tal de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
numa parceria entre a Di-
visão de Educação de Trân-
sito do Detran da Paraíba e 
aquele hospital. “Apesar do 
trabalho de pouca reper-
cussão na mídia, a atuação 
da educação de trânsito tem 
salvado vidas”, enfatizou o 
superintendente, destacan-
do os projetos desenvolvi-
dos pela equipe da divisão, 
coordenada pela pedagoga 
Abimadabe Vieira.

Ele ressaltou ainda o 
crescimento da população e o 
consequente número de veí-
culos, associado ao alto índi-
ce de consumo de álcool e do 
uso do celular ao dirigir, como 
principais causadores de aci-
dentes nas vias e estradas da 
Paraíba. “É preciso combater 
isso, através dessas campa-
nhas educativas, para evitar 
o aumento do número de aci-
dentados”, reiterou.

A campanha recém-lan-
çada pelo Detran alcançará 
todo o Estado, com o obje-

A Abrasel da Paraíba (As-
sociação Brasileira de Bares 
Restaurantes e Similares) vai 
aderir à campanha promovida 
pelo Detran-PB e solicitar de 
todos os seus associados que 
alterem a senha do Wi-fi de 

seus estabelecimentos. A nova 
senha a ser adotada será: “Se 
beber não dirija”. 

A campanha será desenvol-
vida por todo o período junino 
na Paraíba e a finalidade é aler-
tar as pessoas para que não diri-

jam após ingerir bebida alcoóli-
ca para evitar acidentes. O risco 
de acidentes nos períodos de 
festas é sempre maior, conforme 
alerta a direção do Detran.

De acordo com Paulo Ama-
ral, presidente da Abrasel-PB, a 

campanha é bastante pertinen-
te e ele pretende sensibilizar os 
associados para que participem. 
“Iremos divulgar a campanha 
para todos os associados, mas a 
decisão de alterar a senha será in-
dividual”, pontua o empresário. 

Abrasel-PB apoia evento que será divulgado entre associados   

tivo de conscientizar a po-
pulação sobre os cuidados 
com a segurança no trânsito 
durante as festas juninas, 
destacando as necessidades 
do uso do cinto de segurança 
por parte de todos os passa-
geiros do veículo, de trafegar 

dentro dos limites de velo-
cidade estabelecidos pela 
sinalização e não consumir 
bebida alcoólica ao dirigir.

Palestra
Após o lançamento da 

campanha, foi realizada a pa-

lestra “Segurança no trânsito: 
atualização na legislação do 
DPVAT”, proferida pelo ad-
vogado Jonathas Barbosa da 
Silva, especialista em Direito 
Civil. Segundo ele, o seguro 
de Danos Pessoais causados 
por Veículos Automotores 

(DPVAT) é cobrado anual-
mente, junto ao vencimento 
do IPVA, sem necessidade de 
apuração da culpa pelo aci-
dente, mas com registro ofi-
cial através de um Boletim de 
Ocorrência (BO.).

Ele esclareceu que mais 

que um seguro, o DPVAT é 
um benefício social, já que as 
vítimas e seus familiares po-
dem requerer, inclusive sem a 
necessidade de um advogado, 
“que muitas vezes tentam se 
aproveitar daquele momento 
de fragilidade dos envolvidos”. 
O prazo de indenização é de 
até três anos. Após a palestra, 
os debates foram conduzidos 
pela advogada Giordana Cou-
tinho Meira de Brito, do Sindi-
cato dos Centros de Formação 
de Condutores. 

Operação Lei Seca 
Além da campanha, um 

efetivo de 47 homens, divi-
dido em três equipes, será 
empregado na Operação 
São João, com a finalida-
de de coibir o consumo de 
álcool aliado à direção de 
veículos, visando a redução 
de acidentes nas vias e ro-
dovias paraibanas. De acor-
do com o plano de ações da 
Divisão de Policiamento e 
Fiscalização do Detran-PB, 
responsável pela Operação 
Lei Seca no Estado, todos os 
municípios que concentram 
os grandes eventos juninos 
serão alvos da operação. A 
abordagem será feita por 
meio do teste de bafôme-
tro, mas também serão coi-
bidas as demais infrações, 
de acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

O Instituto de Arte, 
Cultura e Cidadania – 
Solidarium, em parce-
ria com a Prefeitura de 
Campina Grande, pro-
move hoje a terceira 
edição do São João do 
Carneirinho. Trata-se 
de um evento que faz 
parte dos acontecimen-
tos paralelos realizados 
durante os festejos ju-
ninos na cidade e repre-
senta uma abordagem 
do aspecto religioso em 
comemoração aos san-
tos que compõem a tra-
dição nordestina.

De acordo com a 
idealizadora do São 
João do Carneirinho, 
Eneida Agra Maracajá, 
a programação desta 
edição 2016 contempla-
rá a música, a dança e o 
teatro. A novidade será 
a folia dos mamulengos, 
que são bonecos em ta-
manho semelhantes à 
estatura de pessoas que 
dançarão junto aos visi-
tantes. Na mesma oca-
sião, se apresentarão a 
Orquestra Sivuquiando 
da UEPB, quadrilhas ju-

ninas e trios de forró.
Eneida Agra Mara-

cajá explica que a pro-
posta do São João do 
Carneirinho consiste em 
abordar o lado religio-
so, oferecer a devida re-
verência ao santo mais 
querido do povo nor-
destino, que tem um 
significado acima do 
entendimento comum, 
representando esperan-
ça e fartura.

O São João do Car-
neirinho acontecerá 
hoje, a partir das 18h,  
na Casa Memorial Se-
verino Cabral, localiza-
da na Avenida Getúlio 
Vargas, próximo ao Co-
légio Pio X, Centro de 
Campina Grande. 

São João do Carneirinho 
será realizado hoje em CG

TERCEIRA EDIÇÃO

A programação 
desta edição 
2016 contem-
plará a música, 
a dança e o 
teatro

FOTO: Secom-PB

Lançamento da campanha aconteceu ontem, no auditório do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, na capital

O brilho da festa ficou mesmo por conta dos próprios grupos de idosos que realizaram apresentações de várias quadrilhas 

Apresentação de qua-
drilha, comidas típicas, for-
ró e muita alegria. Foi assim 
o São João Integrado orga-
nizado para os grupos de 
idosos dos Centros Sociais 
Urbanos (CSUs) da Grande 
João Pessoa, da Secretaria 
de Estado do Desenvolvi-
mento Humano (Sedh), na 
tarde de terça-feira (14), 
no CSU do Rangel. O evento 
também teve a participação 
dos usuários do Núcleo de 
Acolhida Especial (NAE) e 
do Centro Integrado do Ido-
so (CCI). 

A secretária da Sedh, 

Kelly Samara, prestigiou o 
evento, falou do compro-
misso do Governo do Estado 
com a pessoa idosa e ressal-
tou a tradição das festas juni-
nas para os idosos, que estão 
sendo mantidas todo ano.

A coordenadora esta-
dual dos CSUs, Marta Cor-
deiro, destacou que partici-
param da festa os grupos de 
idosos dos Centros Sociais 
Urbanos do Geisel, Rangel, 
Cruz das Armas, Santa Rita, 
além dos usuários do CCI e 
do NAE. Também estavam 
no São João os diretores dos 
Centros e os técnicos dos 

CSUs, que ajudaram na or-
ganização de todo o evento.

Apresentações
O brilho da festa, que 

contou com Trio Pé de Serra, 
ficou mesmo por conta dos 
próprios grupos de idosos 
que realizaram apresenta-
ções de quadrilhas como o 
CSU de Mandacaru, com direi-
to a Rainha do Milho e Noiva.

Já o CSU de Santa Rita 
também mostrou uma qua-
drilha bem marcada, que 
inclusive já fez apresenta-
ções em Campina Grande. 
Ainda o grupo de idosos do 

CCI realizou apresentação 
de dança típica do período 
junino, encantando a todos 
que prestigiaram o São João. 

Premiação e brindes
Cada CSU ganhou um 

balaio junino, houve tam-
bém a escolha da Rainha do 
Milho com direito a faixa, 
além de muita comida típica.

A comemoração contou 
com dois momentos, um 
dentro do CSU do Rangel e 
outro na frente do prédio, 
para poder acomodar me-
lhor a todos que participa-
ram do evento.

Governo do Estado promove festa junina 
PARA IDOSOS DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS



Paraíba
UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de junho de 2016

Projeto para atendimento a criança 
com microcefalia é apresentado hoje
Iniciativa será anunciada 
pela Cruz Vermelha em 
evento na Funad

A Cruz Vermelha Brasi-
leira, em parceria com o Go-
verno da Paraíba, estará na 
Fundação Centro Integrado 
de Apoio ao Portador de De-
ficiência (Funad), amanhã, 
para apresentar o Projeto Al-
vorecer. O projeto implanta-
do pelo filial da Cruz Verme-
lha na Paraíba tem o objetivo 
de prestar ajuda humanitá-
ria às mães de crianças com 
microcefalia. A equipe parai-
bana estará acompanhada de 
representantes da Federação 
Internacional. O evento vai 
acontecer às 9h, no auditório 
Jimmy Queiroga, da Funad.

A ideia do Projeto Alvore-
cer é acompanhar as famílias 

que têm casos de microcefa-
lia, com apoio psicoterapêuti-
co duas vezes por semana. A 
Funad tem sido colaboradora 
desse trabalho, já que as crian-
ças recebem todo o tratamen-
to necessário na Instituição, 
que se tornou referência no 
enfrentamento da microcefa-
lia, com apoio da Secretaria de 
Saúde do Estado.

As famílias que necessi-
tarem de ajuda, com a desco-
berta dos casos na gestação, 
assim como os bebês nasci-
dos, podem procurar a Cruz 
Vermelha Paraíba, através 
dos telefones 9 8802-9407 
e 9 8816-3235. O evento na 
Funad será aberto a todas as 
famílias que têm casos de mi-
crocefalia. Além da apresen-
tação, elas terão atendimen-
to individual com psicólogas 
da Cruz Vermelha.

O Hemocentro da Paraíba 
realizou na manhã de ontem 
mais uma ação educativa alusiva 
ao mosquito Aedes aegypti, junto 
aos doadores, pacientes e visitan-
tes. Os funcionários entregaram 
panfletos e explicaram a impor-
tância da participação de todos 
para identificar e prevenir possí-
veis focos do mosquito.

A ação faz parte do cronogra-
ma estabelecido pela instituição 
para o dia da faxina, sendo ex-
pandido para a conscientização. 
“Em um primeiro momento tra-
balhamos a formação com nossos 
colaboradores, para que eles se 
tornassem agentes preparados 
para identificar possíveis criadou-
ros, dentro e fora da instituição”, 
explica a coordenadora da higie-
nização, Elaine Camila Guedes.

A equipe de higienização e 
manutenção esteve em todos os 
setores internos do Hemocentro e 
suas dependências, onde recolhe-
ram copos descartáveis e outros 
objetos que acumulam água e se 
transformam em locais adequa-
dos para criadouros do mosquito.

Para a diretora-geral do He-
mocentro, Sandra Sobreira, a 
ação de conscientização é a ma-
neira mais eficiente para encarar 
o problema do mosquito. “Nós 
tentamos incluir todos no proces-
so preventivo e já conseguimos 
ver melhoras na participação e 
motivação, tanto de funcionários, 
quanto de pacientes”, explicou.

A diretora ainda lembrou 
que a ação de vistoria é mais 
uma forma de manter todos em 
alerta, além de ser um momento 

para observar o que vem sendo 
realizado. “O cuidado constante 
possibilita a garantia e segurança 
do serviço, e ao englobar nossos 
colaboradores, doadores e pa-
cientes, fazemos com o que o tra-
balho de mobilização não fique 
restrito apenas ao ambiente de 
trabalho”, finalizou.

O Hemocentro tem investido 
em ações educativas, com doa-
dores e funcionários, para com-
plementarem as ações preventi-
vas da faxina.  No início do mês 
foi realizada uma oficina sobre 
gerenciamento de resíduos, com 
o objetivo de formar agentes 
multiplicadores juntos aos fun-
cionários e poder abordar, junto 
ao tema, os cuidados com o des-
carte correto e com o mosquito 
Aedes aegypti.

Hemocentro faz ação educativa 
COMBATE AO AEDES AEGYPTI

FOTO: Secom-PB

Funcionários entregaram panfletos e explicaram a importância da participação de todos para prevenir focos do mosquito

João Pessoa teve algu-
mas pancadas fortes de chu-
va da última terça-feira (14) 
até a madrugada de ontem. A 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraí-
ba (Aesa) registrou o volume 
de 22,3mm de precipitação 
na capital. Para hoje, a previ-
são é de sol com variação de 
nuvens para a maior parte do 
Estado. Apenas no Litoral pa-
raibano podem ocorrer chu-
vas passageiras. 

Hoje, os termômetros de-
verão registrar temperaturas 
máximas e mínimas respec-
tivamente de: 30oC e 22oC no 
Litoral; 27oC e 17oC no Brejo; 
29oC e 19oC no Agreste; 30ºC 
e 17oC no Cariri/Curimataú; 
34oC e 22oC no Sertão; e 33oC 
e 21oC no Alto Sertão.

Chuvas
Das 269 estações moni-

toradas pela Aesa, 16 tiveram 

precipitação até a madruga-
da de ontem. Segundo a me-
teorologista Marle Bandeira, 
as estações que registraram 
maior volume de chuvas até a 
madrugada de ontem foram, 
além da capital, os municípios 
de Cabedelo (24,3 mm) e Ma-
taraca (30,5 mm). A técnica 
também acrescentou que a úl-
tima madrugada também re-
gistrou baixa temperatura em 
alguns municípios paraibanos. 

Cabaceiras, considerada 
uma das cidades mais quentes 
do Estado, registrou tempera-
tura de 17,1oC. Areia, municí-
pio do Brejo, registrou 18,5oC; 
Monteiro, no Cariri, teve tem-
peratura mínima de 17,1oC; e 
Campina Grande, no Agreste, 
registrou 18,9oC. “Estamos no 
começo do inverno e é normal 
que a partir desta época do 
ano a temperatura comece a 
cair cada vez mais”, explicou a 
meteorologista.

Termômetros marcam 
17o C no Cariri da PB

PrEvISãO DA AESA

O Governo do Estado, por 
meio do Núcleo de Assistência 
Hospitalar (NAH) da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) 
e da Agência Estadual de Vigi-
lância Sanitária (Agevisa/PB), 
está investindo na constru-
ção conjunta do atendimento 
seguro à população baseada 
na relação dialogada e direta 
entre dirigentes e técnicos do 
governo e gestores das unida-
des hospitalares públicas em 
atividade na Paraíba.

Durante quase todo a úl-
tima terça-feira (14), dirigen-
tes e inspetores sanitários da 
Agevisa/PB se reuniram com 
gestores do Hospital Regional 
de Emergência e Trauma de 
Campina Grande, do Hospital 
Regional Sebastião Rodrigues 
de Melo (de Itabaiana), do Hos-
pital de Taperoá, do Hospital e 
Maternidade Santa Filomena 
(de Monteiro), do Hospital de 
Queimadas, do Hospital Pere-
grino Filho (de Patos), do Hos-
pital Público Estadual Prefeito 
José Félix de Brito (de Itaporo-
roca), do Hospital Regional de 

Pombal, Senador Ruy Carneiro, 
e do Hospital de Mamanguape.

Na pauta do encontro 
mereceu destaque o relatório 
dos dirigentes sobre as provi-
dências adotadas após inspe-
ções realizadas por inspetores 
sanitários da Vigilância Sani-
tária estadual, por meio das 
quais foram identificadas al-
gumas imperfeições e deter-
minada a realização de ade-
quações com vistas à garantia 
da segurança não somente 
dos pacientes e demais usuá-
rios do sistema, mas também 
dos próprios servidores e di-
rigentes dos hospitais.

O encontro foi realizado 
no auditório da Agevisa/PB, 
na Avenida João Machado, no 
Centro de João Pessoa, sob a 
coordenação da diretora-geral 
da agência reguladora, Glacia-
ne Mendes, e do gerente ope-
racional de Atenção à Saúde, 
Bruno Vinícius Dantas Bezer-
ra, da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). As diretoras-téc-
nicas de Ciência e Tecnologia 
Médica e Correlatos, Helena 

Teixeira de Lima Barbosa, e de 
Estabelecimentos e Prática de 
Saúde e de Saúde do Trabalha-
dor, Maria Eunice Kehrle dos 
Guimarães, e as gerentes-téc-
nicas de Inspeção e Avaliação 
de Produtos, Equipamentos 
e Tecnologias Médicas, Telma 
Domiciano, e de Inspeção e 
Controle de Sangue e Hemo-
derivados, Rafaela Duarte Mo-
reira, também participaram 
da reunião, que contou ainda 
com a presença dos inspeto-
res sanitários que atuam dire-
tamente na área.

Avanços
O objetivo da constru-

ção dialogada de um atendi-
mento hospitalar sem riscos, 
conforme observou a diretora 
Glaciane Mendes, é fazer com 
que a saúde na Paraíba avance 
em prol da população, nota-
damente no que diz respeito à 
segurança do paciente e seus 
acompanhantes e visitantes, e 
também dos profissionais que 
atuam no setor hospitalar.

Segundo ela, a Agevisa/

PB continua intensificando o 
trabalho da fiscalização nos 
hospitais, inclusive com a de-
terminação, aos inspetores, de 
que adotem todas as medidas 
cabíveis em face do resultado 
das inspeções, nos termos do 
que prevê a legislação sanitá-
ria. Entretanto, o trabalho de 
fiscalização vem sendo desen-
volvido também com um olhar 
educativo e de construção con-
junta da devida regularidade 
sanitária do setor regulado.

Em outras palavras, Gla-
ciane explicou que nos casos 
de irregularidades graves, se 
aplica as medidas necessárias, 
como, por exemplo, a interdi-
ção dos setores onde haja tais 
irregularidades. Já nos casos 
de imperfeições de fácil solu-
ção, as unidades hospitalares 
são notificadas a saná-las em 
breves espaços de tempo, sob 
pena das sanções sanitárias 
cabíveis.

“É muito importante esse 
avanço que a gente vem con-
seguindo no sentido de apro-
ximar os hospitais da Vigilân-

cia Sanitária com a finalidade 
de fortalecer a prevenção dos 
riscos à população. O papel da 
Vigilância Sanitária é fiscalizar 
e fazer cumprir a legislação, e a 
nossa preocupação não é pro-
mover enfrentamento com os 
hospitais, mas fazer com que 
realmente se reduza os riscos 
de contaminação para que a 
segurança do paciente, como 
também dos trabalhadores dos 
hospitais, seja garantida e for-
talecida”, afirmou a diretora da 
Agevisa/PB.

Glaciane observou que 
os inspetores sanitários são 
sistematicamente treinados e 
capacitados para atuar cada 
vez mais com maior eficiência 
na fiscalização sanitária e disse 
que a Paraíba realmente está 
avançando porque existe uma 
preocupação conjunta, envol-
vendo a Secretaria de Estado 
da Saúde, a Agevisa/PB e os 
gestores dos hospitais. “Por 
este caminho a gente consegue 
avançar com mais tranquilida-
de no sentido da solução dos 
problemas”, enfatizou.

Agevisa reúne hospitais para discutir atendimento seguro 
SEGUrANÇA DA POPULAÇãO

n O gerente operacional de Atenção 
à Saúde da SES/PB, Bruno Vinícius, 
ressaltou a importância da parceria da 
Agevisa/PB e observou que a gestão 
do cuidado nas unidades hospitalares 
permite que seja sanada grande parte 
das situações encontradas sem a 
necessidade de medidas extremas.

Parceria

Inspetores
sanitários da 
Paraíba são
constantemente 
treinados e
capacitados
para atuar cada
vez mais com
eficiência na
fiscalização
sanitária
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MP-Procon alerta para o limite 
de franquia na banda larga fixa
Entidade orienta o
consumidor a participar de 
consulta pública da Anatel

O Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor do 
Ministério Público da Paraíba 
(MP-Procon) está alertando 
os consumidores paraibanos 
quanto aos prejuízos com a 
possibilidade de as presta-
doras de internet estabelece-
rem uma franquia de dados 
para o serviço de banda larga 
fixa e destaca a importância 
de os cidadãos se pronuncia-
rem contra a medida na con-
sulta pública que será feita 
pela Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel). 

De acordo com o di-
retor-geral do MP-Procon, 
Glauberto Bezerra, estabe-
lecer limite de franquia para 
internet banda larga fixa fere 
a universalidade do acesso à 
internet, o direito ao exercí-
cio de cidadania e à educação 
bem como o direito humano 
fundamental à informação 
previstos no Marco Civil da 
Internet (Lei 12.965/2014).

Além disso, segundo 
Glauberto Bezerra, a prática 
fere o artigo 170 da Constitui-
ção Federal que estabelece a 
função social da empresa bem 
como o Artigo 1º que estabele-
ce como direito fundamental a 
dignidade da pessoa humana. 
“O resultado disso é que quem 
tem dinheiro vai ter acesso à 
internet e quem não tem, per-
derá o acesso”, explicou.

O diretor-geral lembra 
que o Marco Civil da Internet 
estabelece que o acesso à in-
ternet é essencial ao exercício 
da cidadania e que é direito 
do usuário a não suspensão 
da conexão à internet, salvo 
por débito diretamente de-
corrente de sua utilização.

Ele destaca ainda que o 
Marco Civil estabelece como 

fundamental da internet no 
Brasil os direitos humanos, 
o desenvolvimento da per-
sonalidade e o exercício da 
cidadania em meios digitais; 
a pluralidade e a diversidade; 
a defesa do consumidor; e a 
finalidade social da rede, fun-
damentos que serão trans-
gredidos caso seja liberado o 
limite para banda larga fixa.

O diretor-geral do 
MP-Procon informa que ini-
cialmente a consulta da Ana-
tel está aberta a órgãos, en-
tidades e organizações não 
governamentais, mas que, 
em breve, a agência vai abrir 
a consulta para a sociedade e 
é importante que todos par-
ticipem se posicionando con-
tra essa prática que configura 
abuso. “O MP-Procon vai rea-
lizar mobilizações para que 
a sociedade participe dessa 
consulta pública”.

Ele sugere ainda a insta-
lação de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
para apurar a omissão da 
Anatel. Ele alerta que, apesar 
da medida cautelar da Anatel 
suspender a adoção de práti-
cas de redução de velocidade, 
suspensão de serviço ou co-
brança de tráfego excedente 
na banda larga fixa, essa sus-
pensão vale até as operadoras 
cumprirem algumas condi-
ções, como comprovar, peran-
te a agência, a colocação ao 
dispor dos consumidores, de 
forma efetiva e adequada, de 
ferramentas que permitam, 
de modo funcional e adequa-
do ao nível de vulnerabilidade 
técnica e econômica dos usuá-
rios: o acompanhamento do 
consumo do serviço; a identi-
ficação do perfil de consumo; 
a obtenção do histórico deta-
lhado de sua utilização; a noti-
ficação quanto à proximidade 
do esgotamento da franquia; 
e a possibilidade de se com-
parar preços; entre outras.

Professores, coordenadores e 
gestores dos cursos profissionali-
zantes do programa de Educação 
de Jovens e Adultos (Ejatec) come-
çaram a aplicar, nesta semana, os 
conhecimentos adquiridos na for-
mação, realizada pela Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), na sema-
na passada. A formação, direciona-
da a 300 educadores, contribui para 
o melhor desempenho dos estudan-
tes, em sala de aula. Atualmente, 
cerca de mil alunos estão matricu-
lados no Ejatec, em todo o Estado. 

De acordo com o gerente exe-
cutivo de Educação Profissional 
da SEE, Américo Falcone, nas for-
mações os educadores receberam 
orientações sobre o uso do Ambien-
te Virtual de Aprendizagem (AVA) 
e foram capacitados ao ensino do 
6o ano Ensino Fundamental II e da 
1a série do Ensino Médio. “Reforça-
mos, também, as orientações sobre 
o uso dos pen-drives que são ofe-
recidos aos alunos para as práticas 
virtuais”, disse. Essa é uma forma de 
manter a continuidade do aprendi-
zado no ambiente virtual de ensino, 
mesmo em casa. “Indicamos, ainda, 
os caminhos que podem facilitar 
aos professores a preparação de au-
las, por meio do material didático 
em formato PDF”, complementou. 

O grande destaque do Ejatec 
é o uso da tecnologia em sala de 
aula. “Os alunos usam um portal, 
desenvolvido pelo Governo do Es-
tado, para dar suporte aos cursos, 
com vídeos, fotos, interatividade 
com outros professores, entre ou-
tros”, ressaltou Américo Falcone. 
“Proporcionamos, também, a in-
clusão das pessoas com algum tipo 
de deficiência, já que as videoaulas, 
que são utilizadas como parte do 

Educador aplica conhecimentos
formação pelo ejatec

foto: Secom-PB

 A formação para 300 educadores contribui para melhor desempenho dos estudantes

conteúdo oferecido de forma pre-
sencial, são traduzidas para a Lin-
guagem Brasileira de Sinais (Libras) 
e, quando necessário, possuem le-
gendas”, falou. 

Essa foi a segunda formação de 
professores, coordenadores e gesto-
res dos cursos profissionalizantes do 
programa de Educação de Jovens e 
Adultos, na Paraíba. Foram reuni-
dos educadores dos polos de João 
Pessoa, Pilar, Pedras de Fogo, Con-
de, Mari, Campina Grande, Taperoá, 
Sousa, Catolé do Rocha, Cajazeiras, 
Patos, Itaporanga e Coremas. A pri-
meira formação do programa foi em 
janeiro deste ano. No próximo mês, 
haverá nova formação, direcionada 
ao 7o ano do Ensino Fundamental II 
e à 2a série do Ensino Médio. 

cursos
Na área de João Pessoa, são 

ofertados os cursos de turismo de 
aventura, desenvolvedor de vídeo, 
desenvolvedor de aplicativos e as-
sistente administrativo. Na região 
de Campina Grande, os cursos são: 
telemarketing, assistente adminis-
trativo e operador de computador. 
Em Patos, tem o curso de vendedor 
de comércio varejista. 

Na região de Itaporanga, as 
áreas são: fotógrafo, operador de 
computador, assistente administra-
tivo e help desk. Na região de Ca-
tolé do Rocha, os cursos oferecidos 
são os de repositor de mercadorias 
e desenvolvedor de aplicativos. Na 
área de Cajazeiras, tem os cursos de 
operador de caixa e vendedor de 
comércio varejista. Em Sousa, o cur-
so é o de operador de computador. 
E na região de Itabaiana, as áreas 
ofertadas são as de assistente admi-
nistrativo e desenvolvedor de vídeo.  

localizado corpo de 
menino na Disney

O corpo de um menino de dois 
anos, arrastado anteontem à noite 
por um jacaré para um lago em um 
complexo turístico de Orlando, na 
Flórida, foi achado ontem por uma 
equipe de resgate, informaram as 
autoridades policiais do condado de 
Orange. Em entrevista mais cedo, na 
quarta-feira, as autoridades tinham 
antecipado que não tinham mais es-
perança de encontrar a criança com 
vida. A equipe de resgaste localizou 
o corpo em um local situado a cinco 
metros da costa. O lago artificial Se-
ven Seas, onde a criança foi atacada 
pelo jacaré, integra um dos comple-
xos hoteleiros da Disney, perto da 
cidade de Orlando.

pronatec tem dívida 
de r$ 630 milhões

O Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec) acumula dívida de R$ 
637 milhões em repasses às insti-
tuições, informou o Ministério da 
Educação (MEC), acrescentando que 
faria ontem o repasse de R$ 43,6 
milhões, valor correspondente ao 
pagamento de abril.

Programa prioritário na 
gestão da presidente afastada 
Dilma Rousseff, o Pronatec está 
com o calendário atrasado para as 
turmas do segundo semestre. As 
inscrições estavam previstas para 
começar em 15 de maio. O paga-
mento feito ontem é referente às 
aulas ocorridas no mês de fevereiro.

Tite aceita 
o convite da 
CBF e assume 
a seleção

Tite é o novo técnico da 
seleção Brasileira. Treinador 
mais vitorioso da história do 
Corinthians e nome quase unâ-
nime entre torcedores brasilei-
ros, ele foi confirmado como 
novo treinador da seleção até 
o final da Copa do Mundo da 
Rússia, em 2018. O novo co-
mandante da seleção tem 55 
anos e chega ao time nacional 
como um dos preferidos pela 
maioria dos torcedores. Na 
terça-feira, ele se reuniu com o 
presidente da CBF, Marco Polo 
Del Nero, e após quase três ho-
ras de reunião deixou para dar 
a resposta à entidade ontem.

“Tite a partir deste mo-
mento não trabalha mais co-
nosco. Ele aceitou o convite da 
CBF. Ontem à tarde foi o último 
treino dele. No jogo de hoje e 
amanhã ele não dirige mais o 
time. Junto com ele sai Cleber 
Xavier, Matheus e Edu Gaspar”, 
explicou o presidente do Co-
rinthians, Roberto de Andrade. 
Assim, junto com o Tite, tam-
bém vão para a seleção seus 
auxiliares e o gerente de fute-
bol do clube. A confirmação 
veio após o técnico se reunir 
com a diretoria do Corinthians 
durante a tarde de ontem, pou-
co mais de 12 horas após con-
versar com Del Nero no Rio.

O combate ao armaze-
namento e divulgação de por-
nografia infantil fazem parte 
da segunda fase da Operação 
Help, da Polícia Federal (PF), 
que resultou na apreensão 
de um computador e um HD 
(equipamento que guarda da-
dos) na casa de um estudante 
universitário em Boa Viagem, 
no Recife. O cumprimento do 
mandado de busca e apreensão 
foi realizado anteontem, mas a 

divulgação ocorreu ontem.
A primeira fase da opera-

ção começou em 12 de maio, 
quando foram apreendidos 
equipamentos eletrônicos em 
dois endereços, um em Jaboa-
tão dos Guararapes, região Me-
tropolitana do Recife, e Vitória 
de santo Antão, Zona da Mata. 
A suspeita surgiu há dois anos, 
a partir de acordo de ajusta-
mento de conduta firmado 
entre o Ministério Público Fe-
deral de são Paulo (MPF/sP) 
e uma grande empresa de pes-
quisa de páginas na internet.

Polícia Federal combate 
a pornografia infantil

em pernambuco

Os trabalhadores têm 15 
dias para sacar o abono do 
PIs/Pasep. O prazo vai até 
o próximo dia 30. Até o mo-
mento, cerca de dois milhões 
ainda não procuraram uma 
agência da Caixa ou do Banco 
do Brasil para retirar o bene-
fício, que equivale a um salá-
rio mínimo vigente na data 
de pagamento (R$ 880).

Têm direito ao abono 
salarial de 2015, as pessoas 
cadastradas no PIs/Pasep 

há pelo menos cinco anos, 
com remuneração mensal 
média de até dois salários 
mínimos durante o ano-base 
de atribuição do benefício e 
que exerceram atividade re-
munerada durante pelo me-
nos 30 dias em 2014. Além 
disso, é necessário que o tra-
balhador tenha seus dados 
informados corretamente 
pelo empregador na Relação 
Anual de Informações so-
ciais (RAIs).

PIS/Pasep pode ser  
sacado até o dia 30

Sumaia Villella
Da Agência Brasil

Ampliando adesões 
de empresas varejistas que 
buscam redução de custo, 
as emissões da Nota Fiscal 
Eletrônica ao Consumidor 
(NFC-e) registraram novo 
patamar recorde no mês de 
maio na Paraíba. Dados do 
Núcleo de Análise e Planeja-
mento de Documentos Fiscais 
da Receita Estadual mostram 
que o mês de maio encerrou 
com 13,240 milhões de NFC-e 
emitidas, maior patamar des-
de quando a obrigatoriedade 
entrou em vigor, em julho do 

ano passado. As emissões 
cresceram 6,45% em maio 
sobre abril. No acumulado 
de janeiro a maio deste ano, 
o número chega a 59,686 mi-
lhões de emissões de NFC-e. 

A implantação do novo 
serviço da NFC-e tem como 
objetivo reduzir os custos 
das empresas varejistas com 
a dispensa do uso de impres-
sora fiscal ECF (Emissor do 
Cupom Fiscal), pois cria a 
possibilidade de abrir novos 
caixas de pagamento com im-
pressoras não fiscais.

Emissões chegam a novo 
patamar em maio na PB

nfc-e ao consumiDor

O desabamento de uma 
casa, onde funcionava uma 
igreja da Assembleia de Deus 
Madureira, na cidade de Dia-
dema, no ABC Paulista, deixou 
três pessoas soterradas.

O Corpo de Bombeiros 
informou, ontem à noite, 
que tinha contato visual com 
duas das vítimas, que esta-
vam conscientes. Uma mu-
lher, de nome Vanda, ainda 
não havia sido localizada. De 
acordo com os bombeiros, a 

retirada dos escombros foi 
feita com as mãos, para evi-
tar novo desmoronamento.

Além das três vítimas ain-
da soterradas, quatro pessoas 
foram retiradas com ferimen-
tos leves, e levadas para o hos-
pital Quarteirão da saúde, na 
cidade, e passavam bem.

De acordo com a Assem-
bleia de Deus Madureira, no 
momento acontecia o culto 
Tarde de Libertação, com par-
ticipação de 10 a 15 pessoas.

Desabamento de igreja 
deixa três soterrados



Mulher de atirador sabia 
dos planos sobre ataque
à boate Pulse em Orlando 

Página 11

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de junho de 2016

Machado envolve Temer em propina

Em um dos depoimentos 
prestados em acordo de dela-
ção premiada, o ex-presiden-
te da Transpetro Sérgio Ma-
chado disse que o presidente 
interino Michel Temer pediu 
para que Machado o ajudasse 
a conseguir recursos ilícitos 
para a campanha do então 
candidato à prefeitura de São 
paulo, Gabriel Chalita.

No texto do acordo, Ma-
chado afirma que o presi-
dente interino Michel Temer 
negociou com ele, em 2012, 
o repasse de R$ 1,5 milhão 
em propina para financiar a 
campanha de Gabriel Chalita 
à prefeitura de São paulo. Es-
ses recursos, de acordo com 
o ex-presidente da Transpe-
tro teriam sido dados pela 

construtora Queiroz Galvão.
Segundo Machado, a 

negociação aconteceu em 
setembro de 2012 na base 
área de Brasília e o repas-
se foi feito pela construtora 
Queiroz Galvão.

De acordo com o delator, 
Temer apoiava Chalita nas 
eleições de 2012, que vinha 
tendo problemas durante a 
campanha. No depoimento, o 
ex-presidente da Transpetro 
disse que o senador Valdir 
Raupp (pMDB-RO) entrou em 
contato com ele. “O depoen-
te foi acionado pelo senador 
Valdir Raupp para obter pro-
pina na forma de doação ofi-
cial para Gabriel Chalita”, diz 
o documento da delação. 

Machado diz ainda que 
se encontrou com Temer na 
Base Aérea de Brasília em 
2012, para tratar do tema, 
“havendo Michel Temer pe-
dido recursos para a campa-
nha de Gabriel Chalita”, disse 
em um de seus depoimentos.

para Machado, o contex-

to da conversa que teve com 
o presidente interino “dei-
xava claro que o que Michel 
Temer estava ajustando com 
o depoente era que este soli-
citasse recursos ilícitos das 
empresas que tinham con-
tratos com a Transpetro, na 
forma de doação oficial para 
a campanha de Chalita”.

Em outro depoimento, 
Machado diz que Temer “dis-
se que estava com problema 
no financiamento da can-
didatura do Gabriel Chalita 
e perguntou se o depoente 
poderia ajudar; que, então, 
o depoente disse que faria 
um repasse através de uma 
doação oficial no valor de 
R$ 1 milhão e 500 mil reais; 
que a doação oficial feita pela 
construtora Queiroz Galvão a 
pedido do depoente ao di-
retório nacional do pMDB”. 
Segundo Machado, o contato 
foi feito diretamente com Ri-
cardo Queiroz Galvão e com 
o Ildefonso Colares.

“Esse valor, na realidade, 

Delator diz que presidente 
interino pediu R$ 1,5 milhão 
para campanha de Chalita

delaçãO PreMiada

Michèlle Canes
Da Agência Estado

Na delação, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, comprometeu vários políticos 

é oriundo de pagamento de 
vantagem indevida pela Quei-
roz Galvão, de contratos que 
ela possuía junto a Transpe-
tro; que o depoente ligou para 
Michel Temer e avisou que a 
contribuição ocorreria”, diz o 
documento.

Segundo Machado, du-
rante sua gestão na Trans-
petro, “foram repassados ao 
pMDB pouco mais de R$ 100 
milhões de reais, cuja ori-
gem eram comissões pagas 
ilicitamente por empresas 
contratadas”.

O conteúdo da delação 
premiada do ex-presidente 
da Transpetro, Sérgio Ma-
chado, veio ontem a público 
após decisão do ministro 
Teori Zavascki, que retirou 
o sigilo das oitivas da Ope-
ração Lava Jato.

O presidente interino Michel 
Temer disse, em nota, que, “em 
toda sua vida pública”, sempre 
respeitou estritamente os limites 
legais para buscar recursos para 
campanhas eleitorais. Ele afirmou 
que nunca permitiu arrecadação 
“fora dos ditames da lei, seja para 
si, para o partido e, muito menos, 
para outros candidatos que, even-
tualmente, apoiou em disputas.”

Para Temer, “é absolutamente 
inverídica a versão de que teria so-
licitado recursos ilícitos ao ex-presi-
dente da Transpetro Sérgio Macha-
do – pessoa com quem mantinha 
relacionamento apenas formal e 
sem nenhuma proximidade.”

A construtora Queiroz Gal-
vão divulgou nota em que fiz 
que não comenta investigações 
em andamento e acrescentou 
que “as doações eleitorais obe-
decem à legislação”.

Por meio de nota, Gabriel 
Chalita afirma que não conhece 
Sérgio Machado. “Portanto, nun-
ca lhe pedi recursos ou qualquer 
outro tipo de auxílio à minha cam-
panha. Esclareço, ainda, que todos 
os recursos recebidos na minha 
campanha foram legais, fiscaliza-
dos e aprovados pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral”, informou.

Citação a políticos
No depoimento, de mais de 

400 páginas, Machado citou os 

políticos que também teriam re-
cebido propina. “O depoente re-
passou propina, via doação oficial, 
para os seguintes parlamentares e 
ex-parlamentares: Cândido Vacca-
rezza, Jandira Feghali, Luís Sérgio, 
Edson Santos, Francisco Dornelles, 
Henrique Eduardo Alves, Ideli Sal-
vatti, Jorge Bittar, Garibaldi Alves, 
Valter Alves, José Agripino Maia, 
Felipe Maia, Sérgio Guerra, Herá-
clito Fortes e Valdir Raupp.

 Machado ficou no coman-
do da subsidiária da Petrobras 
de 2003 a novembro de 2014. Se-
gundo ele, os políticos indicavam 
aliados para cargos em empresas 
estatais para conseguir “maior vo-
lume possível de recursos ilícitos 
tanto para campanhas eleitorais 
quanto para outras finalidades”. 
De acordo com Machado, a função 
dos diretores indicados era admi-
nistrar as empresas e “arrecadar 
propina para os políticos que os 
indicaram”.

No primeiro depoimento, Sér-
gio Machado declarou aos inves-
tigadores que os responsáveis por 
sua nomeação foram os senadores 
Renan Calheiros, Jader Barbalho, 
Romero Jucá, Edison Lobão e o ex-
senador José Sarney.

renan Calheiros
O presidente do Congresso 

Nacional, senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), comentou ontem a pu-

blicidade da delação premiada do 
ex-presidente da Transpetro, Sér-
gio Machado, que disse, entre ou-
tras coisas, ter repassado a ele mais 
de R$ 30 milhões em propinas.

Renan afirmou que nunca auto-
rizou ninguém a falar em seu nome 
e que todas as doações de campanha 
que recebeu foram “legais, com 
contas prestadas à Justiça e apro-
vadas”. “De modo que não tenho 
nada, absolutamente, a temer.”

O presidente do Congresso 
também se disse satisfeito com a 
publicização das informações e 
cumprimentou os ministros do Su-
premo Tribunal Federal por adota-
rem esse procedimento e evitar va-
zamentos seletivos das declarações 
prestadas em delação premiada.

“Quero cumprimentar o Su-
premo Tribunal Federal e acho 
que o pior que pode acontecer 
nessas delações fantasiosas é você 
ser acusado sem saber do que é 
acusado. E ainda depois de vaza-
mentos propositados. É muito boa 
essa decisão do Supremo, que tor-
na essas delações públicas. Eu que-
ria cumprimentá-los.”

As declarações de Machado 
estão nos depoimentos de delação 
premiada tomados pela força-ta-
refa de investigadores da Opera-
ção Lava Jato, que foram tornados 
públicos após decisão do ministro 
Teori Zavascki, por meio da deci-
são que retirou o sigilo das oitivas.

Presidente interino rebate denúncia
O ex-presidente da 

Transpetro, Sérgio Ma-
chado, um dos delato-
res da Operação Lava 
Jato, disse que repassou 
ao senador Aécio Neves 
(PSDB-MG) recursos para 
viabilizar a candidatura 
dele à presidência da Câ-
mara dos Deputados em 
1998. Na época, Macha-
do era senador e ocupa-
va o posto de líder do 
partido no Senado.

Para o delator, parte 
dos recursos foram obti-
dos no exterior. “Os re-
cursos foram entregues 
aos próprios candidatos 
ou a seus interlocutores. 
Que a maior parcela dos 
cerca de R$ 7 milhões 
arrecadados à época, foi 
destinada ao então de-
putado Aécio Neves, que 
recebeu R$ 1 milhão em 
dinheiro”, acrescentou.

Segundo o delator, 
à época o então presi-
dente do PSDB, senador 
Teotônio Vilela (AL), e 
Aécio, então deputado 
federal, definiram “um 
plano de eleger a maior 
bancada federal” para 
viabilizar a candidatura 

à presidência da Casa. 
Segundo Machado, a 
forma encontrada foi 
ajudar financeiramente 
cerca de 50 deputados 
se elegerem.

Em nota, o senador 
Aécio afirmou que as 
acusações de Machado 
são falsas e covardes para 
ganhar os benefícios 
da delação premiada. 
“Qualquer pessoa que 
acompanha a cena polí-
tica brasileira sabe que, 
em 1998, sequer se cogi-
tava a minha candidatu-
ra à presidência da Câ-
mara dos Deputados, o 
que só ocorreu muito de-
pois. Essa eleição foi am-
plamente acompanhada 
pela imprensa e se deu 
exclusivamente a partir 
de um entendimento 
político no qual o PSDB 
apoiaria o candidato do 
PMDB à presidência do 
Senado e o PMDB apoia-
ria o candidato do PSDB 
à presidência da Câmara 
dos Deputados. A afir-
mação feita não possui 
sequer sustentação nos 
fatos políticos ocorridos à 
época”, disse o senador.

R$ 1 milhão para Aécio

Relator na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
dos recursos apresentados 
pela defesa do presidente 
afastado da Câmara, Eduardo 
Cunha (pMDB-RJ), quando a 
representação contra o pee-
medebista ainda tramitava no 
Conselho de Ética, o deputado 
Elmar Nascimento (DEM-BA) 
deixou ontem a relatoria do 
caso. Nascimento já tinha de-
clarado desconforto com a 
relatoria por ser do mesmo 
partido de Marcos Rogério 

(DEM-RO), autor do parecer 
que defendeu a cassação de 
Cunha no Conselho de Ética.

A partir de hoje, caso seja 
publicada no Diário da Câ-
mara a decisão do Conselho 
de Ética que ontem aprovou 
o relatório de Marcos Rogé-
rio pela cassação, começa a 
contar o prazo para que, em 
cinco dias, a defesa de Cunha 
apresente novos recursos. A 
defesa já afirmou que usará 
todo este prazo. Os outros 
dois recursos que já foram 
apresentados pelo advogado 
de Cunha, Marcelo Nobre, pe-
dem a nulidade do processo 

que tramitou por oito meses 
indicando o impedimento do 
presidente do conselho, de-
putado José Carlos Araújo 
(pR-BA), e alegando cercea-
mento do direito de defesa.

O presidente da CCJ, Os-
mar Serraglio (pMDB-pR), 
explicou que, depois de apre-
sentar os recursos à Mesa Di-
retora da Câmara, eles serão 
enviados à comissão, que terá 
outros cinco dias úteis para 
apreciar. Ainda há a possibii-
dade de pedido de vista, o que 
pode adiar por mais dois dias 
a conclusão dessa etapa. Ain-
da assim, Serraglio aposta que 

o mais provável é que até o fim 
deste mês a CCJ conclua a aná-
lise dos recursos.

pelo tempo que o proces-
so contra Cunha tramita na 
Casa, o recurso tranca a pauta 
da CCJ e vira único item da co-
missão até que seja esgotado.

Cunha nega as acusações 
que culminaram na aprovação 
da cassação de seu mandato 
no conselho que analisou se o 
peemedebista havia mentido 
à CpI da petrobras ao negar a 
existência de contas não decla-
radas no exterior. Ontem, em 
sua página no Twitter, o pre-
sidente afastado da Câmara 

voltou a afirmar que é inocen-
te. Em postagens seguidas, ele 
criticou e desmentiu matéria 
publicada pelo jornal O Esta-
do de S. Paulo, que afirma que 
o parlamentar, “acuado diante 
da sucessão de derrotas sofri-
das por ele e sua família nos 
últimos dias” passou a con-
siderar a possibilidade de 
fazer delação premiada, mas 
em uma reunião na residên-
cia oficial ontem, teria volta-
do a negar a possibilidade de 
renunciar ao cargo.

Conselho de Ética
O Conselho de Ética 

da Câmara dos Deputados 
aprovou na terça-feira (14) 
o pedido de cassação de 
Cunha por quebra de decoro 
parlamentar. por 11 votos a 
nove, os deputados acata-
ram o parecer do deputado 
Marcos Rogério que afirma 
que Cunha quebrou o deco-
ro ao mentir sobre contas 
no exterior durante depoi-
mento na Comissão parla-
mentar de Inquérito (CpI) 
da petrobras. Cunha nega 
a propriedade das contas, 
mas admitiu ter o usufruto 
de ativos geridos por trustes 
estrangeiros.

Relator de recurso de Cunha na CCJ deixa cargo
deSCONFOrTO Na COMiSSãO

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil
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Geral

Das leis ou dos homens
A discussão sobre qual é o melhor governo, remonta a 

Heródoto e sua narração sobre o debate entre três príncipes 
persas. Cada príncipe defende respectivamente o governo 
de um, poucos ou muitos. Assim, a filosofia política principia 
sua narrativa em torno da questão do “melhor” governo. O 
critério quantitativo é retomado por Aristóteles que propõe 
a clássica classificação das formas de governo em seis, três 
positivas e três negativas. Ao bom governo de um só, monarquia, 
corresponderia a forma degenerada: tirania; ao governo 
de poucos, aristocracia, a forma negativa: oligarquia; e à 
democracia, a sua correspondente forma patológica: oclocracia, 
o governo das massas ou multidões. O problema do melhor 
governo perpassa toda a filosofia política. Independente do 
critério que se utilize para classificar as formas de governo, se 
as seis de Aristóteles ou as duas (Principado e República) de 
Maquiavel, o que se discute é qual o melhor governo. A grande 
dicotomia nesse debate central da filosofia política é o do 
governo das leis versus governo dos homens.

Para Platão, em A República ou no diálogo Das Leis, o 
melhor governo é o governo dos homens, mais especificamente 
o governo dos melhores, os homens esclarecidos e de ciência, 
o governo dos reis-filósofos. Para Platão um governo das leis, 
por definição genéricas e abstratas, não traz soluções para 
demandas específicas não previstas pela generalidade das 
leis. O governo dos homens, os sábios, permitiria encontrar a 
melhor solução diante dos problemas específicos. Já Aristóteles 
advogava em favor do governo das leis, um governo isento 
de paixões, logo protegido da ameaça de corrupção. Para 
Aristóteles a racionalidade do governo das leis era preferível 
à passionalidade do governo dos homens. Essa dicotomia, 
subjacente à questão do melhor governo, norteará a filosofia 
política no ocidente. Tendo nas posições e argumentos de Platão 
e Aristóteles as balizas que delimitarão, com algumas nuances, 
os debates futuros. A discussão se o melhor governo é o dos 
homens ou o das leis, em verdade propõe dois caminhos para 
a solução do mesmo problema. O governo dos homens enfatiza 
o critério político, ao passo que o das leis, uma solução jurídica. 
Mas afinal, seriam as duas soluções excludentes?! Norberto 
Bobbio propõe uma compatibilização entre ambas. O governo 
das leis é preferível em situações de normalidade institucional, 
havendo mesmo um consenso universal sobre o conceito do 
rule of law, o Estado de direito- aquilo que os alemães chamam 
de Rechtsstaat. Mas em situações de conflagração, crises 
profundas e rupturas institucionais é imprescindível o governo 
dos homens. O governo dos homens estaria vinculado ao estado 
de exceção e aquilo que Max Weber identificou como o poder 
carismático. Na filosofia política, talvez, o melhor exemplo esteja 
em Maquiavel, com o seu conceito de virtù que seria inerente 
ao príncipe apto a tirar a Itália da corrupção e desorganização e 
unificá-la, iniciando uma era virtuosa. Algo que não aconteceu 
no cinquecento, mas apenas em meados do sec. XIX.

No Brasil dos dias correntes, a questão se renova. Vivemos 
uma das crises mais profundas da história brasileira, uma 
crise que é fundamentalmente política. O melhor governo é 
o governo que acate à Constituição e o ordenamento jurídico 
vigente ou o governo dos homens, representado por lideranças 
carismáticas?! O lulopetismo, da presidente afastada Dilma 
Rousseff parece crer no governo dos homens, próprio a 
momentos de conflagração e de estado de exceção, ao defender 
uma consulta popular ou a possibilidade de novas eleições antes 
de 2018, algo não previsto pela Constituição, governo das leis. O 
governo interino de Michel Temer, ao ser constitucionalmente 
investido no poder via processo de Impeachment, ainda em 
curso que pode inclusive trazer Dilma de volta, parece seguir 
a via do governo das leis, na medida que guarda acatamento 
com a Constituição e as diretivas prescritas pelo STF, seu 
intérprete. Diante da crise atual temos as hipóteses de Temer 
ser efetivo ao fim do processo de Impeachment e governar 
até 2018, ou a volta de Dilma, uma volta que lhe daria mais 
poder inclusive para reincidir nas práticas de aparelhamento e 
corrupção demonstradas no processo da Lava Jato. No “governo 
dos homens” de treze anos, como advertia Aristóteles, é 
inevitável que as paixões corrompam os costumes políticos, 
ainda mais quando esses constumes já não têm um bom 
histórico, como já analisava Raymundo Faoro na sua tese do 
poder patronal brasileiro que reporta à Colônia. Alegar uma 
solução política para um problema político parece razoável, 
o que não é razoável é alegar a própria torpeza em benefício 
próprio (algo que os brocardos latinos já ensinavam: Nemo 
auditur propriam turpitudinem allegans), como reivindicar 
a solução via poder carismático, como a eleição de Lula, para 
equacionar os problemas políticos criados pelo lulopetismo 
no curso de treze anos de governo. O governo das leis nos 
aponta ou a permanência de Termer, ou a volta de Dilma, ou a 
queda da chapa na justiça eleitoral com a eleição indireta via 
congresso, uma vez que essa questão pela sua complexidade 
não se resolverá mais em 2016. Correndo-se o risco de se 
eleger, pela via indireta do congresso, alguém da estirpe de 
um Eduardo Cunha ou Renan Calheiros, não por acaso líderes 
das respectivas casas.

Em verdade, o melhor governo, não reside só em 
um ou outro de modo exclusivo. O governo das leis é 
imperioso, partindo do pressuposto de que as leis são boas. 
Mas quando as leis são muitas, confusas e ruins, cabe aos 
homens chamar o feito à ordem criando leis boas. Mas e se 
os homens não forem igualmente bons, mas ruins?! Não há 
como fazer leis boas a partir de homens ruins, afinal as leis 
são criadas pelos homens. Diante dessa aporia, urge uma 
reforma política que vem sendo feita de forma transversa 
pela Lava Jato e que se não tivesse outros méritos já teria 
ao menos um que a justificasse: a necessidade de renovação 
efetiva de nossa elite política dirigente.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Governo Temer propõe teto para 
os gastos públicos por 20 anos
Proposta será encaminhada 
ao Congresso Nacional, que 
poderá fazer alterações

O governo Federal apre-
sentou ontem a parlamentares 
da base aliada do governo a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) que limita o au-
mento do gasto público à va-
riação da inflação. A proposta 
é que a fixação do teto para os 
gastos tenha validade por 20 
anos, a partir de 2017, com a 
possibilidade de revisão da re-
gra a partir do décimo ano de 
vigência. Pela medida, os gas-
tos públicos totais serão rea-
justados com base na inflação 
oficial do ano anterior. A pro-
posta será encaminhada pelo 
governo ao Congresso Nacional, 
que poderá fazer alterações.

De acordo com informa-
ções divulgadas pelo Ministério 
da Fazenda, a despesa primá-
ria total não poderá ter cresci-
mento real a partir de 2017. “A 
PEC limitará, pela primeira vez, 
o crescimento do gasto público 
e contribuirá para o necessário 
ajuste estrutural das contas 
públicas”, diz texto divulgado 
pelo ministério. Segundo a 
proposta, no primeiro ano de 
vigência, o limite dos gastos to-
tais equivalerá à despesa paga 
no ano anterior corrigida pela 
inflação daquele ano.

De acordo com a Fazenda, 
os valores mínimos dos gastos 
da União com saúde e educação 
passarão a ser corrigidos pela 
variação da inflação do ano an-
terior. O governo, no entanto, 
deixou claro que é prerrogativa 
do Congresso Nacional decidir 
onde os recursos públicos se-
rão alocados, respeitando esse 
novo piso constitucional, caso 
a PEC seja aprovada.

Ficam de fora do alcan-
ce da PEC as transferências 
constitucionais a estados, mu-
nicípios e o DF e os créditos 
extraordinários, além das com-
plementações ao Fundeb, des-
pesas da Justiça Eleitoral com 
as eleições e as despesas de 
capitalização das estatais não 
dependentes. As regras valem 
para os gastos totais da União, 
incluídos os Poderes Legislativo 
(inclusive o Tribunal de Contas 
da União) e Judiciário, além do 
Ministério Público da União e 
Defensoria Pública da União.

Segundo análise do blog 
Dinheiro Público & Cia, a pro-
posta de um limite máximo 
para os gastos públicos tem 
como alvos imediatos a saúde, 
a educação, o Legislativo e o Ju-
diciário. As duas áreas sociais 
vão perder, por pelo menos 
nove anos, a garantia de verbas 
mínimas vinculadas a uma fa-
tia da receita do governo. E os 
dois Poderes - além do Minis-
tério Público e da Defensoria 
Pública, cujos orçamentos são 
pouco relevantes - perdem au-
tonomia para expandir as pró-
prias despesas.

O blog explica que, pela 
Constituição, a saúde deve re-
ceber 15% da receita total da 
União; a educação, 18% da re-
ceita dos impostos (sobre ren-
da, produtos industrializados, 
operações financeiras e impor-
tações), além do salário-educa-
ção, uma contribuição cobrada 
sobre a folha de salários. Todas 
essas regras ficam suspensas 
pela proposta.

Quando a economia voltar 
a crescer, as receitas dos tri-
butos também vão aumentar 
acima da inflação, mas saúde e 
educação não se beneficiarão au-
tomaticamente desses ganhos.

Da Agência Brasil

Entre janeiro e maio deste ano, a 
Defensoria Pública de São Paulo aten-
deu 1.098 pessoas em situação de rua 
na capital paulista. Segundo o órgão, 
nas últimas semanas, com a intensi-
ficação do frio, o número de pessoas 
atendidas dobrou, passando de uma 
média semanal de 120 para 240.

Para o defensor público Marcelo 
Dayrell Vivas, coordenador do Atendi-
mento Inicial, moradores de rua têm 
buscado mais o órgão nesse período 
de frio intenso para conseguirem va-
gas em centros de acolhida. Segundo 
Dayrell, a Defensoria tem conseguido 
sucesso em obter essas vagas e enca-
minhamentos aos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), sem necessidade 
de ação judicial.

De acordo com ele, a maior parte 
das pessoas com demandas relaciona-
das a abrigos ou centros de acolhida 
reclamam que não há vaga fixa no 
local, o que implica não poder contar 
com armário para guardar seus bens 
e a falta de garantia de voltar à noi-
te ao mesmo local e encontrar vaga, 
o que depende da fila na unidade e 
de seu horário de chegada. Algumas 
pessoas reclamam também de terem 
vivenciado situações de discriminação 
nesses locais, seja pelo fato de viverem 
em situação de rua ou por orientação 
sexual ou racismo.

De maneira geral, as pessoas em 
situação de rua procuram a Defenso-
ria em busca de documentos, mora-
dia, inclusão ou exclusão de albergues 
e benefícios assistenciais. Do total dos 
atendidos, 87% são homens e 13% 
mulheres; além disso, 61% vivem em 
albergues, 32% em situação de rua, 
1% em ocupações e 6% em alguma 
outra condição.

Segundo um censo realizado em 
2015 com a população em situação de 
rua na capital, elaborado pela Prefei-
tura, há 15.905 pessoas vivendo nessa 
condição na cidade. Desse total, ape-
nas 8.570 (54%) estavam em centros 
de acolhida. Na cidade, existem 79 
centros de acolhida da capital, com 10 
mil vagas fixas. Segundo a Prefeitura, 
essa rede foi ampliada para o inver-
no, com mais 13 espaços emergenciais 
que oferecem 1.517 vagas.

De acordo com a Prefeitura, des-
de o dia 16 de maio, quando a Opera-
ção Baixas Temperaturas foi iniciada, 
foram feitos mais de 250 mil acolhi-
mentos de pessoas em situação de 
rua. No último fim de semana, entre 
a noite de sexta-feira (10) e a manhã 
de segunda-feira (13), foram mais de 
31.739 acolhimentos. Entre segunda 
(13) e terça (14), informou a Prefeitu-
ra, ocorreram 11.268 acolhimentos.

O atendimento na Defensoria Pú-
blica é feito de segunda a quinta-fei-
ra, das 8h as 12h, na Rua Boa Vista, 
150, no Centro da capital.

Frio faz dobrar atendimento 
na Defensoria Pública de SP

mOrADOres De ruA

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil
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Na segunda e na terça-feira, de acordo com a Prefeitura de SP, ocorreram 11.268 acolhimentos

Na última semana, o Mi-
nistério da Saúde confirmou 
o diagnóstico de  microcefa-
lia e outras alterações no sis-
tema nervoso em 30 bebês, 
todos sugestivos de terem 
sido causados por infecção 
congênita. Ao todo, agora 
são 1.581 casos registrados 
de outubro do ano passado 
até o dia 11 de junho. Outros 
3.047 bebês com suspeita de 
malformações ainda não ti-

veram os exames concluídos 
para diagnóstico preciso.

Do total de confirma-
dos, 226 tiveram exames 
laboratoriais comprovando 
que foram causados pelo 
vírus zika. Entretanto, para 
o Ministério da Saúde este 
número não reflete a reali-
dade. Para a pasta, a maior 
parte dos confirmados fo-
ram causados pelo vírus 
zika, mas, por dificuldades 
de diagnosticar a doença, a 
situação não foi comprovada 
em laboratório.

Novo boletim
O novo boletim regis-

trou 3.308 casos descartados 
por apresentarem exames 
normais, por apresentarem 
microcefalia, malformações 
confirmadas por causa não 
infecciosas ou não se enqua-
drarem na definição de caso.

Os 1.581 casos confirma-
dos em todo o Brasil ocorreram 
em 562 municípios, localizados 
em 25 unidades da Federação 
e no Distrito Federal. A maior 
parte dos registros (1.394) foi 
registrada no Nordeste.

Ministério da Saúde confirma 
30 novos casos de microcefalia

NO pAís

Aline Leal
Da Agência Brasil
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Mundo

Mulher de atirador sabia sobre
planos do atentado em Orlando 
Noor Salman deve ser 
indiciada pela polícia por
participação no massacre

A mulher de Omar Ma-
teen, o atirador que matou 
49 pessoas e feriu mais de 
50 na boate Pulse, em Or-
lando, na Flórida, sabia dos 
planos do marido para o 
ataque. Por isso, a mulher 
- Noor Salman - poderá ser 
acusada em breve de par-
ticipação no massacre de 
Orlando, o maior atentado 
a tiro da história moderna 
dos Estados Unidos.

A notícia sobre o indi-
ciamento formal de Noor 
Salman foi divulgada pela 
agência de notícias Reuters, 
que atribuiu a informação a 
fontes da polícia. A boate é 
um local de entretenimento 
destinado ao público LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e 
transgêneros).

O massacre ocorreu na 
madrugada do último do-
mingo (12). Omar Mateen 
foi morto a tiros pela polícia 
depois de permanecer três 
horas no clube. Antes de ati-
rar, Mateen ligou para o ser-
viço de atendimento ao pú-
blico da polícia e disse que 
tinha lealdade ao Estado 
Islâmico e a outros grupos 
militantes muçulmanos.

Em entrevista à rede 
de televisão CNN, o sena-
dor norte-americano Angus 
King, integrante do Comitê 
de Inteligência do Senado, 
disse que recebeu informa-
ções sobre as investigações 
a respeito do massacre, que 
confirmam o envolvimento 
de Noor Salman. “Parece 
que ela tinha algum co-
nhecimento do que estava 
acontecendo”, afirmou.

O senador acrescen-
tou que Noor Salman está 
cooperando com as inves-
tigações e poderá fornecer 
informações importantes 
sobre o atentado.

Até agora, as investi-
gações mostram que Omar 
Mateen era uma pessoa 
que se orientava por infor-
mações que colhia na in-
ternet. Não há evidências 
de que tenha recebido ins-
truções de grupos do exte-
rior como, por exemplo, o 
Estado Islâmico. O atirador 
tinha 29 anos, era cidadão 
norte-americano e os pais 
são imigrantes afegãos.

Em entrevista, o presi-
dente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, descreveu 
Omar Mateen como um 
jovem perturbado, que se 
transformou nos últimos 
anos em um homem “irrita-
do, instável e radicalizado”.

A polícia também está 
investigando as informa-
ções, recebidas de várias 
fontes, de que Omar Ma-

Da Agência Sputnik Brasil 
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teen seria um frequentador 
habitual de clubes gays, in-
clusive da boate Pulse. As 
informações das fontes, pu-
blicadas na imprensa nor-
te-americana, dizem que 
Mateen tinha interesse em 
acessar sites de namoro gay 
na internet.

Número de mortos
Na terça terça (14), en-

trevista, médicos do Hospi-
tal Orlando Health, centro 
de saúde que recebeu as 
primeiras vítimas do ata-
que, disseram que o número 
de mortos em decorrência 
da tragédia pode aumentar. 

No domingo, a polícia tinha 
informado que o número de 
pessoas que morreram no 
atentado na boate Pulse era 
50. No dia seguinte, a polí-
cia corrigiu essa informação 
e o número de mortos pas-
sou a ser 49.

Segundo o médico Mi-

chael Cheatham, dos 44 pa-
cientes que deram entrada 
no hospital, em razão do 
tiroteio, 27 ainda estão re-
cebendo cuidados. E des-
ses, seis estão “gravemente 
doentes”. Cheatham disse 
que ficaria surpreso se o nú-
mero de mortos não subir.

Noor Salman, mulher de Omar Mateen, sabia dos planos do marido para praticar o ataque a boate Pulse, que matou 49 pessoas

A Agência das Nações 
Unidas para os Refugiados 
(Acnur) criticou os doado-
res internacionais pela len-
tidão em recolher fundos 
para ajudar as nações do 
Oriente Médio que enfren-
tam o fluxo de refugiados 
da vizinha Síria.

O total de mais de 
US$ 11 bilhões que os paí-
ses desenvolvidos haviam 
prometido em fevereiro foi 
reduzido a menos de um 
quarto até agora, enquan-
to há cerca de 5 milhões de 
pessoas em risco na região, 

disse o diretor da Acnur 
para o Oriente Médio e Nor-
te da África, Amin Awad.

“Eu acho que é um fra-
casso coletivo que devemos 
enfrentar”, afirmou Awad 
em entrevista à agência 
France Presse. Para ele, “os 
estados na fronteira com a 
Síria estão decepcionados e 
abandonados à sua sorte”.

O número de refugia-
dos no mundo gira em tor-
no de 60 milhões e mais de 
um terço são provenientes 
do Oriente Médio. Segundo 
o representante da Acnur, 
a região, que tem entre 5% 
e 7% da população mun-

dial, produz de 35% a 40% 
dos refugiados.

Os recursos prometidos 
pelos doadores internacio-
nais devem ser canalizados 
para ajuda humanitária di-
reta, a projetos de desen-
volvimento na Síria e países 
vizinhos, bem como à assis-
tência ao Líbano, à Jordânia, 
Turquia e a outros países 
que acolhem milhões de re-
fugiados sírios.

Em cinco anos de 
guerra, cerca de 4,8 mi-
lhões de sírios foram for-
çados a fugir do país e 6,6 
milhões foram deslocadas 
internamente.

Acnur afirmou que fracassou
ajuda de países a refugiados

Cientistas dizem que asteroide
gigante passou perto da Terra

CRISE MIGRATÓRIA

O Parlamento português dis-
cute nesta quinta-feira um proje-
to que inclui opções de refeições 
vegetarianas em todas as cantinas 
públicas do país. A medida é de-
fendida pelo partido Pessoas-Ani-
mais-Natureza (PAN). Em março, a 
legenda apresentou à Assembleia 
da República um texto para que 
escolas, universidades e hospitais 
portugueses ofereçam alimenta-
ção vegetariana. Aproximadamen-
te 12 mil assinaturas apoiaram o 
projeto de lei.

André Silva, autor do projeto de lei 
e único deputado do PAN na Assem-
bleia da República, explica que Portu-
gal tem as condições necessárias para 
adotar uma dieta vegetariana: produ-
ção vegetal de elevada qualidade e 
grande variedade sazonal.

Em nota publicada no site do par-
tido, o PAN destaca que há um cres-
cente interesse dos cidadãos pelas 
dietas vegetarianas, e a procura de al-
ternativas alimentares saudáveis tem 
estimulado a oferta. “As perspectivas 
são de que cada vez mais pessoas pro-
curem essas opções, devendo aumen-
tar a procura não só por pessoas que 
sigam uma dieta vegetariana, mas 
também por outras pessoas”.

O partido cita a publicação As Li-
nhas de Orientação para uma Alimen-
tação Vegetariana Saudável, lançada 
ano passado pela Direção-Geral de 
Saúde de Portugal, e defende que a in-
clusão de uma alternativa vegetariana 
em todas as cantinas públicas tem mo-
tivações pedagógicas, ambientais e de 

saúde. Para o PAN, a medida também é 
uma forma de impedir a discriminação 
das pessoas que já seguem essa dieta, 
mas que dificilmente conseguem fazer 
uma refeição fora de casa.

Preconceito
O PAN defende ainda que o pro-

jeto é especialmente relevante para 
crianças e jovens. “[Eles] estão cada vez 
mais seguindo esse tipo de alimentação 
e se sentem muitas vezes discriminados 
nas escolas, pelos colegas, professo-
res, auxiliares, por comerem comida 
diferente, necessariamente trazida de 
casa. Com a introdução desta opção 
nas escolas, essa discriminação deixa 
de existir e as demais pessoas passam a 
encarar esse tipo de alimentação com 
normalidade.”

A publicação da Direção-Geral de 
Saúde afirma que as linhas de orien-
tação para uma alimentação vegeta-
riana saudável levaram em conta o in-
divíduo adulto saudável e não devem 
ser extrapoladas para outras etapas 
da vida. “A adequação dessa ‘dieta’ 
às várias fases do ciclo de vida, incluin-
do a infância, adolescência, gravidez, 
lactação, idosos e também desportis-
tas, implica um bom planejamento e 
acompanhamento.”

Na Europa, o consumo de fruta e 
hortaliças vem caindo na última déca-
da. Em 2012, era de aproximadamen-
te 386,96 gramas por pessoa por dia 
– uma diminuição de 8,7%, se compa-
rado às médias registradas no período 
2007-2011. Dos 28 Estados-Membros 
da União Europeia, 18 consomem fru-
tas e hortaliças abaixo dos 400 g/dia, 
recomendados pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

Portugal quer incluir comida
vegetariana em cantinas

OPÇÕES DE REFEIÇÕES

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

O asteroide 2007 MK6, 
com diâmetro de 200 a 
600 metros, passou ontem, 
aproximadamente às 4h 
(horário do Brasil) a uma 
distância relativamente 
pequena da Terra. A infor-
mação foi divulgada pelo 
Centro de Planetas Peque-
nos da União Astronômica 
Internacional.

 O asteroide foi descober-
to em 2007 por astrônomos 
do observatório Mount Lem-
mon, nos Estados Unidos. Ele 
passou a uma distância de 
15,2 milhões de quilômetros 
da Terra, o que significa que 

não representou nenhum pe-
rigo ao planeta. A distância é 
40 vezes maior que a existen-
te entre a Terra e a Lua.

 O asteroide, de acor-
do com várias avaliações, 
pode fazer parte do cha-
mado grupo de asteroides 
Apollo, assim como ser “pa-
rente” de outro grande cor-
po celeste que continua se 
aproximando da Terra – o 
asteroide Ikar. Esse último 
é aproximadamente duas 
vezes maior do que o 2007 
MK6: sua massa atinge 3 bi-
lhões de toneladas.

 Embora o asteroide 
não represente ameaça à 
Terra, o planeta Marte pode 

ficar em perigo: em um mês, 
ele se aproximará do Plane-
ta Vermelho, passando a 
uma distância de 1,33 mi-
lhão de quilômetros.

O asteroide foi 
descoberto 
em 2007 por 
astrônomos do 
observatório 
Mount Lemmon, 
nos EUA

FOTO: Reprodução/Internet

José Romildo
Da Agência Brasil
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14 sindicatos debatem desafios e estratégias em CG

Jovens do campo
A Comissão de Jovens do 

Polo da Borborema, uma ar-
ticulação de 14 sindicatos ru-
rais da região da Borborema, 
realizará nos dias 17, 18 e 19 
de junho, no Hotel Fazenda 
Day Camp, no Sítio Lucas em 
Campina Grande-PB, o “I En-
contrão da Juventude Cam-
ponesa”. O evento tem como 
objetivos fortalecer a rede de 
jovens agricultores-experi-
mentadores da região, incen-
tivar a experimentação e a au-
to-organização da juventude 
camponesa e ainda fortalecer 
a identidade dos jovens do 
campo. A comissão de jovens 
é formada por filhos e filhas de 
famílias agricultoras integran-
tes da dinâmica de trabalho 
do Polo da Borborema, que há 
20 anos atua na região com a 
assessoria da AS-PTA Agricul-
tura Familiar e Agroecologia.

Estarão presentes mais 
de 150 jovens dos 14 municí-
pios onde o Polo da Borbore-
ma atua. A programação terá 
início às 14h da sexta-feira, 
dia 17, com uma mística so-
bre o tema: “Valorização do 
Jovem na Agricultura Fami-
liar e de seu conhecimento”. 
Em seguida haverá a mesa 
constituída integralmente pe-
los jovens, intitulada “Juven-
tude do Polo da Borborema”. 
Na ocasião, serão apresenta-
dos os principais resultados 
do Diagnóstico da Juventude 
Rural, organizados em três 
grandes temas: educação 
formal, acesso a recursos na-

Aurea Olímpia
Da ASA

turais (terra, água, sementes) 
e os aspectos culturais que 
determinam a vida desses 
jovens. O diagnóstico partici-
pativo vem sendo realizado 
desde 2015 e é uma ação que 
pretende apontar quais os 
desafios e estratégias da ju-
ventude rural da Borborema 
no tocante às questões como 
sucessão rural, educação no 

campo, geração de renda, 
violência entre outras. 

Na noite do primeiro dia, 
a partir das 20h, haverá três 
oficinas culturais: Quadrilha 
junina do Polo, Musicalida-
de e Cinema. O segundo dia 
de evento, sábado, será de-
dicado às oficinas temáticas 
simultâneas: 1: Apicultura e 
meliponicultura; 2: Manejo 

alimentar dos animais – fe-
nação; 3: Produção de calda 
e biofertilizante e 4: Sistema 
simplificado de irrigação. E 
no terceiro dia do encontro, 
será realizada uma mesa de 
debate sobre o Papel da Mí-
dia na Conjuntura atual. Em 
seguida, serão levantados os 
aprendizados do evento e os 
encaminhamentos para a Co-

missão. A programação ain-
da reserva alguns momentos 
culturais e recreativos para 
os jovens com direito a uso 
da piscina, festa junina e 
campeonato de futebol.

O Encontro é um momen-
to preparatório para dois gran-
des eventos: a “I Feira Agroeco-
lógica e Cultural da Juventude 
Camponesa”, agendada para o 

dia 30 de junho, em Massaran-
duba, e a “I Marcha da Juven-
tude Camponesa na Luta pela 
Agroecologia”, que acontece-
rá no município de Remígio, 
no dia 28 de julho, e reunirá 
cerca de mil jovens nas ruas. 
O II Encontrão da Juventude 
do Polo da Borborema está 
marcado para acontecer en-
tre os dias 15 e 17 de julho.

Valorização do jovem na agricultura familiar e o seu conhecimento também se insere na programação do Primeiro Encontro da Juventude Camponesa

FOTO: Divulgação/ASA

Três agricultores fami-
liares do Polo da Borborema, 
que abrange 15 municípios 
no Estado da Paraíba, acom-
panhados de dois técnicos da 
AS-PTA - Agricultura Fami-
liar e Agroecologia, visitaram 
a Embrapa Recursos Genéti-
cos e Biotecnologia e a Em-
brapa Cerrados, duas unida-
des da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) localizadas no Dis-
trito Federal, nos dias 31 de 
maio e 1 de junho de 2016, 
com o objetivo de conhecer 
a experiência da Empresa na 
conservação e produção de 
sementes.

A visita foi um dos re-
sultados da participação da 
Embrapa no Plano Nacional 
de Agroecologia e Produção 
Orgânica (PLANAPO), lança-
do pelo Governo Federal, em 
2013, para regulamentar o 
acesso de agricultores orga-
nizados aos recursos gené-
ticos conservados nos mais 
de 100 bancos mantidos pela 
Empresa em vários estados 
da Federação. 

O Polo da Borborema 
faz parte do Programa de 
Desenvolvimento Local do 
Agreste da Paraíba, conduzi-
do pela AS-PTA, que abrange 
uma rede de 15 sindicatos de 
trabalhadores rurais (STRs), 
aproximadamente 150 asso-
ciações comunitárias e uma 
organização regional de agri-
cultores ecológicos. Ao todo, 

mais de cinco mil famílias 
agricultoras são atendidas 
pelo programa.

Na Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, os 
agricultores foram recebidos 
pelas pesquisadoras Dulce 
Alves, Antonieta Salomão e 
Terezinha Dias e visitaram 
os laboratórios de sementes 
e a Coleção de Base (Colba-
se), na qual as sementes são 
conservadas a longo prazo 
a 20oC abaixo de zero. O ob-
jetivo, como explicaram os 
técnicos da AS-PTA, Cleibson 
Santos e Emanoel Dias, foi 
conhecer melhor as técnicas 
de conservação de sementes 
em seus locais de origem (in 
situ) e fora de seus habitats 
(ex situ), nos bancos ativos, 
onde as espécies são mani-
puladas, e na Colbase, que 
funciona como uma espécie 
de backup das coleções man-
tidas no campo.

Segundo a pesquisadora 
Dulce Alves, além de promo-
ver a aproximação dos agri-
cultores aos bancos genéti-
cos, que foi uma solicitação 
decorrente do PLANAPO, 
houve também avanço na 
discussão da possibilidade 
de armazenar os recursos 
genéticos cultivados por eles 
no Polo da Borborema no 
Banco da Embrapa, em Bra-
sília. A primeira coleção a 
ser incorporada à coleção de 
base deverá ser a de semen-
tes de milho.

Visita Embrapa no DF

A programação cultural do Ca-
minhos do Frio 2016 será incremen-
tada com o lançamento da Rota 
Gastronômica do Brejo, que irá 
apresentar a riqueza da gastrono-
mia regional das cidades que inte-
gram o mais importante evento do 
inverno paraibano. A programação 
do Caminhos do Frio foi apresen-
tada na última terça-feira (14), na 
PBTur, em João Pessoa. O evento 
tem início no dia 4 de julho e vai 
percorrer, até o dia 4 de setembro, 
nove municípios do Brejo paraiba-
no: Areia, Pilões, Remígio, Solânea, 
Serraria, Bananeiras, Matinhas, Ala-
goa Nova e Alagoa Grande. . 

A Rota Gastronômica do Brejo 
reúne sete cidades. Destas, seis, com 
exceção de Guarabira, participam 
do Caminhos do Frio. Ao longo do 
mês de maio, o Sebrae Paraíba pro-
moveu consultorias e capacitações 
em 30 empreendimentos destes 
municípios. De acordo com o su-
perintendente do Sebrae Paraíba, 
Walter Aguiar, o Sebrae, como par-
ceiro do Caminhos do Frio, tem a 
proposta de incentivar o empreen-
dedorismo com os diversos atores 
que compõem a rota cultural.

“É essencial estimular o de-
senvolvimento para enfrentarmos 
momentos de crise como o que 
estamos vivenciando. O papel do 
Sebrae é preparar e fortalecer os 
pequenos negócios, para que eles 

contribuam para o desenvolvimen-
to social e econômico local e do 
País. O Caminhos do Frio é uma das 
ações que o Sebrae acredita como 
fundamental para a geração de ne-
gócios no Brejo paraibano”, desta-
cou o superintendente.

A gestora de turismo do Sebrae 
Paraíba, Regina Amorim, disse que 
o evento é uma oportunidade para 
ampliar o conhecimento sobre a 
cultura local nos mais diversos âm-
bitos. Outro destaque da progra-
mação é o “Serenateando”, sere-
nata que vai percorrer as ruas da 
cidade de Bananeiras, com paradas 
nos restaurantes que estão apoian-
do a programação cultural. 

Novas experiências
A cidade de Remígio partici-

pa do evento pela primeira vez. 
O prefeito da cidade, Chió Batis-
ta, falou da importância de fazer 
parte do Caminhos do Frio. “Há 
quatro anos tentamos fazer parte 
do evento, porque ele mostra uma 
outra Paraíba, de culturas novas e 
experiências. Eleva a autoestima 
da cidade, aquece nossa economia, 
principalmente em períodos de cri-
se econômica. O evento tem um 
nome muito forte, o que atrai mui-
tas pessoas. Esperamos cerca de 40 
mil visitantes durante o evento, 
que assistirão aos shows no Lagoa 
Parque”. O presidente do Fórum 

de Turismo do Brejo paraibano, 
Sergerson Silvestre, disse que “o 
Caminhos do Frio não é um simples 
evento, ele deixa um legado para 
a região. Fortalece a economia e 
divulga nossas riquezas culturais 
para os demais estados”, destacou.

A perspectiva é que haja um 
incremento de 30% na geração 
de empregos durante a realização 
do evento. Cada uma das 120 em-
presas envolvidas nas nove cida-
des participantes pode gerar, em 
média, um emprego temporário, 
cenário importante em período de 
baixa oferta de postos de trabalho, 
destaca a gestora de turismo do 
Sebrae Paraíba. 

O evento começa na cidade de 
Areia, entre os dias 4 e 10 de ju-
lho. Em Pilões, a programação vai 
do dia 11 até 17 de julho. Entre os 
dias 18 e 24 de julho, o evento cir-
cula na cidade de Remígio. A cida-
de de Solânea recebe a rota entre 
os dias 25 e 31 de julho, enquanto 
Serraria realiza o Caminhos entre 
os dias 1 e 7 de agosto. Bananei-
ras recebe o evento entre os dias 
8 e 14 de agosto. As três últimas 
cidades são Matinhas (de 15 a 21 
de agosto), Alagoa Nova (de 22 a 
28 de agosto) e Alagoa Grande (29 
de agosto a 4 de setembro). Toda a 
programação pode ser encontrada 
na página do evento (http://www.
caminhosdofrio.com). 

Rota gastronômica é destaque
PROGRAMAÇÃO DO CAMINHOS DO FRIO
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Scorpions anuncia 
novo show em SP

detentos dançam e 
usam drogas no CE

tenente é morto 
com 7 tiros no Rio

João Bosco abre 
série de shows no RJ

Richthofen poderá 
ter regime fechado

 A banda alemã anunciou 
um show extra em São Paulo, no 
Citbank Hall, durante a 50th An-
niversary World Tour. Os shows 
serão realizados em setembro nos 
dias 1, 3 e 4, em São Paulo; 8, em 
Fortaleza e 10 no Rio de Janeiro. 
Durante sua trajetória, a banda 
influenciou grandes nomes do 
rock como Iron Maiden, Bon Jovi e 
Metallica. Álbuns clássicos como 
Blackout e Love At First Sting, e 
os hits No Pain, No Gain, Wind of 
Change, Still Loving You e Rock You 
Like a Hurricane não só lançaram 
o grupo ao sucesso mundial, como 
fizeram a história do rock alemão.

Dois vídeos que mostram 
detentos usando drogas, consu-
mindo álcool e dançando ao som 
das músicas “Camarote”, do can-
tor Wesley Safadão, e “O Telefone 
Tocou”, da banda Conde do Forró, 
começaram a circular nesta quar-
ta-feira, 15, nas redes sociais. 
Nas imagens, aparecem internos 
se divertindo na Unidade Prisional 
Desembargador Adalberto de Oli-
veira Barros Leal, conhecida como 
“Carrapicho”, em Caucaia, na re-
gião metropolitana de Fortaleza.

Um policial militar foi morto 
por criminosos na noite desta terça-
feira, 14, em Vila Isabel, zona Norte 
do Rio. O tenente do Batalhão de 
Choque, Márcio Ávila, de 30 anos, foi 
atingido por sete tiros, após reagir a 
um assalto. O crime aconteceu por 
volta das 19 horas, na Rua Gonzaga 
Bastos. Os assaltantes levaram a 
motocicleta e a arma do tenente e 
fugiram. Ávila chegou a ser levado 
para o Hospital Federal do Andaraí, 
mas morreu pouco tempo depois 
na unidade. O tenente tinha oito 
anos de Corporação. O caso está 
sendo investigado pela Delegacia 
de Homicídios da capital.

Aldir Blanc faz 70 anos em 
setembro; João Bosco, mês que vem, 
13 de julho. Cúmplices de música há 
45 anos, os dois, ao falar do avançar 
da idade, traçam previsões som-
brias “Costumo dizer que, no fim, 
vai dar merda. Mas até lá, a gente 
continua fazendo música, que é o 
que a gente gosta, eu tocando meu 
violãozinho. Eu me reporto à letra 
de Caça à Raposa (de Aldir), que 
fala sobre o recomeçar de canções e 
epidemias, de colheitas, da paixão e 
do fogo. João dá início à série de três 
shows Aldir Blanc 70 Anos - Bom de 
se Ver, Bom de se Aldir, que o Centro 
Cultural Banco do Brasil do Rio abre 
hoje. Compatibilidade de Gênios, só 
mostra composições a quatro mãos.

A promotoria criminal de 
Taubaté, interior de São Paulo, quer 
que a detenta Suzane von Richtho-
fen, condenada a 39 anos de prisão 
pelo assassinato dos pais, volte a 
cumprir a pena em regime fechado. 
Em parecer protocolado nessa quar-
ta-feira, 15, na Vara de Execuções 
Criminais, o promotor Alexandre 
Mourão Mafetano considerou que 
Suzane cometeu falta grave ao de-
clarar endereço falso durante a saí-
da temporária do Dia das Mães, no 
mês passado. Atualmente, Suzane 
é beneficiária do regime semiaberto.

Idosos, pessoas com 
alguma deficiência ou 
doença têm prioridade

Foto: Reprodução/Internet

Daniel Lima 
Da Agência Brasil

A Receita Federal liberou 
ontem o dinheiro das restitui-
ções do primeiro lote do Im-
posto de Renda Pessoa Física 
2016. Estão no lote também 
restituições residuais dos 
exercícios de 2008 a 2015. 
Tiveram prioridade idosos, 
pessoas com alguma defi-
ciência física ou mental ou 
doença grave.

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

Se o contribuinte tiver 
dúvida sobre a situação da 
declaração poderá consultar o 
Serviço Virtual de Atendimen-
to (e-CAC) na página da Re-
ceita, onde é possível acessar 
o extrato da declaração e ver 
se há inconsistências de dados 
identificadas pelo processa-
mento. No caso de identifica-

Declaração retificadora pode solucionar problema identificado na declaração de Imposto de Renda, conforme orienta a Receita Federal

ção de algum problema, a Re-
ceita recomenda a entrega de 
uma declaração retificadora.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não fi-
zer o resgate nesse prazo, de-

verá requerê-la por meio da 
Internet, mediante o Formu-
lário Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Processa-
mento da DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá ir a qualquer agên-
cia do BB ou ligar para a 
Central de Atendimento por 
meio do telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 

(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone exclusivo 
para pessoas com deficiência 
auditiva) para agendar o cré-
dito em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, em 
qualquer banco.

Os candidatos aprova-
dos na primeira chamada do 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni) têm até o dia 
20 próximo para compare-
cer à instituição de ensino 
responsável pela convocação 
para comprovar as informa-
ções prestadas no momento 
da inscrição e providenciar a 
matrícula. 

O resultado da segunda 
chamada desta segunda edi-
ção de 2016 será divulgado 
no dia 27.

O sistema de seleção do 
ProUni para o segundo se-
mestre recebeu 1.215.768 
inscrições de 627.978 parti-
cipantes, dos quais 408.515 
(65%) são jovens até 22 
anos. A participação das mu-
lheres chegou a 58,7% dos 
inscritos (368.663). Além 

disso, 5.103 pessoas com de-
ficiência tentaram vaga no 
programa. Para esta edição, 
foram oferecidas 125.442 
bolsas. Desse total, 68.350 
são parciais (50% da men-
salidade) e 57.092, integrais. 
As vagas estão distribuídas 
em 22.967 cursos de 902 
instituições particulares de 
educação superior. Cada can-
didato pôde se inscrever em 
até dois cursos.

Os cursos mais concor-
ridos foram os de direito, 
com 125.478 inscrições; ad-
ministração, com 110.440, 
e enfermagem, 63.700. São 
Paulo foi a unidade federati-
va com o maior número de 
inscritos (100.516), seguida 
de Minas Gerais (81,393) e 
Bahia (48.222). Entre 2005 
e 2015, foram concedidas 

1,74 milhão de bolsas de es-
tudos a estudantes de baixa 
renda por meio do ProUni. 
O programa oferece bolsas 
integrais e parciais em insti-
tuições particulares de edu-
cação superior que mante-
nham cursos de graduação 
e sequenciais de formação 
específica.

 Criado em 2004, é di-
rigido tanto a estudantes 
egressos do Ensino Médio da 
rede pública quanto àqueles 
que tenham vindo da rede 
particular na condição de 
bolsistas integrais, com ren-
da familiar per capita máxi-
ma de três salários mínimos.  

A relação dos estudantes 
convocados nesta primeira 
chamada do programa pode 
ser consultada na página do 
ProUni na internet.

Convocado deve apresentar 
documento e sai o resultado

PRimEiRA CHAmAdA do PRoUNi

Quem você levaria 
para uma volta ao mun-
do? O francês Guirec 
Soudée, de 24 anos, es-
colheu uma companhia, 
no mínimo, inusitada: 
a galinha Monique. A 
viagem a bordo do bar-
co Yvinec começou em 
maio de 2014 e a dupla 
já passou pelas Ilhas Ca-
nárias, na África, por 
Saint Bart, no Caribe e 
pelo Ártico.

Em entrevista à BBC, 
o francês revelou ter es-
colhido a galinha por ser 
fácil de cuidar e porque 
ela bota ovos enquanto 
eles estão no mar. Atra-

vés de suas redes sociais, 
Soudée compartilha fo-
tos dos locais por onde 
passa. Ele já possui mais 
de 14 mil seguidores no 
Instagram, e as fotos vi-
ralizaram na internet 
desde que a imprensa 
francesa passou a acom-
panhar a viagem do ho-
mem com a galinha.

Sua página do Face-
book já possui mais de 78 
mil curtidas. O viajante 
ainda compartilha vídeos 
de sua rotina durante a 
volta ao mundo no You-
tube e, em seu site, é 
possível ter mais detalhes 
sobre a expedição.

Francês e galinha 
dão volta ao mundo

Foto de bebê viraliza

SENSAÇÃo NA iNtERNEt

 As unidades de conser-
vação da Amazônia brasileira 
podem sofrer supressão de 
mais de 6,5 milhões de hecta-
res - área equivalente a 7,8 mi-
lhões estádios de futebol como 
o Maracanã - caso sejam apro-
vados os projetos de impacto 
ambiental que estão em tra-
mitação no País. O alerta é de 
um relatório divulgado nesta 
quarta-feira, 15, pela WWF, or-
ganização não-governamental 
ligada ao meio ambiente. 

Segundo o documento, 
desde 2005 tem havido um 
“aumento drástico” na fre-
quência de atos legislativos 
promulgados para “rebaixar 
de categoria, reduzir o tama-
nho ou retirar por completo a 
proteção legal” das unidades 

de conservação. Esses proje-
tos se referem, principalmen-
te, à implementação de barra-
gens para usinas hidrelétricas 
e à construção de rodovias.

Atualmente, está em es-
tudo a estruturação de duas 
usinas hidrelétricas na Amazô-
nia: a de São Luiz do Tapajós, 
prevista para começar a operar 
em 2021, e a de Jatobá, com 
inauguração estimada para 
2023, ambas no Pará. Juntas, 
respondem por 70% de toda 
a geração de energia hidrelé-
trica que o governo pretende 
implementar nos próximos 
dez anos. Projetos como esses, 
avalia a WWF, ameaçam a inte-
gridade dos ecossistemas, suas 
espécies e os bens e serviços 
ecológicos que o bioma ofere-

ce, podendo minar sua capaci-
dade de estabilizar e regular os 
padrões climáticos regionais 
e globais. “Pressões múltiplas 
e interligadas decorrentes de 
interesses econômicos dos 
países da região e do resto do 
mundo têm provocado uma 
transformação sem preceden-
tes”, diz o texto. 

Segundo a pesquisa, es-
tão em curso no Brasil cerca de 
250 projetos de construção de 
barragens na bacia hidrográfi-
ca amazônica - o que pode tra-
zer impactos “catastróficos” às 
espécies de peixes - e mais de 
20 propostas de novas rodo-
vias, as quais “devem levar a 
um rápido aumento do des-
matamento com base em ex-
periências anteriores”.

Projetos podem suprimir 7,8 mi 
de “maracanãs” da Amazônia

A foto de um bebê amparado por luvas de 
motociclista está sendo amplamente comparti-
lhada em todo o mundo. A pequena Aubrey 
tem apenas três semanas de vida e seu pai, Hec-
tor Alvarez, morreu um mês antes dela nascer. 

Seu pai amava motos e, por isso, a bebê 
posa ao lado de um capacete. “O pai dela 
amava a motocicleta. Ele sempre usou equipa-
mentos de proteção. Ele queria ter certeza de 
que estava seguro. Não podia correr nenhum 
risco porque um bebê estava a caminho. Mas 
ele nunca vai segurar sua bebê. A vida dela 
foi levada apenas um mês antes de ela nascer 
por alguém que ele considerava amigo. Dizem 
que anjos estão falando com bebês quando 
eles sorriem enquanto dormem. Acho que tal-
vez seja verdade”, escreveu a fotógrafa Kim 
Stone em sua página do Facebook.

A fotógrafa ainda compartilhou, poste-
riormente, sua surpresa com o sucesso da foto, 
que até o momento já foi compartilhada mais 
de 72 mil vezes. Em uma de suas postagens, 
ela diz: “Minha intenção era dar a Kathryn 
[a mãe da menina] uma imagem poderosa 
Bem... isso é o que acontece quando você ora 
primeiro. Eu agradeço cada um de vocês”.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de junho  de 2016

Economia

15

Governo publica MP que autoriza renegociação de dívida

Produtores rurais
Serão beneficiados pro-

dutores rurais de estados 
do Nordeste e de regiões do 
Semiárido e do Norte do Es-
tado do Espírito Santo, além 
dos municípios do Norte do 
Estado de Minas Gerais, do 
Vale do Jequitinhonha e do 
Vale do Mucuri.

O governo publicou hoje 
(15) no Diário Oficial da União 
uma medida provisória que 
autoriza a renegociação de 
dívidas de crédito rural de 
produtores da região da Supe-
rintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene). 
A superintendência atua nos 
estados do Nordeste e em re-
giões do Semiárido e do Norte 
do Estado do Espírito Santo, 
além dos municípios do Nor-
te do Estado de Minas Gerais, 
do Vale do Jequitinhonha e do 
Vale do Mucuri.

A renegociação foi auto-
rizada para dívidas contraídas 
até 31 de dezembro de 2011 
e podem ser quitadas até 29 
de dezembro de 2017. Os per-

centuais de desconto para a li-
quidação das dívidas varia de 
acordo com o valor tomado, a 
data da contratação e o muni-
cípio do produtor.

Por exemplo, no caso das 
operações com valor original-
mente contratado até R$ 15 
mil reais, até 31 de dezembro 
de 2006, o desconto é de 95% 
sobre o saldo devedor atuali-
zado. Esse desconto é válido 
para empreendimentos loca-
lizados nas regiões do Semiá-
rido e do Norte do Estado do 
Espírito Santo e nos municí-
pios do Norte do Estado de 
Minas Gerais, do Vale do Je-
quitinhonha e do Vale do Mu-
curi. Nos demais municípios 
de atuação da Sudene, o des-
conto, nesse caso, é de 85%.

A medida provisória 
também prevê a concessão 
de descontos para a liquida-
ção, até 29 de dezembro de 
2017, de dívidas originárias 
de operações de crédito rural 
e das dívidas contraídas no 
âmbito do Fundo de Terras e 
da Reforma Agrária, inscritas 
em Dívida Ativa da União até 
31 dezembro de 2014.

Investimento na 
AL e Caribe cai

O ingresso de investimento 
estrangeiro direto (IED), recursos que 
vão para o setor produtivo, na América 
Latina e Caribe caíram 9,1%, em 2015, 
diante do ano anterior, diz a Comissão 
Econômica para a América Latina e Ca-
ribe (Cepal). No total, os investimentos 
chegaram a US$ 179,1 bilhões, o nível 
mais baixo desde 2010 (US$ 172,973 
bilhões). Para este ano, a Cepal projeta 
que o IED pode cair até 8%. A queda é 
explicada pela redução nos investimen-
tos em setores vinculados aos recursos 
naturais, principalmente mineração e 
hidrocarbonetos, e o encolhimento da 
economia, sobretudo do Brasil.

Setor de serviços 
tem queda em abril

Em todo o País, o volume do 
setor de serviços caiu 4,5% em abril 
último em relação a abril de 2015. É o 
pior resultado para os meses de abril 
desde 2012. Houve variações negati-
vas em todos os segmentos. No en-
tanto, na mesma base de comparação, 
a receita nominal cresceu 0,4%, após 
de ter fechado em queda de 0,4% em 
março., conforme o o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
As informações indicam que tinham 
sido negativos os resultados do setor 
de serviços, que, em volume, fechou 
com quedas de 5,9% em março e de 
3,9% em fevereiro deste ano.

Inflação medida 
pelo do IGP-10 sobe

A inflação, medida pelo Índice 
Geral de Preços – 10 (IGP-10), acele-
rou 0,82 ponto percentual, passando 
de 0,6% para 1,42% entre maio e 
junho deste ano, segundo o Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (Ibre-FGV). Com o re-
sultado de junho, a taxa acumulada 
do primeiro semestre do ano ficou em 
5,34%, enquanto a dos últimos doze 
meses (a taxa anualizada) acumula 
alta de 11,85%. Em junho do ano pas-
sado, a taxa variou 0,57%. O IGP-10 é 
calculado com base nos preços coleta-
dos entre os dias 11 do mês anterior 
e 10 do mês de referência.

Saída de dólares 
supera a entrada

O fluxo cambial do ano até o 
dia 10 de junho ficou no vermelho 
em US$ 8,584 bilhões ante saldo 
negativo de US$ 7,786 bilhões visto 
até o dia 3, conforme divulgou nesta 
quarta-feira, 15, o Banco Central. Em 
igual período do ano passado, as en-
tradas superaram os envios em US$ 
15,091 bilhões. A retirada de dólares 
pelo canal financeiro neste ano até o 
dia 10 de junho foi de US$ 30,462 
bilhões. Esse resultado no ano é fruto 
de entradas no valor de US$ 186,515 
bilhões e de envios no total de US$ 
216,977 bilhões. 

Venda do comércio 
encolhe 6,1% em maio

A receita de vendas do comér-
cio varejista encolheu 6,1% em maio 
na comparação com o mesmo período 
de 2015, segundo o Índice Cielo do 
Varejo Ampliado (ICVA). O resultado, já 
descontada a inflação que incide so-
bre a cesta de setores do varejo am-
pliado, foi ainda mais adverso do que a 
retração de 5,2% registrada em abril 
na comparação com o mesmo período 
de 2015. O lndicador foi afetado pelo 
efeito calendário, dado que o feriado 
de Corpus Christi ocorreu em maio. 

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Medida vai beneficiar produtores do Nordeste e envolve débitos contraídos até 31 de dezembro de 2011

FOTO: Divulgação/Miinistério da Integração Regional

Pela quinta vez consecuti-
va, o BMG liderou o ranking de 
reclamações contra bancos ela-
borado pelo Banco Central (BC). 
Em maio, o índice de queixas 
para cada um milhão de clientes 
ficou em 38,15, número menor 
do que o verificado em abril, de 
43,35, mas muito distante do se-
gundo colocado, o Banco Itaú, 
com índice de 11,03 - em abril, 
estava em 10,84.

No total, o Banco BMG, que 
tem 2,5 milhões de clientes, foi 
alvo de 97 reclamações conside-
radas procedentes. O Itaú, por 
sua vez, teve 667 queixas para 
60,4 milhões de correntistas.

Em janeiro, ao ultrapassar 
a marca de 2 milhões de clien-

tes, a instituição retornou à 
desconfortável liderança do 
ranking mensal do BC. Desde 
que a autarquia mudou a me-
todologia, em julho de 2014, se-
parando as instituições por dois 
grupos (acima e abaixo de 2 mi-
lhões de clientes), o BMG havia 
deixado de figurar na lista que 
sempre trazia seu nome antes 
das alterações

A lista do BC de maio segue 
com a Caixa Econômica Federal 
em terceiro lugar, com índice 
de 7,67, sendo 613 reclamações 
para 79,8 milhões de clientes. 
Na quarta posição, houve alte-
ração de instituições em maio 
em relação a abril. O Bradesco 
está nessa colocação, com índice 
de 7,35, formado por 574 críti-
cas feitas por um total de 78 mi-
lhões de clientes - era o Santan-

der que ocupava essa posição no 
mês anterior. 

Já no quinto pior resultado 
aparece agora o Banco do Bra-
sil (no lugar do Bradesco), que 
sofreu 345 queixas para 56,9 mi-
lhões de clientes, resultando no 
índice 6,06.

A classificação é gerada por 
um índice que leva em conta ins-
tituições que receberam o maior 
volume de críticas de usuários de 
seu serviço em relação ao total 
de clientes. Todas são avaliadas 
pelo BC pelo seu conglomerado.

Reclamações mais frequentes
Em maio, as reclamações 

mais frequentes (um total de 
358) foram motivadas nova-
mente por oferta ou prestação 
de informação sobre produtos e 
serviços de forma inadequada. 

Outras irregularidades relativas 
à integridade, confiabilidade, 
segurança, sigilo ou legitimida-
de das operações e serviços fo-
ram responsáveis pelo segundo 
maior volume de queixas mais 
uma vez, com 294 aparições 
consideradas procedentes pelo 
regulador.

Em terceiro lugar, surgiram 
as irregularidades relativas à in-
tegridade, confiabilidade, segu-
rança, sigilo ou legitimidade das 
operações e serviços, com 285 no-
tificações. As queixas em relação 
a débitos em conta de depósito 
não autorizado pelo cliente pas-
saram de terceiro lugar em abril 
para o quarto, com 235 críticas. 
Na quinta posição, com 191 re-
clamações, os clientes reclamam 
da cobrança irregular de tarifa 
por serviços não cadastrados.

BMG lidera ranking de queixas do Banco Central
PELO 50 MÊS SEGUIDO

Célia Froufe
Da Agência Estado

Os preços médios para 
novos aluguéis registraram 
uma queda de 0,52% de abril 
para maio, segundo o Índice 
FipeZap de Locação. Em 12 
meses, o recuo acumulado é 
de 5,12% - um recorde nega-
tivo para a série histórica, que 
teve início em 2009. A inflação 
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) nesse período 
foi de 9,32%, levando a uma 
queda real de 13,21% no va-
lor dos aluguéis em um ano. 
Todas as 11 cidades pesqui-
sadas pelo indicador mos-

traram resultados inferiores 
à inflação no período, sendo 
que Rio de Janeiro, São Paulo, 
Salvador, Porto Alegre, San-
tos e Distrito Federal tiveram 
queda nominal de preços.

O preço médio anuncia-
do para locação por metro 
quadrado foi de R$ 30,69/
mês em maio. A liderança fi-
cou com Rio de Janeiro (R$ 
36,65) e São Paulo (R$ 35,42); 
já Curitiba apresentou a me-
nor média para o mês, de R$ 
16,89 por metro quadrado.

Para o cálculo do Índice 
FipeZap de Locação, os preços 
anunciados considerados são 
para novos aluguéis - ou seja, 

não mede a variação dos con-
tratos vigentes (normalmente 
reajustados automaticamente 
pelo IGP-M/FGV ou por outros 
índices de correção).

Rentabilidade
Para os donos dos imó-

veis, a rentabilidade anualiza-
da do aluguel - retorno médio 
que um proprietário terá nos 
próximos 12 meses com os 
aluguéis que receber, sem con-
tar nenhum aumento no preço 
dos imóveis - foi de 4,5%. No 
mesmo período, a poupança 
recuou 1,1%. A rentabilidade 
maior foi em Santos (6,5%), e 
a menor, em Curitiba (3,7%).

Queda do preço do aluguel até 
maio é a maior desde 2009

EFEITO DA CRISE ECONÔMICA

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) 
subiu para 45,7 pontos em 
junho, o maior valor desde 
novembro de 2014. Foi o se-
gundo mês consecutivo de 
melhora na confiança dos em-
presários, informou hoje (15) 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O índice cres-
ceu 4,4 pontos na comparação 
com o mês anterior.

Mesmo assim, o indica-
dor continua abaixo dos 50 
pontos e longe da média histó-
rica de 54,3 pontos, observa a 
CNI. Os valores do Icei variam 
de 0 a 100. Quando estão abai-

xo de 50, indicam a falta de 
confiança dos empresários. 
Segundo a CNI, o indicador 
melhorou especialmente nas 
grandes empresas. Nesse seg-
mento, o Icei alcançou 47,7 
pontos em junho, o maior ní-
vel nos últimos 24 meses. Nas 
pequenas empresas, o índice 
subiu de 38,8 pontos em maio 
para 43,1 pontos neste mês.

O índice de percepção das 
condições atuais em relação 
aos últimos seis meses ficou 
em 45,7 pontos em junho, 5 
pontos acima do registrado em 
maio. O índice de expectativas 
para os próximos seis meses 
subiu de 47 pontos em maio 
para 51,1 pontos em junho.

Índice sobe 45,7 pontos 
em junho, diz a CNI

CONFIANÇA DA INDÚSTRIA

Da Agência Estado
Da Agência Brasil



Desembargador aposenta-
do Nilo Luiz Ramalho Vieira, 
empresários Adroaldo Gomes 
da Silva Júnior, Paulo Donato 
Medeiros, Roberto Santiago 
e Zita Cavalcante Oliveira, 
executivos Fernando Antônio 
Dias, Max Mendonça Meira, 
advogados José Mariz, Ger-
mana Guedes e José Edeil-
ton Aquino, médicos Wilson 
Ribeiro de Moraes e Renê 
Trigueiro Caroca, estudan-
te Kauê Mores de Moraes, 
jornalista Linaldo Guedes, Sra. 
Graça Orsini.
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Químico
O CONSELHO 

Reginal de Química 
da XIX Região, reuniu 
profissionais de di-
versas localidades e 
empresas do Estado, 
na última sexta-fei-
ra no restaurante 
Basto´s Gold, em 
Tambaú. O encontro 
foi para comemorar 
o Dia do Quími-
co, que transcorre 
neste sábado, co-
mandado pelo presi-
dente do Conselho, 
José Arantes, que 
recepcionou os as-
sociados acompan-
hados da família.

O estimado aniversariante de hoje, Adroaldo Gomes com os amigos Ana Gondim e Jaceguay Martins

“Recolha um cão de rua, 
dê-lhe de comer e ele não 
morderá: eis a diferença 
fundamental entre o cão 
e o homem”

“O amor aos cães 
costuma ser acompanhado 
por uma certa perda 
de confiança no 
homem”

MARK TWAIN MARTHA MEDEIROS

    A empresária Eveline Martins que representa em Maceió a empresa japonesa 
Kirin, dona da Schincariol no Brasil, está em solo tabajara. Na última segunda-feira ela 
foi recepcionada com um jantar pelo casal desembargador Plínio Leite Fontes e Socorro.

FOTO: Dalva Rocha

Empresária Zita Oliveira é a aniversariante de hoje

Aplicativo Heroes
UMA PARCERIA entre o Instituto Colabore e a Sam-

sung, com apoio da Federação das Indústrias de São Paulo, 
resultou no projeto “Heroes”, um web app que une doadores 
de sangue a pontos de coleta em todo o País.

O aplicativo foi lançado no Dia Mundial do Doador 
de Sangue, 14 de junho, e pode ser acessado a partir de 
navegadores de dispositivos móveis que gerencia, incentiva 
e facilita a doação de sangue e para acessá-lo o endereço é 
www.heroesbrasil.com.br no navegador do celular ou tablet.

   Associadas da Aemp visitaram  a Penitenciária “Júlia Maranhão”, em 
Mangabeira, onde  promoveram a entrega de kits higiênicos, levaram a palavra 
de Deus e atendimento jurídico. Amanhã, no andar térreo do TJ, haverá mais um 
Encontro da Paz.

    As associadas da Amem - Associação Metropolitana de Erradicação da 
Mendicância elegem hoje nova diretoria para o período 2016/2019. Será em reunião 
às 15h na sede da entidade na av. Presidente Kenedy, em Tambauzinho.

    O juiz Keóps de Vasconcelos Amaral Vieira Pires, da 3a Vara Mista de 
Cabedelo, vai proferir hoje em Patos a palestra “Defesa e Provas no Novo CPC 2015”. 
O evento integra o projeto “Escola Itinerante” da Esma e será aberto pelo presidente 
do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti.

Novo shopping

A CIDADE de João 
Pessoa vai ganhar um 
novo shopping ao lado 
do recém-renovado 
Parque Solon de Lucena, 
no Centro. Trata-se do 
Lagoa Shopping, que vai 
ocupar o edifício comer-
cial Manoel Pires, onde 
já funcionaram as lojas 
Mesbla e Esplanada.

O empreendimento 
terá três pisos, sendo o 
último deles uma praça 
de alimentação com 
visão panorâmica para a 
Lagoa, com previsão para 
sua inauguração aconte-
cer no próximo mês de 
novembro.
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  Na sua tradicional celebração de 
domingo no Vaticano, o Papa Francisco 
fez uma crítica às pessoas que buscam 
o corpo perfeito, sugerindo que essa 
obsessão pode levar a sociedade 
a marginalizar aqueles que não se 
encaixam nos padrões de beleza 
estabelecidos.
  O assunto levantou a questão 
em que vivemos um tempo em que 
o corpo virou negócio e aquele que é 
imperfeito, tem que ser encondido.

FOTO: SecomPB

O governador Ricardo Coutinho prestigiou a solenidade em homenagem aos 99 anos do Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba, realizado na última terça-feira na Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins 
do Rego. O procurador Valberto Lira, a presidente da PBtur, Ruth Avelino e o chefe de Gabinete Fábio 
Maia foram agraciados com a medalha alusiva à data na comemoração conduzida pelo comandante geral 
do CBMPB, coronel Jair Carneiro de Barros

ArraIesp

ACONTECE aman-
hã o primeiro ArraIesp, 
promovido pela gestão da 
professora Erika Marques 
na faculdade Iesp. Será 
no hall do Bloco E, das 
19h às 22h com muito 
arrasta-pé, animado pela 
banda Cenário Musical, 
comidas típicas, apre-
sentação da Rainha e do 
Rei do Milho. 

Fispal Tecnologia
UMA COMITIVA de empresários paraibanos, associa-

dos à Abrasel Paraíba (Associação Brasileira de Bares, Res-
taurantes e Similares) está em São Paulo para participar 
da Fispal Tecnologia - Feira Internacional de Processos, 
Embalagens e Logística para as Indústrias de Alimentos e 
Bebidas. O evento acontece até amanhã, no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, na capital paulista, reunindo mais 
de duas mil marcas expositoras e um público visitante de 
52 mil pessoas.

Música erudita
A ORQUESTRA Sinfônica da Paraíba realiza 

hoje o segundo concerto da temporada 2016 na Sala 
“Maestro José Siqueira”, no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, a partir das 20h30. Será regido pelo maestro 
Luiz Carlos Durier que vai revesar a batuta com Daniel 
Berg e Alphonsos Silveira, alunos da UFPB e EEMAN.

Larissa Pedrosa feliz da vida com o novo espaço da Maison NP 
na Avenida Edson Ramalho, em Manaíra

Parlamento

A SECRETARIA de 
Estado de Educação in-
formando aos estudantes 
do Ensino Médio que as 
inscrições para o programa 
“Parlamento Jovem Bra-
sileiro 2016” terminam no 
próximo domingo. O pro-
grama é realizado 
anualmente pela Câma-
ra dos Deputados com o 
objetivo de possibilitar a 
esses alunos a vivência do 
processo democrático, par-
ticipando de uma jornada 
parlamentar naquela casa.

Canteiro das Cores
SERÁ aberta hoje, a exposição “Canteiro das Cores - 

Arte Tropi Pop”, do artista plástico Zéllo Visconti, carioca 
radicado em João Pessoa há quatro anos.

A mostra ficará no Centro Cultural São Francisco até 
o dia 15 de julho, com visitação de segunda a sexta, das 
8h30 às 17h e aos sábados e domingos, das 9h às 14h.

Comarca de Teixeira
A COMARCA da cidade de Teixeira será elevada amanhã 

para a 2a entrância, durante a solenidade de instalação da 
2a Vara Mista da unidade judicial.

O evento será realizado no Fórum “Desembargador 
Josias Pereira do Nascimento”, conduzida pelo presidente 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, que será homenageado na 
ocasião, por autoridades da região polarizada pela cidade 
de Teixeira. 
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Modalidades Individuais 
dos Jogos Escolares 
serão disputadas hoje

CAMPEONATO PARAIBANO 

Clubes pendentes na 2a Divisão
Federação decide ouvir 
CBF sobre inadimplência 
de times com Profut
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A Federação Paraiba-
na de Futebol aguarda uma 
posição da CBF, em relação 
aos clubes Leonel e Perili-
ma, que estão inadimplen-
tes junto à entidade que 
comanda o futebol brasilei-
ro, e pretendem disputar o 
Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão. De acor-
do com o presidente da 
FPF, Amadeu Rodrigues, foi 
enviado um documento à 
CBF para tentar resolver o 
problema. Por enquanto, os 
clubes estão fora da com-
petição, que tem, até o mo-
mento, 11 clubes inscritos.

Na primeira reunião do 
Conselho Arbitral para defi-
nir os detalhes da Segunda 
Divisão, ficou definido que 
a competição começará na 
segunda quinzena de agos-
to, e terá a participação de 
11 equipes, divididas em 
3 grupos: Litoral, Agreste 
e Sertão. As equipes serão 
distribuídas da seguinte 
forma: Femar, Internacio-
nal, Miramar e Spartax, no 
Grupo do Litoral; Lucena, 

Ivo Marques
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Serrano e Sport Campina, 
no Grupo do Agreste; e Cru-
zeiro de Itaporanga, Nacio-
nal de Patos, Nacional de 
Pombal e Sabugy, no Grupo 
do Sertão. Caso Leonel e Pe-
rilima consigam participar 
da competição, vão integrar 
o grupo do Agreste.

De acordo com um pré 
regulamento, acertado na 
reunião do Conselho Arbi-
tral, mas ainda sujeito a mu-
danças, se classificam para a 
segunda fase do campeona-
to, os três primeiros coloca-
dos do Grupo do Litoral, os 
dois primeiros do Agreste, e 

os três primeiros do Sertão. 
A partir daí, a competição 
será eliminatória, com jogos 
de ida e volta, até o final.

Apesar da tentativa da 
FPF de antecipar as reu-
niões dos clubes, para que 
nada saia errado na Segun-
da Divisão, a competição 

poderá sofrer mudanças 
bruscas, mesmo depois da 
divulgação da tabela, e do 
regulamento. Isto, porque, 
mais uma vez, a entidade 
abriu uma exceção para os 
clubes, que pode vir a preju-
dicar o campeonato. A FPF 
definiu um prazo de até a 

última sexta-feira, para a 
entrega das certidões ne-
gativas, junto aos órgãos fe-
derais, como prevê a Lei do 
Profut, e algumas agremia-
ções não cumpriram com a 
exigência. 

A Federação resolveu 
adiar o prazo, para o dia 31 
de julho, menos de um mês 
antes do início da competi-
ção. “Existe uma resolução 
do Ministério da Fazenda, 
que prorroga esse prazo 
até o dia 31 de julho. E eu 
não posso tirar o direito 
do clube de ter esse prazo 
para apresentar. Se até lá, 
algum clube não apresentar 
as certidões negativas, pode 
dar um vazio na competi-
ção, infelizmente, mesmo 
depois de divulgada a tabe-
la e o regulamento”, disse o 
presidente.

Segundo Amadeu Ro-
drigues, os clubes assina-
ram um documento, no 
qual se comprometem a 
apresentar as certidões 
negativas, dentro do prazo 
estipulado pelo Ministério 
da Fazenda. Aquele clube 
que não cumprir, não vai 
participar do campeonato 
deste ano, e também do de 
2017, e ainda, responderá 
no Tribunal de Justiça Des-
portiva.

Passaram-se as emoções do 
Campeonato Paraibano, o Bota-
fogo volta agora o foco para o 
Campeonato Brasileiro da Série 
C, competição que está muito 
bem na tabela de classificação, 
em segundo lugar, com 7 pon-
tos, apenas 3 do líder Fortaleza, 
que tem 10 pontos. O próximo 
jogo já será neste domingo, 
contra o River do Piauí, às 16 
horas, no Estádio do Almeidão, 
em João Pessoa.

Não há como pensar em ou-
tro resultado que não seja a vi-
tória, já que nesta competição, 
fazer o dever de casa é obriga-
ção para as equipes que pre-
tendem se classificar à próxima 
fase. No caso do Belo, um trope-
ço pode significar ficar fora da 
zona de classificação, conhecida 
como G4.

Para esta partida, o técnico 
Itamar Schulle vai poder contar 
com os reforços, que não esta-

vam inscritos no Campeonato 
Paraibano, como o zagueiro An-
dré Paulino, o lateral esquerdo, 
Jean, o volante Sapé, o meia As-
sis e o atacante Rodrigo Silva. 
Destes, apenas o meia Assis e o 
zagueiro André Paulino já es-
trearam. Como necessita vencer, 
o atacante Rodrigo Silva, que 
agora já atingiu uma boa forma 
física, deve ter uma chance, pelo 
menos, de entrar durante a par-
tida. O meia Assis foi muito bem 
na estreia contra o Remo, em 
Belém do Pará, e deverá entrar 
como titular. Os demais, devem 
ficar como opção no banco.

Outra boa notícia é o zaguei-
ro Nildo, que está recuperado 
de uma contusão que o tirou da 
decisão contra o Campinense, na 
última quarta-feira, no Amigão, 
em Campina Grande. O atleta já 
está de volta aos treinos, e deve-
rá ficar no banco nesta partida 
contra o River.

O técnico Itamar Schulle só 
definirá o time amanhã à tarde. 
Ele vai esperar a recuperação dos 
atletas, depois da decisão contra 
o Campinense, e ver quais os que 
apresentam muito desgaste, ou 
contusão, para substituir. 

Os ingressos para o jogo de 
domingo contra o River começa-
rão a ser vendidos amanhã, nas 
duas lojas do clube, em Tambaú 
e Mangabeira. Os preços e o ho-
rário da venda só serão anuncia-
dos hoje à tarde.

O adversário do Belo não 
vem fazendo uma boa campanha 
na competição. Até agora, só so-
mou 2 pontos, e ocupa a nona 
posição, na zona de rebaixamen-
to. Porém, mostrou um poder de 
reação na última partida, quan-
do conseguiu arrancar um empa-
te contra o ASA, em Alagoas. O 
pensamento da comissão técnica 
do River é vencer para fugir da 
zona, e se aproximar do G4. (IM)

Belo prioriza Brasileiro da Série C
APÓS PARAIBANO

Time pessoense já deixou de lado o confronto final de ontem pelo Paraibano 2016 e pretende continuar fazendo bonito

Treinador está muito otimista

Amadeu Rodrigues  disse que leonel e Perilima estão fora, porém entidade ainda tenta resolver situação junto à Confederação

“O Sousa vai para cima 
do América pernambuca-
no, no próximo domingo 
em Paulista, tentando sur-
preender o adversário, e 
recuperar os pontos perdi-
dos na estreia”. A afirmação 
é do técnico Tazinho, que 
acredita na recuperação do 
Dinossauro, no Campeo-
nato Brasileiro da Série D, 
após o tropeço na estreia, 
quando perdeu no último 
domingo para o Globo do 
Rio Grande do Norte, por 2 
a 0, em pleno Estádio Ma-
rizão.

Segundo o treinador, 
não há motivos para deses-
pero, já que a competição 
está apenas começando. 
“Ainda temos muito tem-
po para se recuperar. Se 
olharmos a tabela, temos 
15 pontos para disputar 
ainda. Vamos procurar cor-

Tazinho confiante na 
classificação do Sousa

SÉRIE D

rigir nossos erros, e tentar 
buscar a classificação para 
a próxima fase do campeo-
nato. Da mesma forma que 
fomos surpreendidos aqui 
em casa, podemos sur-
preender lá fora”, disse o 
treinador.

Durante os treinos 
desta semana, o treinador 
do Sousa procurou corrigir 
os erros de passe, que se-
gundo ele, foram cruciais 
para que o Sousa não con-
seguisse manter a posse de 
bola. “Nós erramos muitos 
passes, e acabamos facili-
tando as coisas para o time 
do Globo”, disse.

Além desse fundamen-
to, Tazinho disse que a de-
fesa não correspondeu as 
expectativas, e foi o setor 
que mais falhou no jogo de 
estreia. Ele deverá fazer 
mudanças para o jogo con-
tra o América. “Ainda estou 
estudando, mas é certo que 
vou fazer mudanças para 
este segundo jogo. A defe-
sa foi bem abaixo do que 
esperávamos, e precisamos 
fazer algumas alterações.”, 
adiantou o treinador, sem 
informar quais serão as 
mudanças.

América e Sousa está 
programado para o próxi-
mo domingo, às 16 horas, 
no Estádio Ademir Cunha, 
em Paulista, interior per-
nambucano. A CBF já de-
finiu o trio de arbitragem 
para esta partida. O árbitro 
central será o sergipano 
Diego da Silva, auxiliado 
por Marcelino Castro de 
Nazaré e Gilberto Freire de 
Farias, ambos pernambu-
canos.

FOTOS: Divulgação
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Bolsa beneficia 86% dos atletas 
que vão estar nas Olimpíadas
São 154 esportistas que 
fazem parte do programa 
de patrocínio do governo

Dos atletas que já garan-
tiram presença nas disputas 
nos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, 86% recebem o 
apoio financeiro do Bolsa 
Atleta do Ministério do Es-
porte. São 154 esportistas 
que fazem parte do progra-
ma de patrocínio do Governo 
Federal, entre os 178 nomes 
confirmados no evento. O ba-
lanço parcial já conta a defi-
nição da equipe de ciclismo e 
canoagem slalom.

Dos nomes garantidos, 
72 atletas são apoiados pela 
Bolsa Pódio. Eles recebem 
valores entre R$ 5 mil e R$ 
15 mil. A ação faz parte do 
Plano Brasil Medalhas, meio 
pelo qual o Ministério do Es-
porte apoia 236 atletas no 
total.

Principal apoio fede-
ral aos atletas brasileiros, o 
programa Bolsa Atleta com-
pletou, em 2015, dez anos, 
com mais de 43 mil bolsas 
concedidas desde 2005. No 
ano passado, 6.132 atletas 
de modalidades olímpicas e 
paralímpicas foram contem-
plados, e mais 1.001 de mo-
dalidades não-olímpicas.

 Ainda não estão con-
tabilizados os atletas dos 

esportes coletivos em que 
as seleções ainda não foram 
convocadas, entre eles han-
debol, vôlei, futebol, polo 
aquático e rúgbi, e os espor-
tes individuais que aguardam 
a classificação final. A dele-
gação nacional contará nas 
Olimpíadas com 442 atletas.

 Força da bolsa
O impacto da Bolsa 

Atleta foi medido nos Jogos 
Pan-Americanos de Toronto, 
em 2015, principal competi-
ção multiesportiva daquele 
ano para as equipes que vão 
disputar os Jogos Olímpicos e 
os Jogos Paralímpicos do Rio 

de Janeiro. Dos 862 atletas 
convocados para o Pan-Ame-
ricano e o Parapan-Ameri-
cano de Toronto, 675 foram 
apoiados pelos programas do 
Governo Federal, o que cor-
respondeu a 78,4% das dele-
gações do País.

Das 141 medalhas con-

quistadas pelo Brasil nos Jo-
gos Pan-Americanos de To-
ronto, 121, ou 85,8%, vieram 
de atletas e equipes que rece-
bem Bolsa Atleta ou Bolsa Pó-
dio. Ao todo, 243 medalhistas 
eram bolsistas, entre os 303 
atletas brasileiros que subi-
ram ao pódio na competição.

O objeto mais desejado por 
todos os atletas que participarão 
dos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi 
revelado na última terça-feira,  
em cerimônia no Parque Olím-
pico da Barra, no Rio. As três 
medalhas olímpicas e as três 

medalhas paralímpicas confec-
cionadas pela Casa da Moeda do 
Brasil foram lançadas em evento 
que contou com a presença do 
presidente do Comitê Olímpico 
Internacional, Thomas Bach. 

Ao todo foram produzidas 

Medalhas dos Jogos Olímpicos 
são lançadas pela Casa da Moeda

DESEJO DOS ATLETAS

5.130 medalhas de premiação, 
sendo 2.488 Olímpicas e 2.642 
Paralímpicas. Mais de 30% da 
prata e do bronze utilizados são 
reciclados. As fitas das medalhas 
também foram tecidas com 50% 
de fios de Pet reciclados. As me-
dalhas serão personalizadas com 
os nomes de cada prova escritos 
na borda do objeto. 

As paralímpicas serão so-
noras. Haverá um guizo que pro-
duz um som diferente para cada 
uma das três medalhas a fim de 
proporcionar uma experiência 
sensitiva nos atletas. 

“Queríamos inovar. Coloca-
mos som nas Medalhas Paralím-
picas para dar a cada atleta uma 
experiência diferente”, afirma 
Lara Amorelli, da Casa da Moeda. 

Além das premiações, o Co-
mitê apresentou ainda o pódio 
dos Jogos, também feito com ma-
terial reciclável.

Foto: Felipe Gesteira

A Casa da Moeda produziu 5.130 medalhas para premiação

 O catarinense Darlan Romani 
conquistou na última terça-feira 
a medalha de ouro na prova do 
arremesso do peso do Meeting 
Internacional de Atletismo de Lu-
cerna, na Suíça. Qualificado para 
a Olimpíada do Rio de Janeiro, 
ele obteve a marca de 20,36m na 
terceira tentativa e garantiu a vi-
tória. 

Darlan participa do Camping 
de Treinamento e Competições 
Caixa, organizado pela Confe-
deração Brasileira de Atletismo 
(CBAt), em Portugal. Na prova, o 
sul-africano Orazio Cremona Ora-
zio ficou com a medalha de prata, 
com 18,68m, seguido do suíço Ale-
xander Wieland, com 13,61m.

Nas outras provas, destaque 
para Fabiana Murer, vice-campeã 
mundial de Pequim do salto com 
vara, que terminou em terceiro 
lugar, com 4,50m. A vitória foi da 

suíça Nilole Büchler, com 4,70m, 
seguida da finlandesa Wilma Mur-
to, com 4,50m. Fabiana tem a base 
de treinamento na Europa em 
Malmo, na Suécia.

No arremesso do peso femi-
nino, Geisa Arcanjo (Pinheiros), 
companheira de camping de Dar-
lan Romani, também ficou com o 
bronze, com 17,67m. Ela foi supe-
rada pela supercampeã neozelan-
desa Valerie Adams, com 19,37m, 
e por Cleopatra Borel, de Trinidad 
e Tobago, com 18,43m.

E, no lançamento do dardo, 
Jucilene Lima (BM&FBovespa), fi-
cou em quinto lugar, com 55,97m. 
De volta depois de uma contusão 
nas costas, a atleta ainda busca o 
índice olímpico. A campeã foi a 
australiana Kathryn Mitchell, com 
62,97m, seguida da chinesa Ling-
wei Li, com 59,55m, e da polonesa 
Maria Andrejczk, com 59,18m.

Catarinense ganha o ouro 
no Meeting de Atletismo

NA SUÍÇA

Darlan Romani arremessou o peso a uma distância de 20,36m, ficando em primeiro lugar

Principal atleta 
de natação do 
País é flagrada 
no antidoping

A principal nadadora do 
País, Etiene Medeiros, foi fla-
grada em exame antidoping. A 
contraprova da atleta também 
deu positivo. A atleta foi pega 
com uma substância presen-
te em um remédio para asma 
prescrito por um médico par-
ticular. O controle foi feito fora 
de competição pela Autorida-
de Brasielira de Controle de 
Dopagem (ABCD) no dia 8 de 
maio.

Etiene fez uso de Feno-
terol, um fármaco utilizado 
como antiasmático devido ao 
seu efeito broncodilatador. A 
substância também estimula 
receptores adrenérgicos de 
outros órgãos, estimulando a 
produção de eritropoietina e 
anabolizantes e a aumentando 
a força de contração cardíaca.

“A Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos já 
foi notificada do caso e agora 
está na esfera jurídica. Nós não 
tínhamos conhecimento que 
ela tomava este medicamento”, 
afirmou Sandra Soldan, coor-
denadora médica da área anti-
doping da CBDA.

Na última competição 
antes dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016, a Seleção Brasileira 
Masculina de Rúgbi de Sete 
conquistou o vice-campeona-
to do Torneio Roma Sevens, 
disputado nos últimos dias 
10 e 11 na Itália. Com grande 
variedade de jogadas e pontu-
adores, os Tupis exibiram re-
sultados do planejamento de 
desenvolvimento a longo pra-
zo e chegam ainda mais fortes 
para a disputa do maior even-
to multiesportivo do mundo.

A viagem da Seleção Bra-
sileira de Rúgby para Roma foi 
financiada por meio de convê-
nio firmado entre o Ministério 
do Esporte e a CBRu visando à 
preparação dos atletas para os 
Jogos Olímpicos do Rio 2016. 

Integrante do Grupo C da 
competição, o Brasil estreou 
com vitória diante da Tunísia. 
O placar de 26 a 0 foi cons-
truído com tries de Laurent 
(2 vezes), Moisés e Arthur 
Bergo. Na sequência, os Tupis 
deram show e venceram o 3/4 

DM Rúgby por 40 a 0. Os tries 
foram anotados por Rambo 
(2 vezes), Martin (2 vezes), 
André Nascimento e Daniel 
Sancery. Na última partida, a 
equipe verde e amarela fez um 
jogo eletrizante diante de Kin-
gs of Rome e foi superada no 
final por 14 a 12. 

Classificados as quartas 
de final, os Tupis mediram 
forças diante do tradicional 
Chile. Já conhecido, o adver-
sário sul-americano fez um 
confronto duro. 

Brasil é vice-campeão em 
torneio realizado na Itália

RÚGBI

A dupla Larissa e Talita, do vôlei de praia, que estará nas Olímpiadas do Rio de Janeiro, faz parte do grupo apoiado pela Bolsa Pódio

FOTOS: Divulgação
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Marcos Júnior reforça 
Flu contra Timão

SÉRIE A

Partida será hoje à noite 
no Mané Garrincha pela 
oitava rodada

A presença de Marcos 
Júnior entre os titulares de-
verá ser a principal novida-
de do Fluminense no duelo 
com o Corinthians, hoje, às 
20h,no Mané Garrincha, em 
Brasília, pela oitava rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Foi o que indicou o técnico 
Levir Culpi no treinamento 
coletivo da última terça-fei-
ra, nas Laranjeiras, quando 
esboçou a formação titular 
para o confronto.

No último duelo do 
Fluminense - o empate por 
1 a 1 com o Grêmio no últi-
mo sábado -, Marcos Júnior 
iniciou o confronto entre 
os reservas, mas posterior-
mente substituiu Maranhão 
e marcou o gol que garantiu 
a igualdade no placar. Agora, 
Levir indicou que a mudan-
ça se dará logo na escalação 
do time.

Susto
Na atividade, Marcos 

Junior chegou a até dar um 
susto, ao sofrer um choque, 
o que o levou a deixar o 
campo momentaneamen-
te. Depois, ele retomou a 
participação na atividade, 
garantindo, portanto, que 
não preocupa para o due-
lo com o Corinthians. E o 
coletivo foi vencido pelos 
titulares por 1 a 0, com gol 
de Cícero.

A formação que trei-
nou e deve encarar o Co-
rinthians tem: Diego Ca-
valieri; Jonathan, Gum, 
Henrique e Wellington Sil-
va; Edson, Douglas, Cícero, 
Gustavo Scarpa e Marcos 
Júnior; Richarlison.

O elenco do Flumi-
nense voltou a treinar na 
tarde de ontem, apenas 
em recreação, nas Laran-
jeiras. Na sequência, os 
jogadores seguiram para 
Brasília, local do confron-
to com o Corinthians.

Corinthians
Num dia em que Tite 

foi o assunto central do 
Corinthians por cau-
sa de sua provável 
ida para a Seleção 
Brasileira, o time 
teve duas baixas para 
a sequência do Campeo-
nato Brasileiro. O volante 
Cristian e o meia Danilo vão 
desfalcar o Timão por pelo 
menos um mês. Ambos es-
tão fora do jogo de hoje con-
tra o Fluminense.

Eles tiveram lesões de-
tectadas após a derrota por 
1 a 0 para o Palmeiras, no 
último domingo. Titular no 
clássico, Cristian teve uma 
lesão muscular na coxa es-
querda e vai passar entre 
três e quatro semanas fora 
do time – a tendência é de 
que volte a jogar em um 
mês, no mínimo. Suspenso 
pelo terceiro cartão amare-
lo, ele já não enfrentaria o 
Fluminense, nesta quinta.

Danilo entrou em cam-

po durante o 
clássico e teve uma 
lesão na panturrilha di-
reita. O prazo mínimo de re-
cuperação é de um mês, mas 
o prazo pode se estender até 
um mês e meio, dependendo 
da reação do meia ao trata-
mento no local.

Sem Cristian, o Corin-
thians tem Maycon e Willians 
como principais opções para o 
meio-campo no jogo de hoje. 
O time ainda não deve contar 
com Elias, que voltou da Sele-
ção Brasileira, mas foi dispen-
sado dos treinos.

Argel tem opções para escalar 
pelo menos quatro sistemas diferen-
tes do meio para a frente do Inter 
contra o Atlético-MG hoje. Com os 
retornos de Anderson, Anselmo, Ro-
drigo Dourado e Sasha, é possível 
montar um time mais aberto ou mais 
fechado e mudá-lo de acordo com a 
necessidade que apresentar a partida 
das 19h30 no Beira-Rio. A única au-
sência do setor é Fernando Bob, sus-
penso pelo terceiro cartão amarelo. A 
lógica indica um time com dois volan-
tes — possivelmente Rodrigo Doura-
do e Fabinho — e uma linha de três 
meias, adiantando eventualmente um 
deles para jogar ao lado do atacante. 
É assim que o Inter acostumou-se a jo-
gar e fez bons enfrentamentos contra 
Santos e Atlético-PR.

“Me parece a saída mais lógica, 
mais equilibrada. Recua os dois primei-
ros, centraliza o Alex, abre Sasha e Fer-
rareis nas alas e desloca o Vitinho para 
a frente. Esta forma dá mobilidade à 
frente e garante rápida recomposição 
em caso de perda de bola”, analisa o 
comentarista Gustavo Fogaça, do blog 
Esquemão, da Rádio Gaúcha.

Isso dependerá do que o time 
mineiro tenderá a apresentar no Bei-
ra-Rio. “Esperamos o Atlético-MG um 
pouco mais fechado. Eles perderam o 
clássico e isso mexe”, comentou o ata-
cante Aylon, autor de dois gols contra 
o América-MG, em entrevista coletiva.

Neste caso de encarar um adver-
sário mais recuado, há mais uma hipó-
tese, também já usada por Argel. É o 
4-4-2 em losango, com um dos volan-
tes mais fixo em frente aos zagueiros, 

atrás de dois meias abertos. Em 2015 
- e em alguns jogos de 2016 -, Dourado 
era quem fazia a função lateral, quase 
na mesma linha de Anderson. Sem Fer-
nando Bob, Dourado pode voltar à pri-
meira função, liberando Fabinho para 
o lado do campo.

Se o Atlético-MG optar por um 
time mais ofensivo, há outra possibili-
dade, já testada - e, em parte, aprova-
da. Contra o São Paulo, no Morumbi, 
Argel escalou um tripé de volantes 
(na ocasião, Anselmo, Fernando Bob 
e Fabinho), e venceu. Repetiu contra 
o Sport, sem sucesso. Este pode ser um 
contraveneno importante na opinião 
do técnico China Balbino, que enfren-
tou três vezes o Inter nesta temporada:

O Gauchão mostrou que Argel 
montou um time forte e bem encaixa-
do. Tem um modelo de jogo, que en-
volve marcação forte, recomposição e 
força nas laterais. As peças que entram 
se adaptam a essa movimentação. Tem 
boas partidas com três volantes e com 
dois. É uma equipe confiante.

Outra alternativa é adiantar 
Eduardo Sasha (ou Aylon) e colocá-lo 
ao lado de Vitinho. Desta forma, o 
Inter teria dois volantes, dois meias e 
dois atacantes, o que não seria novi-
dade — ao longo das partidas, é co-
mum ver este tipo de posicionamento 
dos jogadores de Argel.

“É importante lembrarmos que 
são jogadores voltando de um tempo 
parado. Então precisa ser analisado o 
contexto, por isso talvez o Argel já não 
escale todos de início. Ele sabe como 
está o vestiário, tem o dia a dia”, refor-
ça China Balbino.

Argel com várias opções para 
escalar time do Internacional

CONTRA O ATLÉTICO-MG

FOTOS: Divulgação

Com várias opções de jogadores, o treinador terá “dor de cabeça” para escalar a equipe

No passado, o treinador do Corinthians foi favorável a que Marco Polo Del Nero deixasse a CBF

A cada partida, jogador vem 
se destacando e foi dele gol 
de empate contra o Grêmio 
na partida anterior

Cria do Flamengo e inte-
grante de uma das gerações 
mais vitoriosas do clube, Mo-
zer tem autoridade para falar 
do Rubro-Negro. De volta para 
antiga casa, agora como ge-
rente de futebol, o ex-zagueiro 
terá a missão de supervisionar 
o dia a dia dos jogadores. E em 
sua avaliação inicial do elenco, 
ele descartou a ideia de que 
falta a “alma rubro-negra” no 
grupo atual.

“Não vejo isso (que falte 

alma rubro-negra). Vejo a an-
siedade de uma equipe que 
precisa ganhar. E às vezes por 
isso eles não materializam 
as chances que criam. Se as 
chances que criam fosse con-
vertidas em gols, esse boato de 
que falta a mística rubro-negra 
deixaria de existir. Futebol é 
assim, os jogadores sabem. A 
equipe trabalha para conseguir 
os resultados, e esse trabalho 
sempre vai buscar ganhar fru-
tos”, avaliou o novo dirigente.

Mozer chega e defende 
a “alma rubro-negra”

FLAMENGO

Em negociação para 
assumir o comando da 
Seleção Brasileira, Tite 
reencontrou um dirigen-
te do qual foi opositor 
declarado há cerca de um 
ano. O treinador foi uma 
das personalidades a 
aderir ao abaixo-assina-
do que exigiu a renúncia 
imediata de Marco Polo 
Del Nero da presidência 
da CBF. 

Organizado por jo-
gadores que integram o 
Bom Senso FC e a ONG 
Atletas, o “Manifesto Por 

Uma Nova CBF” trouxe 
centenas de signatários, 
entre os ex-jogadores Raí, 
Pelé, Zico, treinadores, 
jornalistas e personalida-
des como Chico Buarque 
e Washington Olivetto.  

O texto do movimen-
to, lido em ato em 15 
de dezembro de 2015, 
recordava a suspeita 
de corrupção sobre os 
ex-presidentes da CBF e 
o estatuto viciado da en-
tidade. Além disto, havia 
fortes críticas a Del Nero, 
com quem Tite se reuniu 

na noite da última segun-
da-feira:

“Exigimos a renúncia 
definitiva de Marco Polo 
Del Nero e sua diretoria, 
seguida da convocação de 
eleições livres e democrá-
ticas para o comando da 
CBF, sem a atual cláusula 
de barreira, mecanismo 
que impede a aparição de 
posições independentes 
ao sistema vigente, pois 
exige oito assinaturas de 
federações e mais cinco 
de clubes para candida-
turas”.

Tite assinou documento a favor 
da saída do presidente da CBF

MANIFEsTO

Jogos de hoje

Brasileirão

19h30
Internacional x Atlético-MG

20h
Fluminense x Corinthians
Copa América

22h30
Estados Unidos x Equador
Eurocopa

10h
Inglaterra x País de Gales

13h
Ucrânia x Irlanda do Norte

16h
Alemanha x Polônia
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Competição vai apontar 
atletas da PB nos Jogos 
Escolares da Juventude

Começam as disputas individuais
JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de junho de 201620

Atletas de natação, ciclis-
mo, ginástica rítmica, atle-
tismo e vôlei de praia, das 
unidades de ensino das 14 
regiões existentes na Paraíba, 
disputam hoje e amanhã em 
João Pessoa, as provas indi-
viduais dos Jogos Escolares 
e Paraescolares da Paraíba 
2016. Na ocasião serão co-
nhecidos os representantes 
do Estado nos Jogos Escolares 
da Juventude que, este ano, 
serão realizados em João Pes-
soa, com apoio do Governo do 
Estado, Prefeitura, Ministério 
do Esporte e Comitê Olímpico 
e Paralímpico Brasileiro, em 
setembro (faixa etária 12 a 14 
anos) e novembro (faixa etá-
ria 15 a 17 anos).

As provas de atletismo, 
por sua vez, serão realiza-
das na pista de Atletismo da 
Universidade Federal da Pa-
raíba, Campus I, ocasião em 
que serão coordenadas pelo 
Governo do Estado e super-
visionadas pela Federação 
Paraibana de Atletismo. Elas 
serão disputadas em todas as 
categorias, a se iniciar pela 
prova de 100m até os 10 mil, 

Adrizzia Silva
Especial para A União

além de salto em altura, ar-
remesso de peso, lançamen-
to de disco, decatlo, 1.500m, 
800m, entre outros.

Já na natação, os atletas 
vão estar em disputa no Par-
que Aquático da Vila Olím-
pica Parahyba, com provas 
de 50m, 100m, 200m, 800m 
e 1500 metros. As competi-
ções de ginástica rítmica e 
paradesporto também são 
realizadas no mesmo local, 
enquanto que as do vôlei de 
Praia acontecerão na praia do 
Cabo Branco e as do ciclismo 
na PB-008, nas imediações do 
Centro de Convenções. Esta 
etapa é a última classificató-
ria para os Jogos Escolares da 
Juventude, em que os atletas 
campeões de cada região irão 
representar a Paraíba.

A meta do Governo da 
Paraíba com a participação 
dos atletas paraibanos nos Jo-
gos Escolares da Juventude é 
de que eles conquistem cada 
vez mais um número maior 
de medalha, elevando assim 
o nome do Estado no ranking 
nacional, como tem ocorrido 
nas edições passadas.

Para Zé Marco, secretá-
rio estadual de Esportes, a 
delegação paraibana que es-
tará no evento nacional, que 
ocorrerá este ano na capital 
paraibana, terá todo o apoio 
do Governo, como tem ocor-
rido com frequência,

  A Seleção Brasi-
leira Feminina de Han-
debol Beach (handebol 
de Areia) chega a João 
Pessoa no próximo dia 
20 para intensificar ain-
da mais os treinos, em 
preparação para o Cam-
peonato Mundial, que 
irá acontecer entre os 
dias 12 e 17 de julho, em 
Budapeste, na Hungria. 
Segundo a paraibana 
Rossana Marques, técni-
ca da seleção feminina, 
a maior preocupação 
da equipe brasileira é a 
possibilidade da goleira 
Jerusa Dias, considerada 
a melhor do mundo, não 
participar do mundial, já 
que apresenta suspeita 
da febre chikungunya. 

    No total serão 
17 atletas que, logo no 
primeiro dia, irão pas-
sar por um teste físico e 
seguirão com treinos to-
das as manhãs, variando 
entre academia e praia, 
além de um técnico/
tático. À tarde, compe-
tem em jogos amistosos 
entre elas. As atletas 
permanecerão treinan-

do na cidade até o dia 
cinco de julho e apenas 
10 jogadoras serão sele-
cionadas, de acordo com 
o desempenho nos trei-
nos, para embarcar para 
o evento internacional.

A técnica Rossana 
afirmou que a seleção 
recebe vários convites 
para torneios que ante-
cedem o mundial, mas 
que o diretor ainda vai 
decidir quais deles me-
recem a participação. 
“Com certeza a seleção 
feminina vai participar 
de alguns torneios, jus-
tamente para reforçar 
ainda mais os treinos. 
Acontece que nem to-
dos os convites valem à 
pena, porque algumas 
equipes não têm nível 
para treinar com a sele-
ção”, disse.

De acordo com Ros-
sana, Taipei e Tunísia 
estão no mesmo grupo 
que o Brasil, mas a No-
ruega é a adversária que 
aponta jogos mais difí-
ceis, havendo outros for-
tes concorrentes, como a 
Polônia e o Uruguai. 

Melhor do mundo 
preocupa paraibana

HANDEBOL BEACH

Atletas vão treinar no Estado a partir do próximo dia 20

Após conquistar o título 
do V International Challenge 
of Blind Football, no último 
dia 5, no Rio de Janeiro, com 
a Seleção Brasileira de Fute-
bol de 5, os paraibanos Mil-
ton Pereira Silva (goleiro), 
Damião Robson de Souza Ra-
mos (fixo) e os alas Marcos 
José Alves Felipe e Severino 
Gabriel da Silva, todos da As-
sociação Paraibana de Cegos 
(Apace), tiveram ontem seus 
nomes mais uma vez confir-

mados para a VI e última fase 
de treinamento, em prepara-
ção para os Jogos Paralímpi-
cos Rio 2016. 

Os treinos serão reali-
zados de 26 de junho a 5 de 
julho, no Instituto Benjamin 
Constant, no Rio de Janeiro, e 
a comissão técnica terá mais 
um período para avaliar os 
atletas e testar formações 
antes da convocação final, 
que será revelada em julho. 
No total, foram convocados 
15 paratletas, porém, 12 de-
verão ser relacionados na lis-
ta que representará o Brasil 
nos Jogos Paralímpicos.

A Seleção Brasileira 
de Futebol de 5 vive um 
grande momento em sua 
história, conquistando to-
dos os títulos das competi-
ções que tem participado. 
O último foi o V Interna-
tional Challenge of Blind 
Football, no Rio de Janei-
ro. Com o placar bem mais 
folgado do que na primeira 
fase do torneio - quando 
ganhou por apenas um gol 
de diferença, Brasil ven-
ceu o Irã por 3 a 0 e con-
quista o ouro no Desafio 
Internacional. A Argentina 
arrematou o bronze nos 

pênaltis por 2 a1 contra o 
Marrocos.

A vitória do Brasil veio 
com um gol de Jefinho e dois 
do paraibano Bill (Severino 
da Silva), que retornou à se-
leção após quase dois anos 
afastado por lesões. “Para 
garantir bons resultados 
tive que voltar no mesmo 
ritmo dos meninos que já 
estão jogando mais entro-
sado. Foi importante ter 
aberto o placar cedo para 
dar mais tranquilidade ao 
time e, graças a Deus, pude 
também fazer o último gol 
da partida”, comenta.

Treino define atletas nas Paralimpíadas
FUTEBOL DE 5

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A exemplo de anos anteriores, as provas de atletismo serão disputadas na pista do Campus I da Universidade Federal da Paraíba

No último dia 5, os paraibanos juntamente com demais atletas da Seleção Brasileira de Futebol de 5 venceram evento internacional

FOTO: Ortilo Antônio
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‘O Fole Roncou’ estreia 
no Teatro Municipal 
Severino Cabral, em CG
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MUSICAL CoNCerto

Germano romero fala 
da influência das novas 
mídias na cultura mundial
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Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba faz 
apresentação hoje
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Projeto da Parahybólica Cultural abre 
espaço para nomes da música paraibana

Cida Alves no 
espacinho

Promovendo apresen-
tações culturais em 
pequenos formatos, o 
Projeto Espacinho da loja 
Parahybólica Cultural 
divulgou sua programa-
ção de shows do mês de 
junho e entre os nomes 

selecionados para as performances 
estão Cida Alves, Milton Dornellas, Pau 
pra dar em Doido e a banda Augustine 
Azul. A atividade, que teve início no 
último dia 8, segue até o próximo sá-
bado (18). Seu objetivo tem norte com 
os princípios da economia criativa e a 
formação de pequenas apresentações 
para ocupação do Espaço Cultural. A 
entrada é gratuita e têm início pon-
tualmente às 20h. 

Segundo o organizador do 
evento Alexandre Santos, o projeto 
começou a se configurar como um 
palco para performances de peque-
nos formatos. Além disso, a proposta 
é registrar as apresentações em 
formato para internet. 

A cantora baiana Cida Alves abre 
hoje os caminhos para os demais 
participantes do projeto com toda sua 
musicalidade e exuberância. Dona de 
uma voz forte, violonista e composito-
ra baiana, radicada na Paraíba há 15 
anos, Cida iniciou sua trajetória mu-
sical aos dez anos de idade, quando 
aprendeu a tocar violão, atrelado ao 
seu canto, daí foi tomando gosto pela 
arte de interpretar.

Começou a cantar a partir da 
influência da mãe, que gostava muito 
de música antiga, como Francisco 
Petrônio e Dalva de Oliveira. “Até 
hoje trago músicas daquela época no 
meu repertório. Alguns chorinhos 
como Carinhoso, e algumas valsas 
são belíssimas canções brasileiras 
e me emociono muito ao cantá-las”, 
disse a artista

Há alguns anos participan-
do das rodas de samba da capital 
paraibana, Cida já se apresentou 
em várias casas e projetos com o 
repertório voltado para os bambas 
brasileiros. Em sua defesa pela ban-
deira do samba, Cida Alves busca 
valorizar a ocupação das mulheres 
nos espaços artísticos e musicais da 
cidade, e que vem, cada vez mais, 
se destacando e se propagando no 
meio, com o respeito do público e 
dos demais artistas locais. 

Suas principais referências são 
Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Carto-
la, e promete apresentar ao público do 
Espacinho, um repertório diversifica-

do. Com uma voz aguda e afinada, que 
lembra muitas vezes Elba Ramalho e 
Elis Regina, Cida tem o dom de intér-
prete desenvolvido nos palcos e foi 
aperfeiçoado nos dois anos de aula de 
canto lírico que fez já em João Pessoa. 
Ela imprime uma nova roupagem ao 
repertório, transportando para sua 
voz toda a subjetividade e poesia que 
as músicas podem possibilitar.

Já na sexta (17) o artista Milton 
Dornellas dá continuidade ao evento 
com suas músicas autorais. Durante a 
apresentação, ele fará um apanhado 
de sua carreira desde o lançamento do 
disco ‘No Ventre da Besta’ (1986), até 
os consecutivos a exemplo de ‘Man-
drágora’ (1993), ‘Ancestrais’ (1998), 
‘Sete Mares’ (2000), ‘Alinhavo’ (2002) 
e o seu mais recente trabalho, ‘O Gar-
galhar da Invernada’, lançado no ano 
de 2007. 

Além de ter participado de grupos 
musicais e dos seus trabalhos solo 
gravados, Milton Dornellas também 
participou de diversas coletâneas mu-
sicais, a exemplo do ‘Cantata Popular’, 
‘Coletânea Musiclube’, além de parti-
cipações em CD`s de artistas paraiba-
nos, como o do grupo Jaguaribe Carne 
e também do CD ‘Laminas de Black 
Tie’ do cantor Paulinho Ditarso. 

E encerrando o Projeto Espaci-
nho deste mês, as bandas Pau de dar 
em Doido e Augustine Azul apresen-
tam sua sonoridade ao público. Por 
exemplo, a banda paraibana Augus-
tine Azul, surgiu no meio de uma 
interessante leva de bandas novas 
de João Pessoa e tem como definição 
o rock progressivo, devido à plurali-
dade de influências e referências.  A 
exemplo disso, o grupo lançou ano 
passado, de forma independente, o 
seu primeiro EP, que leva o mesmo 
nome da banda. 

“A produção do EP foi feita 
exclusivamente por nós e ajuda 
de amigos que se envolveram no 
projeto para nos ajudar. Falamos 
com algumas pessoas que cederam 
os instrumentos, o espaço para 
captação do som, mas volto a dizer, 
muitas coisas tivemos que fazer”, 
explicou o baixista do trio Jonathan 
Beltrão quando perguntado sobre o 
processo de criação do seu EP.

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

Lucas Silva
Especial para A União



País feliz é o Brasil, onde a mu-
dança do técnico de sua seleção de 
futebol é assunto da máxima rele-
vância. Disputa com a cassação do 
mandato de deputado do presidente 
da Câmara. O técnico Tite ainda não 
deu sua resposta definitiva. Ele quer 
levar sua equipe de auxiliares, pois 
trabalha em equipe. Está certo Tite. 
A construção de um gol vem de lon-
ge, de antes do tiro de meta.

Aí a Comissão de Ética da Câ-
mara dos Deputados votou a favor da 
cassação do mandato 
de Eduardo Cunha. 
Foi um escore aper-
tado, de onze a nove. 
Cunha foi traído por 
seus deputados mais 
chegados. Esperava-
se que sua cassação 
fosse decretada por 
seus pares, mas pelo 
escore de dez a dez, 
desempatado pelo 
voto de minerva do 
presidente da comis-
são especial que ana-
lisava o caso há oito 
meses. Quase o tempo 
de uma gestação.

Vamos ver se 
dessa vez o Brasil 
desencanta e faz os 
golos tão esperados 
pela torcida ver-
de-amarela. Como 
o cassaco de João 
Cabral de Melo Neto, 
em Festa na Casa 
Grande: “ O cassaco 
de engenho / de longe 
é preto ou branco. / 
De perto é que se vê / 
que é amarelo mesmo, 
/ mas de um amarelo 
inchado / que é verde levemente, 
/ espécie de auriverde / em que o 
azul não entra.” Líamos esses versos 
durante a ditadura dita militar. João 
Cabral era diplomata e podia dizer 
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Curiosidades 
turísticas

Germano 
RomeroA visita do cardeal Ravasi

Primeiro Lorde

Crônica

Cronicartigo

À medida que se desenvolve a tecnologia, 
acrescentam-se aos hábitos de viagem muitas 
curiosidades turísticas às quais vamos nos 
familiarizando e nos adaptando. Sobretudo nas 
experiências com outros povos e culturas.

Na Suécia, mantém-se o zelo pela preser-
vação das raízes idiomáticas e, de certa forma, 
da cultura e tradição local. Praticamente nada 
é traduzido para nenhuma língua. Mesmo nos 
restaurantes, são poucos os menus disponibi-
lizados em inglês. Além de que, a exemplo das 
outras monarquias escandinavas, só se aceita a 
moeda local. Assim, idioma e moeda são valo-
res permanentemente preservados.

E por falar na Escandinávia, onde se regis-
tram os mais elevados índices de cidadania e 
qualidade de vida, a bicicleta vai se tornando 
um dos veículos preferidos pela população, 
bastante estimulado pelas políticas públicas, 
com uso notadamente crescente. Em Upsala, na 
Suécia, impressiona a grande quantidade de bi-
cicletas dirigidas por gente de todas as idades, 
em uma infraestrutura admirável.

Outro destaque: A tecnologia continua 
minimizando a necessidade de mão de obra, o 
que não deixa de ser preocupante em época de 
crise, imigração e desemprego. Há supermer-
cados em que se escolhem produtos, pesam-se, 
etiquetam-se, escaneiam-se nos caixas auto-
máticos, pagam-se com cartão, colocam-se 
nas sacolas e sai-se sem a necessidade de falar 
com absolutamente ninguém. Nos aeroportos 
está ocorrendo quase a mesma coisa. Faz-se 
check-in on line no smartphone ou tablet, e, ao 
chegar no aeroporto, emitem-se as etiquetas 
de bagagem, nas máquinas self-service, assim 
como os cartões de embarque. Após etiqueta-
das as malas, pesam-se e despacham-se nas 
esteiras de “drop-off”, igualmente sem contato 
com quem quer que seja. Até na hora do em-
barque, já há portões com leitor de código de 
barra dos cartões, nos quais os passageiros 
são devidamente identificados e se dirigem às 
aeronaves.

Ao contrário da cultura tropical, mormen-
te no nosso Brasil, as praias da Suécia, Nova 
Zelândia, Islândia, Austrália, assim como as 
norte-americanas, entre outras, são locais de 
convívio e contemplação serena e pacífica, 
onde bebida alcoólica não é permitida. O silên-
cio seria quase absoluto, não fosse o marulho, 
cuja sonoridade é soberanamente apreciada.

Outra curiosidade se refere à liberação do 
uso de equipamentos eletrônicos, inclusive 
smartphones, mesmo durante pouso e decola-
gem, que já começa a ser adotado pelas com-
panhias aéreas mais modernas. Sem esquecer 
de que algumas, embora poucas, já oferecem 
serviços de internet, via wifi, a bordo se seus 
aviões.

Aliás, uma curiosidade que persiste inex-
plicável para muitos é que, mesmo estando 
as aeronaves tão mais próximas dos satélites 
de comunicação, ainda não se inventou uma 
maneira de se acessar a Internet dentro dos 
aviões com a mesma performance que se dis-
põe em terra.

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, do Conselho Técnico da CNC e Presidente do CIEE/RJ

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

É  notável a mobilidade do Papa Francisco em 
seus desígnios.  Enquanto no Vaticano lança a exorta-
ção apostólica “Amoris Laetitia” (Alegria  do Amor), 
propondo uma Igreja mais aberta e acolhedora, al-
cança divorciados e  pessoas que se casaram mais de 
uma vez.  É uma ideia mais tolerante.  No Brasil, o seu 
enviado, cardeal Gianfranco Ravasi (foto), presidente 
do Pontifício Conselho de Cultura, abordou com muita 
propriedade temas como A Ética e o papel das lideran-
ças.  O diálogo foi na Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro e no segundo momento no Teatro Municipal, 
onde estiveram cerca de duas mil pessoas.

O cardeal Ravasi, homem culto e de expressão 
extremamente agradável, 
defensor de duetos  e não 
duelos, confessou ter vindo ao 
nosso País em busca da ver-
dade entre irmãos brasileiros, 
respeitando posições antagô-
nicas, mas visando ao consen-
so.  Encontrou no cardeal  D. 
Orani João Tempesta apoio 
incondicional, com palavras 
também bastante oportunas.

A conquista do nosso 
público se fez de modo quase 
instantâneo, quando o cardeal italiano confessou 
sua admiração pelo Brasil e focalizou o papel da 
literatura em nosso processo de crescimento.  Citou 
Guimarães Rosa, com o clássico “O grande sertão 
veredas” e o personagem Riobaldo, falou também em 
Jorge Amado e Mário de Andrade, com seus temas 
imensos.

Na hora do debate, o acadêmico Candido Mendes 
lembrou que Machado de Assis, patrono da Academia 
Brasileira de Letras, poderia também merecer uma 
referência.  No dia seguinte, a acadêmica Nélida Piñon 

levou uma coleção de livros do “Bruxo do Cosme 
Velho” para que o cardeal Ravasi pudesse  ler, no seu 
regresso à Itália.  Sem dúvida, um belo presente.

Homem de coragem, de grande intimidade com a 
cultura hebraica, o nosso visitante falou do combate 
à corrupção e mostrou, com argumentos sólidos, que 
a economia depende da filosofia moral.  Tocou ainda 
no esporte: “Como o esperanto,  é uma linguagem  
universal.”  Foi bastante enfático quando postulou 
a necessidade de se construir uma base comum em 
favor  da ética.  Chegou ao ponto mais forte do seu 
discurso.  Lembrou Albert Einstein: “Esqueçam o 
que sabem de técnica, mas não esqueçam a humani-

dade.”  E procurou mostrar 
a importância da sociologia, 
para ele irmã da economia, 
com o seu grande interesse 
pela pobreza que nos incum-
be combater.

Foi  nossa a pergunta 
seguinte: “Qual a sua ex-
pectativa no encontro com 
as crianças brasileiras?” Na 
resposta, o cardeal Ravasi 
demonstrou estar rigoro-
samente antenado com as 

necessidades do público mais jovem: “Preocupo-
me muito com o  uso excessivo das redes sociais.”  
Ele deixou claro que o uso de computadores pode 
prejudicar a natureza do processo educacional.  Os 
pais não podem abdicar das suas responsabilida-
des, e aí lembramos um trecho do Concílio Ecumê-
nico Vaticano II, quando se  afirma  que “a educação 
deve ser dada no lar e na escola.”  Isso também 
consta da lei brasileira de educação.  Foi muito bom 
ter ouvido esse cuidado do representante de Sua 
Santidade.
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coisas como essas: “O cassaco de 
engenho / de qualquer pernambuco 
(sic), / dizendo-se cassaco / se terá 
dito tudo.”

Esses versos parecem com a 
prosa de Alves Redol, o romancista 
de “Gaibeus”. É um romance portu-
guês da primeira metade do século 
XX, sobre as condições de trabalho 
dos camponeses portugueses daque-
le antanho. Belo romance, viu? Está 
mais para novela, pois seus persona-
gens são poucos e o tempo da ação é 

curto. Mas essa é uma discus-
são acadêmica. O importante 
é que Redol registrou o dia a 
dia dos cassacos de Portugal, 
foice acima e abaixo, sob o sol, 
de sol a sol. Gaibeus era como 
eram chamados os cassacos da 
pátria antiga. Não sei se ainda 
são. 

Tudo aquilo escrito num  
português quase dialetal, viu, 
Martinho, numa linguagem 
mais para a gíria daqueles mi-
seráveis, que poderá enriquecer 
o vernáculo do Douto Leitor. Sei 
que Martinho (o cronista Morei-

ra Franco) irá ao dicionário conferir 
uma por uma as palavras de Redol. 
É um revisor incansável. Deviam 
entregar a supervisão d’ A União a 
Martinho. Ele lê até os editais. Ora, 

dia desses escrevi “novel”, a propó-
sito do governo recém-instalado no 
Brasil, e “corrigiram” a palavra. Se 
desconhecerem a palavra, corrigem. 
Iam ficar loucos se lessem Alves 
Redol.

Pois o português de Portugal e o 
do Brasil diferem até quando tratam 
de futebol. Isso é bom, enriquece 
o esporte e a língua. Os golos, os 
guardas-redes, os tiros de cantos etc. 
Prefiro “golos” a “gols”; esse encontro 
consonantal “ls” não existe na língua 
de Camões e de Jorge de Lima, nem no 
idioma de Augusto dos Anjos (o poeta 
paraibano é considerado um dos 
grandes sonetistas da língua).

Sugiro à editoria que ofereça 
ao apetite revisionista uma página 
de Redol. Qualquer uma. Vão ficar 
empulhados. Não adianta procurar 
no dicionário, nem Martinho vai 
achar. Por exemplo: “resende”. O 
que significará? Tá lá, mas não tá no 
dicionário. Tá na geografia, tá entre 
os topônimos. Mas não no pai dos 
burros. Cartas para a redação.

Brasil ganhou de onze a nove. 
Fazia tempo que não ganhava uma, 

perdeu para o Peru de um 
a zero, foi desclassificado e 
voltou para casa. Comentei 
isso na última crônica. Não 
sou colunista esportivo, Zé 
Lins do Rego também não 
era, mas terminaram fazen-
do ele um dos diretores do 
Flamengo. Não quero o em-
prego de cartola, podem ficar 
tranquilos. Estou aposentado, 
o único emprego que quero é 
esse d’A União. Ou de Pri-
meiro Lorde do Almirantado. 
Belo título, não acha? Será 
que o toco é bom? Presumo 
que deve corresponder ao de 

ministro da marinha. O toco deve ser 
bom, melhor de que o do jornal. 

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)

“Deviam 
entregar a 
supervisão 
d’ A União a 
Martinho. 
Ele lê até 
os editais
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 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 

Tônio

Em cartaz

Espetáculo

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Musical “O Fole Roncou” estreia hoje no 
Teatro Municipal em Campina Grande

Serviço

 “O Fole Roncou! Uma história 
do Forró”, é o título do musical que 
estreia hoje, às 21h no Teatro Muni-
cipal Severino Cabral. O espetáculo 
foi inspirado no livro de mesmo 
nome de Carlos Marcelo e Rosualdo 
Rodrigues.  O musical faz um mer-
gulho no universo das canções que 
marcaram o pilar do baião, um dos 
ritmos mais populares do Brasil.

O espetáculo tem roteiro fictí-
cio livremente adaptado por Sérgio 
Maggio e Rosualdo Rodrigues. Nele 
bailarinos e atores se alternam na 
narrativa para dar seus testemu-
nhos temperados pela teatralida-
de, astúcia e o humor típicos do 
povo  nordestino. Serão 18 apresen-
tações até o mês de julho, quando 
o musical  seguirá em turnê por 
todo o País. Com direção cênica de 
Sérgio Maggio (seu último trabalho 
foi como dramaturgo e diretor do 
musical “Eu vou tirar você desse 
lugar – As canções de Odair José”) o 
espetáculo tem dois atos.

O enredo gira em torno da 
história de Clemente Ferreira da 
Silva, um rapaz sobrevivente da 
seca braba do Nordeste nos anos 
1940.   Clemente, interpretado pelos 
atores Rudnei Silveira e Luiz Felipe 
Ferreira, migrou para São Paulo 
e se tornou Clemente do Forró, 
numa época em que o rádio era um 
dos veículos de comunicação mais 
importante do País e, como impor-
tante radialista e um dos  maiores 
defensores da música nordestina, 

 

Filme do pernambucano Cláudio Assis, 
“Big Jato” estreia hoje na capital

Sendo o quarto longa-metragem de Cláudio Assis, 
o filme “Big Jato” tem sua estreia nacional marcada 
para acontecer hoje nos grandes cinemas do País e João 
Pessoa foi uma das cidades escolhidas onde o filme será 
exibido. Fazendo parte do elenco Matheus Nachtergaele, 
Marcélia Cartaxo, Rafael Nicácio entre outros artistas, o 
filme é baseado no livro de Xico Sá e foi filmado na chapa-
da do Araripe, entre os estados do Ceará e Pernambuco.  

Cinema

A menina e a 
folha de papel

Mesmo com a queda na leitura de livros, como 
apregoam alguns baseados em pesquisas, não vejo o 
leitor distanciado da viagem imaginária que as histórias 
proporcionam. Sem dúvida, apesar da televisão e tabletes 
às mãos, é o livro quem mais fascina.

Meus filhos tinham livros próximos às mãos, já no pe-
ríodo inicial escolar, e agora me deleito vendo meus netos 
manuseá-los, mesmo sem entender patavina das palavras 
e pouco menos as figuras ilustrativas.

Observando crianças buscando no livro aquele sopro 
encantador que conduz ao invisível prazer da leitura, 
essa magia que negam a televisão e o tablete, lembrei-me 
disso. Sempre foi assim. Há sessenta anos esse arrebata-
mento me ocorria folheando revistas, observando figuras 
porque não conhecia as letras. Hoje os netos se deslum-
bram ao contato com publicações contendo ilustrações, o 
que me faz lembrar os tempos idos e vividos em Serraria, 
apesar das inúmeras dificuldades causadas pela situação 
de penúria do lugar onde vivíamos.

Esse rodeio foi para chegar à cena presenciada dias 
atrás num sítio aqui perto, onde estive em missão como 
repórter.

Uma garota de uns três anos, que chamarei de Lucila, 
usando vestido vermelho por do sol, sentada numa tora 
de madeira, escorada no portão da cerca de vara em 
frente de casa, absorta e silenciosa, rabiscava uma folha 
de papel branco sobre as pernas. Com o lápis produzia 
rabiscos, ou melhor, traçava tênues linhas no horizonte do 
papel que somente ela sabia o que representava.

Magrinha, olhos cor de botão de algodão, braços de 
gravetos, os dedos de marfim apertando o lápis de madei-
ra que escorria sobre o papel, produzindo riscos, somente 
riscos.

Talvez esteja na escola e balbucie as primeiras vogais, 
as primeiras sílabas. Suponho que sim. Ao redor, à som-
bra de uma mangueira, cinco meninos, aparentemente 
maiores, se divertiam com bolas de gude, sem que Lucila 
os observasse.

 Impressionaram-me seus gestos, porque afastada do 
grupo, se divertia com lápis e papel que o vento agitava. 
Construía seu mundo. Estar sozinho às vezes é bom. Mes-
mo quando se é criança.

Olhou-nos com os olhos de margarida, mas conti-
nuou sentada com seus sonhos.

Outro dia, num lugar distante, outra menina chamada 
Jamele Maria, de seis anos, trouxe-me incontida alegria 
quando faz a leitura de livro apropriado para sua idade. Tan-
tas crianças aguardam que os livros cheguem às suas mãos.

Vendo crianças nas livrarias ou meus netos na 
biblioteca mexendo nos livros, tenho a certeza de que a 
leitura continuará sendo o melhor divertimento, a partir 
da infância. 

Afinal, não só um país, mas uma família se constrói 
com livros. Livros em abundância.

José Nunes
Jornalista

Leitura em destaque

FOTO: Divulgação
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CAPITÃO AMÉRICA (EUA 2016). Gênero ação. Duração: 
146 min. Classificação: 12 anos. Direção: Anthony 
Russo e Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey 
Jr. e Scarlett Johansson. Sinopse: Sinopse: Steve Ro-
gers 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.CineEspaço3/3D: 14h30, 17h30 e 
20h30 (LEG). CinEspaço4/3D: 15h, 18h e 21h (DUB). 
Manaíra4: 13h, 16h15 (DUB) e 19h30, 22h45 (LEG). 
Manaíra5/3D: 13h45, 17h (DUB) e 20h15, 23h30 
(LEG). Manaíra9/3D: 12h30, 19h (DUB) e 15h45, 
22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 14h45, 18h e 21h15 
(LEG). Mangabeira1/3D: 12h30, 15h45, 19h (DUB) e 
22h15 (LEG). Mangabeira5/3D: 14h30, 17h45 (DUB) 
e 21h (LEG). Tambiá4: 14h20, 17h20 e 20h20 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 e 20h30. 

O CAÇADOR E A RAINHA DO GELO (EUA 2016). Gê-
nero: Aventura. Duração: 114 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Cedric Nicolas-Troyan. Com Chris 
Hemsworth, Charlize Theron e Jessica Chastian. 
Sinopse: A Rainha Ravenna governava com justiça 
até o dia em que sua bondosa irmã Freya deu à luz 
uma menina destinada a retirá-la de seu posto 
de mais bela do reino. Irada, ela assassinou a 

criança, mergulhando sua irmã em uma profunda 
depressão. Anos mais tarde, ao saber da morte 
de Ravenna, Freya decide ir em busca de seu 
espelho mágico. Só que Ravenna ressuscita e 
caberá à Rainha do Gelo e aos rebeldes Erik e 
Sara lutarem, mais uma vez, contra os poderes 
malignos da vilã.  CinEspaço2: 14h10, 16h40 
(DUB) e 19h (LEG). Manaíra3:  14h, 16h40 (DUB) 
e  19h15, 22h (LEG). Manaíra6/3D: 13h15, 18h45 
(DUB) e 16h05, 22h45 (LEG). Manaíra10/3D: 
15h30 e 20h45 (DUB). Manaíra11: 18h30 e 
21h30. Mangabeira4/3D: 13h45, 16h30, 19h20 
e 21h45 (DUB).  Tambiá2: 14h10, 16h20, 18h30 
e 20h40 (DUB). 

TRUMAN (ESP-ARG 2016). Gênero: Comédia 
Dramática. Duração: 108 min. Classificação: 14 
anos.  Direção: Cesc Gay. Com Ricardo Darín, Javier 
Cámara, Dolores Fonzi. Sinopse: Dois amigos de 
infância, separados por um oceano, se encontram 
depois de muitos anos. Eles passam uns dias 
juntos, lembrando os velhos tempos e grande 
amizade que se manteve com os anos, tornan-
do-os inesquecíveis, devido o seu reencontro 
ser também o último adeus. CinEspaço1: 14h20, 
19h10 e 21h30 (LEG). 

MOGLI - O MENINO LOBO (EUA 2016). Gênero: 
Aventura. Duração: 105 min. Classificação: 10 
anos. Direção: Jon Favreau. Com Nell Sethi, Ben 

Kingsley e Bill Murray. Sinopse: A trama gira em 
torno do jovem Mogli, garoto de origem indiana 
que foi criado por lobos em pela selva, contando 
apenas com a companhia de um urso e uma 
pantera negra. Baseado na série literária de 
Rudyard Kipling. Manaíra5/3D: 14h30, 19h45 
(DUB) e 17h15, 21h10 (LEG). Manaíra7/3D: 
14h30, 17h15 (DUB) e 19h45, 22h10 (LEG). 
Manaíra8: 13h05 (DUB). Manaíra11: 13h e 16h 
(LEG). Manaíra11: 16h (LEG).  Mangabeira3:  13h, 
15h30, e 18h (DUB). Tambiá5/3D: 14h40, 16h40, 
18h 40 e 20h40.

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA 
(EUA 2016). Gênero: Ação.  Duração: 151 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: Zack Snyder. 
Com Ben Affleck, Henry Cavill e Jesse Eisenberg. 
Sinopse: Após os eventos de O Homem de Aço, 
Superman (Henry Cavill) divide a opinião da 
população mundial. Enquanto muitos contam 
com ele como herói e principal salvador, vários 
outros não concordam com sua permanência 
no planeta. Bruce Wayne (Ben Affleck) está do 
lado dos inimigos de Clark Kent e decide usar 
sua força de Batman para enfrentá-lo. Enquanto 
os dois brigam, porém, uma nova ameaça ga-
nha força. CinEspaço2: 21h10 (LEG). Manaíra2:  
14h15 (DUB) e 17h45, 21h (LEG).   Mangabeira3: 
20h30 (DUB). Tambiá1: 15h55 e 20h45 (DUB). 
Tambiá3:  4h35, 17h35 e 20h35 (DUB).

Manifestações 
populares, 
signos da seca 
e a resistência 
do homem 
sertanejo se 
fazem 
presentes 
na peça

entrevistou ao vivo Luiz Gonzaga, Ma-
rinês, Jackson do Pandeiro, Clemilda e 
Genival Lacerda.

A concepção artística é da produ-
tora cultural Edilane Oliveira, paraiba-
na de coração e idealizadora do Maior 
São João do Cerrado, um dos maiores 
festivais do gênero no País. Entre seus 
principais trabalhos, destaca-se o es-
petáculo “Brasília Canta Sua História”, 
realizado em parceria com a Cantora 
Daniela Mercury para a comemoração 
dos 50 anos de Brasília. “Nunca me 
imaginei produzindo um musical, mas 
tem algo mágico no teatro, inexplicá-
vel, simplesmente te envolve.” 
O musical “O Fole Roncou – Uma Histó-
ria do Forró” é o relato de uma cul-
tura que transformou um povo e que 
caracteriza o que Campina Grande e a 
região Nordeste têm de mais tradicio-

nal: o legítimo forró. A realização do 
espetáculo é da Prefeitura de Campina 
Grande e a coordenação administrati-
va da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Coordenadoria Municipal 
de Turismo. 
            A direção musical é de Dudu 
Alves, com arranjos inovadores e 
exclusivos do Quinteto Violado para o 
musical, passeando por clássicos como 
Baião, Asa Branca, Feira de Mangaio, 
Peba na  Pimenta, Sebastiana e tantos 
outros sucessos que entremeiam  essa 
história. A coreografia, de Leila Nasci-
mento, dá ainda mais destaque para o 
xaxado, o forró e o xote, com a partici-
pação do Balé Flor do Cerrado, grupo 
de dança que mistura os ritmos tradi-
cionais da nossa cultura popular aos 
elementos do balé clássico e da dança 
contemporânea.



Diversidade
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Revezamento da batuta
FOTOS: Divulgação

“Comecei com lápis grafite e 
tinta guache, brincando com papel e 
rabiscando em papel”, disse o artista 
plástico Zéllo Visconti que abre hoje, 
às 19h30 mais uma exposição no 
Centro Cultural São Francisco. Inti-
tulada de “Canteiro das Cores – Ate 
Tropi Pop”, as obras ficam expostas 
até o próximo mês de julho, dia 15, 
com horário de visitação sempre de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
17h. E nos sábados e domingo, das 
9h às 14h. O valor do ticket para con-
ferir a exposição custa R$ 5. 

Quem visitar a exposição do artis-
ta irá deparar-se com telas feitas por 
meio da técnica de aplicação de papel 
e cola em tela, uma marca registrada 
no trabalho do artista. Além disso, 
existem na exposição alguns trabalhos 
feitos com guardanapos decorativos.

“Quando comecei, eu saia pe-
gando papel reciclado, guardanapo 
de papel, materiais já utilizados, um 
retalho de chita, lápis de cor e tudo 
que ia encontrando pela minha frente. 
Alguns diriam que sou até o João cata 
tudo, porque utilizo vários materiais 
para compor as minhas obras”, expli-
cou o artista sobre o início da confec-
ção de suas peças.  

Radicado em João Pessoa há 
quatro anos, Zéllo é considerado um 
dos mais queridos artistas pop das 
artes plásticas. Nomeado por seus 
pais como José Luiz Visconti, mas 

Exposição “Canteiro das Cores – Ate Tropi Pop” do 
artista plástico Zélio Visconti será aberta hoje na capital

Segundo concerto oficial da temporada 2016 que a OSJPB realiza hoje, no 
Espaço Cultural, em João Pessoa, terá a participação de três regentes

Três regentes - o maestro titular, 
Luiz Carlos Durier, e seus dois 
alunos, o paraibano Daniel Berg 
e o mineiro Alphonsos Silveira 
- se revezam no palco, durante 
a condução da segunda apre-
sentação oficial da temporada 
2016 que a Orquestra Sinfônica 

Jovem da Paraíba (OSJPB) realiza hoje, a partir 
das 20h30, na Sala de Concertos Maestro José 
Siqueira do Espaço Cultural José Lins do Rego, 
localizado em João Pessoa. O solista da noite é 
o trompetista Zácaro Pinto Feitosa. A entrada é 
gratuita para o público.

“Os jovens Daniel Berg e Alphonsos 
Silveira, alunos da classe de regência da 
Universidade Federal da Paraíba e Escola 
Estadual de Música Anthenor Navarro, respec-
tivamente, são dois dos meus seis estudantes. 
A cada concerto, dois deles vão se revezar nas 
apresentações dos concertos, ao longo deste 
ano. Essa é uma forma de dar oportunida-
de para aprendizagem e obtenção de novos 
conhecimentos. O exercício da profissão para 
o maestro é poder reger uma orquestra e um 
fato muito inusitado, na Paraíba, é que eles têm 
a chance de reger a Sinfônica Jovem”, justificou 
para o jornal A União Luiz Carlos Durier, que 
nasceu na cidade de João Pessoa. A propósito, a 
próxima apresentação da OSJPB será no dia 21 
de julho e, em 5 de agosto - data do aniversário 
de fundação da capital -, o grupo realizará con-
certo em conjunto com a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba (OSPB). 

O concerto desta noite será iniciado com 
‘Marcha em Ré Maior’, composta por Anton 
Bruckner (1824 - 1896), sob regência de Daniel 
Berg, que é natural da cidade de Conceição, 
localizada no Sertão da Paraíba. Na sequência 
do programa, o público vai ouvir ‘Sherzetto’, de 
Werner de Blaser, compositor nascido em 1959. 
A obra seguinte será ‘La Virgem de la Macarena’, 
de Bernardo Bautista Monterde (1880 - 1959), 
com arranjo original de Charles Koff, adaptação 
de Emanuel Barros e a participação do solista 
Zácaro Pinto Feitosa ao trompete. 

A programação ainda inclui ‘Imagens de 
Zeebrugge / O Amanhecer / A Pesca Feliz’, de 

Willian Ostjin (1913 - 1993), desta vez sob re-
gência de Alphonsos Silveira. Depois, o repertó-
rio seguirá com a batuta nas mãos do maestro 
titular, Luiz Carlos Durier, e a obra ‘Somerset 
Rhapsody, Op. 21’, de Gustav Holst (1874 - 
1934). E, para finalizar o concerto, a Orquestra 
Sinfônica Jovem da Paraíba tocará uma peça 
mais recente de Samuel Krahenbuhl, nascido 
em 1980, que é a ‘Sinfonieta Nº 1’, dividida em 
‘allegro moderato / andante / allegro’.

Sobre os convidados
Daniel Berg é formado em língua francesa 

pela Universidade Federal da Paraíba e, atual-
mente, é bacharelando em Regência pela UFPB. 
Ele estudou na Universidade de Lausanne, na 
Suíça, onde formou um coral. Como maestro e 
solista, se apresentou em cidades da Europa, so-
bretudo em Zurique, Berna e Lausanne. Além de 
maestro de corais em João Pessoa, cidade na qual 
ainda leciona Musicalização em escolas, também 
exerce a mesma atividade no interior do Estado. 

Já o maestro Alphonsos Silveira iniciou 
seus estudos na Sociedade Musical São Se-
bastião, na cidade de Sabará (MG). Bacharel 
em Clarineta na Universidade do Estado de 
Minas Gerais, instrumento com o qual ven-
ceu prêmios como solista. Ele participou de 
masterclass com professores do Brasil e de 
outros países, a exemplo do Chile, Argentina, 
Itália e China. O músico já se apresentou com 
artistas, dente os quais Fafá de Belém, Milton 
Nascimento, Daniela Mercury e Flávio Ventu-
rini. E, atualmente é clarinetista da Orquestra 
Sinfônica da Paraíba e da Banda 5 de Agosto, 
de João Pessoa. 

O solista do concerto de hoje, o trompe-
tista Zácaro Pinto Feitosa, participa, desde 
2005, da Banda Sinfônica José Siqueira, cujo 
regente é Sandoval Moreno, e Big Band Pa-
rahyba Pop, com o maestro Rogério Borges. 
Atualmente, é primeiro trompete da Banda 
Municipal 5 de Agosto. Ele integra a Orquestra 
Sinfônica Jovem da Paraíba desde 2008. Ele 

conhecido entre o universo da arte como 
Zéllo Visconti, o artista nasceu no Rio 
de Janeiro, dia 24 de março. Estudou no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janei-
ro, onde iniciou sua vida artística.

Aos 32 anos de idade foi para Brasília, 
cidade onde viveu até meados de 2011, 
quando se mudou para João Pessoa, na 
Paraíba. Especializou-se em colagem sobre 
tela, fazendo uso dos mais variados tipos de 

materiais, como juta, papel reciclado, 
tecido, tinta acrílica, guache e guarda-
napos, sua marca registrada.

“Minha ousadia como artista só 
apareceu muito mais tarde quando 
descobri a colagem sobre tela. Isso foi 
em 92 durante uma das minhas via-
gens ao exterior”, comentou  Zéllo. 

Em 1974, participou pela primei-
ra vez de uma exposição, no Salão 
Nacional de Belas Artes do Rio de 
Janeiro. Desde então, foram mais de 
120 exposições individuais e coletivas, 
em diversas cidades brasileiras e países 
como Alemanha, França, Áustria, Espa-
nha, Itália, Estados Unidos, Argentina 
e Paraguai.

“Tudo aconteceu assim. Nada 
premeditado ou estudado. As coisas 
aconteceram naturalmente ou melhor, 
surgiram a partir de um processo orgâ-
nico”, conclui o artista plástico. 

Um dos trabalhos feitos com a técnica de aplicação de papel, cola e guardanapos decorativos

Luiz Carlos Durier, que é o regente oficial da Orquestra Sinfônica Jovem, conduzindo o grupo durante uma das apresentações da temporada

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

participou de concertos, gravações de CD’s 
e DVD’s com grupos, maestros e artistas, a 
exemplo de Alceu Valença, Alcimar Monteiro, 
Ângela Ro Ro, Chico César, Dominguinhos, 
Sivuca, Fafá de Belém, Flávio José e Isaac 
Karabtchevsk. 

n Evento: Concerto oficial da OSJPB

n Regência: Luiz Carlos Durier (titular), Daniel Berg 

e Alphonsos Silveira (alunos)

n Solista: Zácaro Pinto Feitosa (trompete)

n Data: Hoje 

n Hora: 20h30

n Local: Espaço Cultural José Lins do Rego, em 

João Pessoa

n Endereço:  Rua Abdias Gomes de Almeida, n0 

800, Tambauzinho 

n Entrada: Gratuita

Serviço

n Exposição de Colagem “Canteiro das Cores - Arte 

Tropi Pop”

n Artista: Zéllo Visconti 

n Onde: Centro Cultural de São Francisco

n Visitação: 16 de junho a 15 de julho de segunda 

a sexta-feira das 8h30 às 17h. E aos sábados e 

domingos das 9h às 14h.

n Entrada: R$ 5

Serviço
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Existe rejeição à velhice, diz presidente da Sociedade de Geriatria

Pessoa idosa
“A nossa sociedade tem 

rejeição à velhice. Vivemos 
em uma sociedade que re-
jeita envelhecer e isso deixa 
o idoso à margem”. A decla-
ração é do presidente da 
Sociedade Brasileira de Ge-
riatria e Gerontologia, João 
Bastos Freire Neto. Segundo 
ele, determinantes culturais, 
sociais, comportamentais e 
de acesso à saúde, por exem-
plo, não permitem um enve-
lhecimento participativo no 
Brasil e isso faz com que as 
pessoas não queiram chegar 
à velhice.

No Dia Mundial de Cons-
cientização da Violência con-
tra a Pessoa Idosa, lembrado 
ontem, o geriatra explica que 
é preciso ver a velhice em 
todas as fases da vida e não 
só quando a pessoa chega 
aos 60 anos. “Hoje, a grande 
violência contra o idoso é ter 
uma criança fora da escola. 
Essa criança que não tem 
acesso à educação tem toda a 
condição de chegar a ser um 
idoso vulnerável”, disse.

Bastos disse que com 
menos acesso à educação 
maior o risco de se ter uma 
dependência na velhice. Ele 
explica que a população 
idosa que sofre violência é 
aquela que tem alguma li-
mitação na funcionalidade 
e que tem uma família des-
preparada e sem um suporte 
formal de cuidados. “Quan-
do falamos sobre o que apa-
rece, estamos falando das 
consequências. Precisamos 
falar das causas e de uma 

estrutura melhor para esses 
cuidadores”, disse.

O Disque 100, serviço 
de denúncias de violência 
do Governo Federal, recebeu 
12.454 denúncias de violên-
cia contra a pessoa idosa de 
janeiro a abril de 2016. Os 
dados da Secretaria de Direi-
tos Humanos, do Ministério 
da Justiça e Cidadania apon-
tam que entre os denuncia-
dos, 54,48% são filhos das 
vítimas. Entre as violações 
mais recorrentes aos idosos 
estão a negligência, a vio-
lência psicológica, o abuso 
financeiro e a violência física.

De 2011 a 2015, houve 
um crescimento de 292% 
no número de denúncias de 
violência contra o idoso ao 
Disque 100. Em 2011, foram 
8.224 denúncias e, em 2015, 
32.238 denúncias.

Para Bastos, a atuação 
dos conselhos municipais e 
estaduais criaram um siste-
ma de vigilância maior em 
relação à pessoa idosa, com 
o aumento da possibilidade 
de denúncias. Junto a isso, 
segundo ele, há o aumento 
da população idosa e a dimi-
nuição do tamanho das famí-
lias, deixando mais pessoas 
vulneráveis à violência.

“Nos últimos 50 anos, 
o Brasil saiu de uma expec-
tativa de vida de 48 anos 
para 78 anos. A questão 
é que ganhamos esses 30 
anos de vida, porém em uma 
condição de dependência. 
Precisamos aumentar a ex-
pectativa de vida saudável 
que depende dos cuidados à 
saúde e outros fatores. Para 
aumentar a expectativa de 

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

O Disque 100, serviço de denúncias de violência do governo federal, recebeu 12.454 denúncias contra a pessoa idosa de janeiro a abril de 2016

Foto: Reprodução/Internet

A Universidade de Bra-
sília (UnB) e a Universidade 
do Minho (UMinho), de Por-
tugal, realizaram ontem, na 
sede da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), o se-
minário O futuro da comu-
nicação pública. Durante o 
evento, foram apresentados 
os resultados das pesqui-
sas relacionadas ao projeto 
“Políticas de comunicação, 
radiodifusão pública e cida-
dania subsídios para o de-
senvolvimento sociocultural 
em Portugal e no Brasil” e 
debatidas as perspectivas fu-
turas para o serviço público 
de comunicação nos dois paí-
ses. O seminário teve o apoio 
do Conselho Curador da EBC.

O projeto, uma parceria 
da UnB com a UMinho, é fi-
nanciado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Ca-
pes), unidade de fomento 
brasileira, e pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnolo-
gia, de Portugal. “Este even-
to é resultado de um projeto 
em parceria, desde 2011, 
que envolve professores, 
pesquisadores e estudan-
tes e tem estabelecido uma 
ponte importante para que, 
a partir de experiências dos 
dois países, busque aprimo-

rar os serviços públicos de 
comunicação”, disse o pro-
fessor da UnB Fernando Oli-
veira Paulino.

Segundo Paulino, o pro-
jeto pode ajudar em uma 
reflexão sobre o papel da 
comunicação pública, prin-
cipalmente diante do atual 
quadro político. “O momen-
to é sensível, porque, nessa 
transição do afastamento da 
presidente Dilma e a chega-
da do presidente interino, 
tem havido algumas mani-
festações, especialmente na 
imprensa, questionando o 
papel da EBC. Mas eu prefiro 
pensar que essa é uma boa 
oportunidade para fazer des-
sa situação um estímulo para 
crítica, debate, aprimora-
mento e autoaperfeiçoamen-
to da comunicação pública”, 
concluiu. Recentemente, o 
Conselho Curador da EBC di-
vulgou nota de repúdio a no-
tícias de possível extinção da 
EBC ou redução da empresa 
pública à prestação do servi-
ço governamental.

Durante o evento, foram 
apresentadas razões pelas 
quais a comunicação pública 
é importante e como a pro-
gramação influencia no de-
senvolvimento do cidadão e, 
principalmente, na formação 

das crianças. Ao participar, a 
professora da UMinho Sara 
Pereira disse que “a comuni-
cação pública tem as crian-
ças como uma audiência es-
pecial, por serem cidadãs em 
formação”.

O presidente da EBC, Ri-
cardo Melo, participou do se-
minário e falou sobre os de-
safios de gestão da empresa. 
“O grande desafio que vejo 
para a construção da comu-
nicação pública é conciliar 
autonomia editorial e inde-
pendência financeira. Não 
existe uma empresa pública 
de comunicação que consiga 
sobreviver enquanto comu-
nicação diversa, plural, crí-
tica e isenta, se ela não tiver 
autonomia financeira para 
custear suas necessidades. 
Senão, ela sempre vai ficar 
refém do governo de plan-
tão”, afirmou.

Para Melo, a solução 
para essa independência fi-
nanceira representaria um 
passo para a autonomia da 
EBC. Ele citou como fonte de 
recursos a Contribuição para 
o Fomento da Radiodifusão 
Pública, criada em 2008, na 
lei que instituiu a EBC. A le-
gislação determina que 75% 
do Fundo  de Fiscalização de 
Telecomunicações (Fistel).

vida saudável, precisamos 
discutir como crianças, ado-
lescentes e adultos estão vi-
vendo para ter uma velhice 
que seja com funcionalida-
de”, completou o geriatra.

Tipos de violência
O Dia Mundial de Cons-

cientização da Violência 
contra a Pessoa Idosa foi 
instituído pela Organização 
das Nações Unidas e pela 
Rede Internacional de Pre-
venção à Violência à Pessoa 
Idosa em 2006, e tem como 
objetivo criar uma mobiliza-

ção mundial tanto no âmbito 
social como no político, para 
que as pessoas não aceitem 
esse tipo de violência e não 
se esqueçam da importância 
do tema.

A negligência é a omis-
são por familiares ou insti-
tuições responsáveis pelos 
cuidados básicos para o de-
senvolvimento físico, emo-
cional e social do idoso, tais 
como privação de medica-
mentos, descuido com a hi-
giene e saúde, ausência de 
proteção contra o frio e o ca-
lor. O abandono é uma forma 

extrema de negligência.
A violência psicológica 

corresponde a qualquer for-
ma de menosprezo, despre-
zo, preconceito e discrimi-
nação, incluindo agressões 
verbais ou gestuais, com o 
objetivo de aterrorizar, hu-
milhar, restringir a liberdade 
ou isolar a pessoa idosa do 
convívio social. Pode resul-
tar em tristeza, isolamento, 
solidão, sofrimento mental e 
depressão.

O abuso financeiro e 
patrimonial consiste no usu-
fruto impróprio ou ilegal dos 

bens dos idosos, e no uso não 
consentido por eles de seus 
recursos financeiros e patri-
moniais, como, por exemplo, 
obrigar a pessoa a contrair 
empréstimos.

A violência física inclui 
abuso e maus-tratos físicos, 
que constituem a forma de 
violência mais visível e cos-
tumam acontecer por meio 
de empurrões, beliscões, 
tapas ou por outros meios 
mais letais, como agressões 
com cintos, armas brancas 
(facas e estiletes) e armas 
de fogo.

O Instituto Butantan 
apresentou ontem a segunda 
etapa do processo de trans-
ferência de tecnologia da va-
cina contra o vírus do HPV, 
que previne o câncer de colo 
de útero. Com isso o Brasil, 
que atualmente utiliza a vaci-
na importada, avançará para 
se tornar autossuficiente na 
produção da defesa. 

Na segunda fase, o Bu-
tantan passará a aferir a qua-
lidade e embalar o produto 
no Brasil, com rotulagem 
própria do instituto, antes 
de distribuir as doses para a 
rede pública. A vacina contra 
o HPV é oferecida gratuita-
mente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) desde 2014, para 
meninas entre 9 e 13 anos e 
meninas e mulheres de 9 a 26 
anos que vivem com HIV.

A transferência de tec-
nologia é resultado de par-
ceria entre o instituto, o 
Ministério da Saúde e a em-
presa farmacêutica MSD. De 
acordo com o Butantan, a 
transferência de tecnologia 
é feita do fim para o início 
do processo produtivo. Ou 

seja, desde 2014 o Butantan 
importava os lotes da MSD e 
distribuía para o ministério.

Treinamento
Nesse período foram fei-

tos vários processos, entre os 
quais o registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e o treinamen-
to das equipes de controle de 
qualidade e embalagem.

Para a próxima etapa 
é necessário o treinamento 
dos profissionais do instituto 
para o processo de formula-
ção da vacina e envasamen-
to pelo Butantan. Na última 
etapa, o Butantan realizará a 
produção integral do produ-
to. Com a parceria, é possível 
reduzir o custo da vacina em 
80%. A expectativa é produ-
zir 10 milhões de doses por 
ano, suficiente para cobrir 
as novas gerações e vacinar 
pessoas de idades além do 
público-alvo.

Segundo o diretor do 
Instituto Butantan, Jorge Ka-
lil, cada vez que se faz uma 
transferência de tecnologia 
se aproveita para fazer me-
lhorias nos métodos produti-
vos, além de resultar em um 
impacto econômico de peso. 

“ Se não tivéssemos feito essa 
transferência de tecnologia, 
as meninas e meninos não 
se beneficiariam da vacina, 
porque o custo é proibitivo. 
Cada dose é vendida a mais 
de US$ 100,00. Com isso a 
vacina tornou-se viável”.

Prazos
De acordo com o secre-

tário de Saúde de São Paulo, 
David Uip, a vacina é minis-
trada em três doses e é mui-
to bem aceita. A eficácia é 
estimada em 98,8% contra 
quatro tipos de HPV. “Nós 
precisamos controlar o HPV 
como causa fundamental do 
câncer de colo de útero. A po-
lítica pública de vacina é do 
Ministério da Saúde. Minha 
posição como infectologis-
ta é que nós vamos avançar 
também prevenindo os ho-
mens. Já que uma das vias de 
transmissão é sexual, quanto 
mais pessoas você vacinar 
menor a transmissão”.

Uip evitou estimar pra-
zos para produção nacional, 
argumentando que isso de-
manda tempo. “O importante 
é ter a vacina disponibiliza-
da. A parceira deve ser exem-
plo para outras”, disse.

Instituto Butantan apresenta 
transferência de tecnologia

UnB e UMinho debatem sobre o 
futuro da comunicação pública

PRoDUÇÃo DA VACINA CoNtRA HPV

flávia Albuquerque
Da Agência Brasil



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N109/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de ferramentas e equipamentos, destinado ao Departamento 
Estadual de Transito - DETRAN, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00476-2
João Pessoa, 15 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N030/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de carne bovina, frango, peixe e derivados, destinado aos 
Órgãos e Entidades da Administração Publica , conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00474-6
João Pessoa, 15 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N130/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/07/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de empresa para prestação dos serviços técni-
cos especializados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de inspeção visual e captura 
de imagens, incluindo manutenção corretiva e evolutiva do software de operação, aplicativos e 
dispositivos de operação do órgão, destinado ao Departamento Estadual de Transito - DETRAN, 
conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00481-0
João Pessoa, 15 de junho  de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N084/2016
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/07/2015 às 09h para:

Contratação de serviços de empresa especializada em manutenção de rede elétrica, destinado 
a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00388-0
João Pessoa, 15 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N068/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando que a primeira chamada foi DESERTO,  para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 01/07/2015 às 09h para:

Aquisição de material permanente, destinado à Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba - EMEPA, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00417-6
João Pessoa, 15 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032873
Responsavel.: KAMILLA FLORENCE DE ARAUJO 
ESPINDUL
CPF/CNPJ: 087772444-00
Titulo: CED CRE BAN IND  R$1.783,55
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo: 2016 - 032996
Responsavel.: KATIA KELLY DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 409610362-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$350,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032694
Responsavel.: MP ELECTRIC MONTAGENS ELECTRIC
CPF/CNPJ: 010888131/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.800,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033188
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 018274799/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$422,09
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033129
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 018274799/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$162,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033178
Responsavel.: MARCUS SERGIO MARINHO CUNHA
CPF/CNPJ: 840940284-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.845,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033987
Responsavel.: MOISES JOSE VIEIRA 41051793491
CPF/CNPJ: 014553330/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$386,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033704
Responsavel.: MATEUS MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ: 017702374-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.737,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034237
Responsavel.: MARIA ELISETE BARBOSA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 236450674-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$450,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032880
Responsavel.: MARIA LUZIA DA SILVA MELO
CPF/CNPJ: 015253851/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$336,88
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032921
Responsavel.: MARIANA CANDIDA FEITOSA HENRIQ
CPF/CNPJ: 015481212/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 89,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032865
Responsavel.: MARIZETE DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ: 281711954-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.957,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034325
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO 806519
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$921,44
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032845
Responsavel.: MARTA ROSANGELA SOARES DA SILV
CPF/CNPJ: 024264398/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$536,31
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033138
Responsavel.: MASTER MIX DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 011272825/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032937
Responsavel.: MERCADINHO DELTA
CPF/CNPJ: 041511364-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$164,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031664
Responsavel.: PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 045628404-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032474
Responsavel.: PATRICIA TELES CHAVES
CPF/CNPJ: 442516102-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.283,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034477
Responsavel.: RAYSSA PEREIRA SUASSUNA LAU-
REANO
CPF/CNPJ: 094266754-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032885
Responsavel.: RAQUEL DE VARGAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 010305290-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$627,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 024653
Responsavel.: RUBIVANIA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 007418284-64
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.271,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034539
Responsavel.: ROSANGELA FERREIRA CORTE
CPF/CNPJ: 466912784-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.168,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034580
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ: 007930926/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$239,34
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033791
Responsavel.: ROSEMERE SUASSUNA SALDANHA
CPF/CNPJ: 250855224-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033233
Responsavel.: SEVERINA DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ: 142182164-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.442,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034128
Responsavel.: SEVERINA DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ: 142182164-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.934,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034408
Responsavel.: SEVERINO JOAQUIM DA SILVA
CPF/CNPJ: 668033654-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.692,52
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034543
Responsavel.: SL TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 024201253/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$316,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032704
Responsavel.: SANDRA MARCELLA MARQUES PAIVA
CPF/CNPJ: 054707364-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033242
Responsavel.: SIMONE ALVES DE AGUIAR
CPF/CNPJ: 034410704-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.410,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033174
Responsavel.: THALLYSSON YURI PEREIRA
CPF/CNPJ: 057565754-56
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.513,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034011
Responsavel.: VANESSA GONCALVES DE PAULA
CPF/CNPJ: 095367634-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$126,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032674
Responsavel.: WILDER KEHRLE - ME
CPF/CNPJ: 019324134/0001-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032163
Responsavel.: ZORAIDE ALCANTARA DA SILVA
CPF/CNPJ: 365145004-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.238,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033907

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,  16/06/2016
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.: ANTONIO ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 507019404-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.783,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034599
Responsavel.: ANTONIO BERNARDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 160897584-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.297,86
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033957
Responsavel.: ALBUQUERQUE BIJOU. E ACESS. 
EIRELI
CPF/CNPJ: 021215035/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.313,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032771
Responsavel.: ANA CLAUDIA GOMES ROLIM EPP
CPF/CNPJ: 003118124/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.664,19
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033771
Responsavel.: ANISIO LUNA PEQUENO JUNIOR
CPF/CNPJ: 052329514-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$800,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032884
Responsavel.: ANTONIO DE MEDEIROS GONCALVES.
CPF/CNPJ: 722095267-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.666,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032761
Responsavel.: AUSTRAGESILO JERONIMO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 288255354-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.419,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034004
Responsavel.: CASSIA KALINE COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 073709024-39
Titulo: DUP PRES SER IN  R$280,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032681
Responsavel.: CONSTRUTORA ALBATROZ LTDA
CPF/CNPJ: 009427668/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$536,23
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033109
Responsavel.: DANIEL DE SANTANA PESSOA
CPF/CNPJ: 009484524-71
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.391,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034265
Responsavel.: ELIAS RODRIGUES DE MOURA
CPF/CNPJ: 070872254-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.588,21
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034095
Responsavel.: EDMILSON LINS CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 075882304-52
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$175,59
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033363
Responsavel.: EDILSON FERNANDES SILVA
CPF/CNPJ: 188790474-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$137,29
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033428
Responsavel.: EVANILTON MIGUEL LIMA
CPF/CNPJ: 273215177-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.151,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034505
Responsavel.: EVERALDO RAIMUNDO DE MELO
CPF/CNPJ: 012989249/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$327,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033684
Responsavel.: FERNANDO DA COSTA SANTOS
CPF/CNPJ: 840951484-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.066,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034027
Responsavel.: GSC CONTRUCOES E SERVICOS 
LTDA - EP
CPF/CNPJ: 011323325/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.824,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017713
Responsavel.: GENIVAL LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 009196418-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$175,59
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033392
Responsavel.: GUILHERME ANTONIO FERREIRA
CPF/CNPJ: 151173594-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.207,89
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034606
Responsavel.: GERFFERSON JERONIMO ARAUJO
CPF/CNPJ: 013656383/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$219,53
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033412
Responsavel.: GERFFERSON JERONIMO ARAUJO
CPF/CNPJ: 013656383/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$219,53
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033413
Responsavel.: GEISONCLEY MONTEIRO RAMOS 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 009492954-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.880,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034071
Responsavel.: IVAN DE MIRANDA FREIRE BRITO 
GUERRA
CPF/CNPJ: 324711654-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.535,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033843
Responsavel.: IVONETE XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ: 323163644-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.083,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033846
Responsavel.: IVONETE XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ: 323163644-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.809,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034482
Responsavel.: JADSON ALENCAR VIEIRA
CPF/CNPJ: 048882734-56
Titulo: DUP PRES SER IN  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032872
Responsavel.: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 324349794-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$152,59
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033416
Responsavel.: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 324349794-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$137,29
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033417
Responsavel.: JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 002689764-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.566,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034082
Responsavel.: JOAO PAULO VERISSIMO DA SILVA 
07091
CPF/CNPJ: 024135773/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$209,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032676
Responsavel.: JEAN CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 051843904-64
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$163,77
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033404
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 012422585/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$415,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033712
Responsavel.: JV INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ALIMENTO
CPF/CNPJ: 004920801/0001-26
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.507,91
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033436
Responsavel.: JOSEANA RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 874421164-34
Titulo: DUP PRES SER IN  R$129,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL
Responsável: Isaias Cunha da Silva
CPF: 082.215.624-59
Título/Valor – DSI – R$ 81,50
Protestante: Gonçalves e Ataide LTDA
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 107807
Responsável: Maria Laurizete dos Santos
CPF: 768.930.224-68
Título/Valor – DM – R$ 480,00
Protestante: Centro de Formação de Con-
dutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107772
Responsável: Francisca Fabiana Lira Bezerra
CPF: 029.297.274-11
Título/Valor – CBI – R$ 2.202,47
Protestante: BV Financeira S/A Crédito, Fi-
nanciamento Apresentante: Reale Sociedade 
Individual de Advocacia
Protocolo: 107664
Responsável: José Erisvaldo de Sousa
CPF: 346.033.948-96
Título/Valor – DM – R$ 250,00
Protestante: Centro de Formação de Con-
dutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107752
Responsável: José Abrantes Leite
CPF: 356.878.908-66
Título/Valor – DM – R$ 1.200,00
Protestante: Centro de Formação de Con-
dutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107742
Responsável: José Eloi Rodrigues Neto
CPF: 035.566.134-92
Título/Valor – DMI – R$ 35,00

Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107800 Responsáve l : 
Maria Laurizete dos Santos
CPF: 768.930.224-68
Título/Valor – DM – R$ 480,00
Protestante: Centro de Formação de Con-
dutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107736
Responsável: Ednan Cardoso de Sousa
CPF: 059.463.983-26
Título/Valor – DM – R$ 240,00
Protestante: Centro de Formação de Con-
dutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107741
Responsável: Eduardo José Gonçalves 
da Nóbrega
CNPJ: 10.308.192/0001-51
Título/Valor – DMI – R$ 7.500,00
Protestante: D&D Importação Comercio 
Serviços e Loc
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107637
Responsável: Izabel da Silva Alves Mendes
CPF: 032.012.254-95
Título/Valor – DM – R$ 260,00
Protestante: Centro de Formação de Con-
dutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107776

Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 15 de junho de 2016
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 06/2016

REGISTRO Nº 16-00475-4
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO JOÃO ÚRSULO EM PEDRAS DE FOGO/PB, Regime de Execução: 
Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano 
Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 18 de julho de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

PREFITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

ATA DE ADESÃO DE REG. DE PREÇO Nº. 8/0001/2016
O Prefeito municipal de Pedra Branca, resolve HOMOLOGAR o resultado da apuração do pro-

cedimento ATA DE ADESÃO DE REG. DE PREÇO Nº. 8/0001/2016, para: Aquisição de veículos 
acessíveis de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar(ORE).

Com base no relatório apresentado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, o qual 
aponta como proponente vencedor:

- MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS com o valor de R$ 320.000,00 
(Trezentos e Vinte Mil Reais), vencendo no ítem: 1;

PEDRA BRANCA-PB, 25 de maio de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

PREGÃO Nº 001/2016
Processo Administrativo 011/2016

AVISO DE RESULTADO
PREGAO DESERTO

Torno publico, para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência 
de interessados na licitação, o Pregão referente ao Edital N° 001/2016 e Processo N° 011/2016, 
destino à contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.

CAMPINA GRANDE, 15 DE JUNHO DE 2014.
ALEXSANDRO LUIZ DA SILVA CORDEIRO

Pregoeiro Oficial do IPSEM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um imóvel situado a Rua Cazuza Barreto nº 126, Estação Velha - Centro 

- Campina Grande - PB, funciona a Coordenação de Transito - CONTRAN e Gerencia de Transito 
- GETRAN, que também é reservado para guarda dos veículos da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00015/2016.DOTAÇÃO: 15.451.1029.2153 Ações de Melhoria no 
Sistema de Trânsito - 3390.36.99  000 Outros Serviços de terceiros Pessoa Física, Recursos Pró-
prios do Município de Campina Grande: VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00049/2016 
- 06.06.16 - Marcelo Renato Arruda – 12X6.105,00=R$ 73,260,00.

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa Jurídica para Aquisição de Camisas para diversas atividades da 
STTP - Superintendência de Transito de Transportes Públicos de Campina Grande. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Campina Grande: 14 451 1029 2153 - Ações de Melhoria no Sistema de Transito 3390.30.99.000 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.PARTES CON-
TRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 
00050/2016 - 14.06.16 - Djalma dos Santos Eirelli - ME - R$ 7.794,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -   DISPENSA Nº DV00016/2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, 
inciso VI, da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGA e ADJUDICA  
a Dispensa de Licitação nº DV00016/2016, que objetiva: Contratação de pessoa Jurídica para Aqui-
sição de Camisas para diversas atividades da STTP - Superintendência de Transito de Transportes 
Públicos de Campina Grande; com base nos elementos constantes do processo correspondente a: 
Djalma dos Santos Eirelli - ME - R$ 7.794,00. Campina Grande - PB, 14 de junho de 2016. FELIX 
ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00015/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00015/2016, 
que objetiva: Locação de um imóvel situado a Rua Cazuza Barreto nº 126, Estação Velha - Centro 
- Campina Grande - PB, funciona a Coordenação de Transito - CONTRAN e Gerencia de Transito - 
GETRAN, que também é reservado para guarda dos veículos da STTP.; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Marcelo Renato Arruda – 12X6.105,00=R$ 73,260,00.
Campina Grande - PB, 06 de Junho de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS
RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00016/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00016/2016, 
que objetiva: Contratação de pessoa Jurídica para Aquisição de Camisas para diversas atividades 
da STTP - Superintendência de Transito de Transportes Públicos de Campina Grande. RATIFICO 
o correspondente procedimento do seu objeto a: Djalma dos Santos Eirelli - ME - R$ 7.794,00. 
Campina Grande - PB, 14 de junho de 2016. FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

TERMO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2016
O Município de Juarez Távora, representado por sua Prefeita Constitucional, a Senhora MARIA 

ANA FARIAS DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 49 
e seus parágrafos da lei 8.666/93, considerando o Interesse da Administração Pública. Decide:

REVOGAR: A licitação TOMADA DE PREÇO N. 002/2016.
MOTIVAÇÃO: Adequação do Projeto Básico (planilha de especificação).

Juarez Távora - PB, 14/06/2016
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

- PRESIDENTE DA CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º003/2016
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de GURINHÉM e para quem interessar que após a reunião de 
abertura e análise do envelope de PROPOSTA DE PREÇO, da Tomada de Preço n.º 003/2016, em 
reunião ocorrida em 15 de Junho de 2016 as 10:00hs, cujo objeto Obra civil pública de revitaliza-
ção da Praça Central do município de Gurinhém, a comissão apurou que a empresa: CONSFOR 
CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA – CNPJ 02.855.562/0001-42.Foi vencedora do certame com 
o valor total de R$ 257.688,74 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais e 
setenta e quatro centavos).

Gurinhém,15 de Junho de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2016

O Fundo Municipal de Saúde através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de soros 
diversos, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento UPA. Data: 29/06/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, 
Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital dispo-
nível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 15 de junho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 010/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
013/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA/PB, NOS TERMOS DOS ELEMENTOS 
CONSTANTES DA RESPECTIVA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS QUE INSTRUI O PROCESSO, E 
OBSERVADO O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, HOMOLOGA O PROCESSO DE ADE-
SÃO DE Nº 001/2016/PMC, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016 DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COXIXOLA/PB, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO EM EPIGRAFE, 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, SONORI-
ZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES 
TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO, ADJUDICADO EM FAVOR DA EMPRESA DENISE MOURA DO 
NASCIMENTO - ME, CNPJ SOB O Nº 17.886.274/0001-22, NO VALOR DE R$ 97.400,00 (NOVENTA 
E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS).CUBATÍ/PB, 13 DE JUNHO DE 2016. 

EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
Aviso ao Público em Geral, Comércio, Repartições Públicas, Bancos, Cartórios em Geral, de 

PROCURAÇÃO PÚBLICA, lavradas nas notas do Cartório Travassos – 4° Cartório de Notas, da 
cidade de João pessoa-PB, no Livro n° 343 às fls. 088 datada de 27.02.2014. Como Outorgante 
a Sra. UBIRANY DE ARRUDA CÂMARA BARROS, brasileira, viúva, bailarina, residente e do-
miciliada à Avenida Presidente José Linhares, n° 474, apartamento n° 102, no Bairro do Bessa, 
nesta Capital, portadora da cédula de identidade sob n° 1.227.242.-SSP-PB e do CPF sob n° 
587.502.585/00, e como Outorgada MARIA FRANCISCA DE CARVALHO, brasileira, divorciada, 
do lar, residente e domiciliada no endereço supra mencionado, portadora da cédula de identidade 
sob n° 39.875.376-SSP-SP e do CPF sob n° 468.147.954/34; Que a mesma a partir desta data 
fica sem nenhum efeito, não me responsabilizando por qualquer ato que o mesmo venha a praticar 
tanto civilmente ou criminalmente.

João Pessoa-PB, 09 de junho de 2016.
UBIRANY DE ARRUDA CÂMARA BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LEILÃO Nº  00001/2016

                                         A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
PB,  torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 01 de julho de 2016, às 
09:00 horas na sala da Comissão de Licitação – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA –
PB – na Rua Presidente João Pessoa, 391, Centro, na Cidade de Pedra Branca-PB, LEILÃO Nº
00001/2016,  em lotes para alienação dos veículos abaixo:                                 

LOTES ESPECIFICAÇÕES DOS BENS PREÇO MÍNIMO

01

Um FIAT/UNO MILLE WAY, Placa OAG 3026-PB, ano de 
fabricação e modelo 2013, Chassi nº 9BD15844AD6847032, de cor 
Branca, (NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA), em situação 
recuperável.

R$ 13.000,00

02

Um FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa OEZ 2265-PB, ano de 
fabricação e modelo 2012, Chassi nº 9BD15822AC6681978, de cor 
Branca, (NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA), em situação 
recuperável.

R$ 13.000,00

03 Um TRATOR de Esteira Fiatallis, (NO ESTADO EM QUE SE 
ENCONTRA), em situação recuperável. R$ 90.000,00

04

Um Chevrolet MONTANA LS, Placa OFC 3168-PB, ano de 
fabricação 2011, modelo 2012, Chassi nº 9BGCA80XOCB221314, 
(NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA), em situação 
recuperável.

R$ 13.000,00

05

Um GM S-10 24 Rontan AMBULÂNCIA, Placa NQJ 4490-PB, ano 
de fabricação 2009, modelo 2010, Chassi nº 9BG124JJOAC433333, 
(NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA), em situação 
recuperável. 

R$ 22.000,00

Os interessados deverão realizar cadastro na Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 
citado, até às 08:30 hs do dia 01 de Julho de 2016. O Edital encontra-se à disposição na Prefeitura 
Municipal. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (083) 3456-1015 ou no endereço 
eletrônico www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca-PB, 15 de Junho de 2016.
                                      BRAZ DE SOUSA LINS

PRESIDENTE  CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL – COPAC/JP/SEPLAN

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA RECUPERAÇÃO DEIMÓVEIS PRIVADOS Nº 01 / 2016
ANEXO IV - PLANILHA DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

1. UF: PB            2. Município: João Pessoa
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02 01 Paróquia Nossa Senhora da  
Conceição

Largo São Frei Pedro Gonçalves -
Varadouro

Proprietário Religioso 98.000,00 10 02 - 01 - 02 15

03 02 Leodiva Soares Furtado Ladeira da Borborema, 50 - Varadouro Proprietário Residencial 20.000,00 06 02 00 03 - 02 13
01 03 Ednamay Cirilo Leite Rua Gabriel Malagrida, 54 - Centro Proprietário Residencial/ cultural 70.000,00 06 02 02 01 - 00 11
04 04 Luiz Pereira Nascimento Júnior Av. General Osório, 27 - Centro Proprietário Comercial 34.800,00 06 02 - 02 - 00 10
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO 

Nº 001/2016 – PMCM/PB
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ DE MAMANGUAPE, Estado da Paraíba, na forma da 

Constituição Federal, Art. 37, incisos I e II, torna público, através da COMISSÃO ESPECIAL DO 
CONCURSO PÚBLICO, abertura de inscrições para o Concurso Público nº 001/2016 – PMCM/
PB, para provimento dos cargos públicos de Analista Contábil, Assessor Jurídico, Assistente Social 
(CRAS), Auxiliar Dentário – Saúde Bucal, Auxiliar em Engenharia Civil, Enfermeiro PSF, Engenheiro 
Civil, Médico do PSF, Odontólogo – Saúde Bucal, Procurador Jurídico, Psicólogo (CRAS) e Técnico 
de Enfermagem do PSF. O presente Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas no 
Edital Normativo de nº 001/2016-PMCM/PB, o qual se encontra no site www.advise.net.br ou na 
sede da Prefeitura do Município de Cuité de Mamanguape, localizada na Av. Severino Jorge de 
Sena, 1111, Centro, Cuité de Mamanguape.

Cuité de Mamanguape(PB), em 15 de junho de 2016.
ISAURINA SANTOS MEIRELES DE BRITO

Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Veículo, 
destinado a Transporte Escolar neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 14 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de motocicletas 
para ficar a disposição da secretaria de educação deste município.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

O edital e anexos está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://aguabranca.pb.gov.
br/principal/?pg=licitacoes

Água Branca - PB, 14 de Junho de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as Secretarias do município de 
Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - Secretaria de Administração - Material de Consumo - 04.000 - 

Secretaria de Finanças - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura 
- 3.3.90.30 - Material de Consumo - 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura - 3.3.90.30 - Material 
de Consumo 07.000 - Secretaria de Saúde - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 08.000 - Secretaria 
de Ação Social - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 09.000 - Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento - 3.3.90.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: MARIA GORETE LOPES DO 

VALE 05963878497 - R$ 83.466,00.
Manaíra - PB, 10 de Junho de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

MARIA GORETE LOPES DO VALE 05963878497
MARIA GORETE LOPES DO VALE

CPF: 059.638.784-97

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos 

junto aos Ministérios e Secretárias de Estado, em todos os pleitos e em Órgão Público para o 
Município de Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - Secretaria de Administração - 3390.39 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: IRAMILTON SATIRO DA NO-

BREGA ME - R$ 10.500,00.
Manaíra - PB, 10 de Junho de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME
DANIELE VERAS ROCHA
CPF: 052.822.854-44
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE AUTORIZAÇÃO 

DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60018/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 10.302.1015.2061 - MAN. DA MÉD. E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60043/2016 - 15.06.16 - FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA - R$ 36.190,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MA-

NUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SE-
CRETARIA DE SAÚDE.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60019/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS 10.301.1011.2059 
- MANUTENÇÃO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - ESF 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60044/2016 - 15.06.16 - UNITEC SERVIÇOS LTDA ME - R$ 27.300,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E HOSPE-

DAGEM DE SOFTWARE DE CONTROLE, ENVIO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS E LAUDO 
A DISTÂNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAJAZEIRAS - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60020/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.100 - SECRETARIA MUNICI-

PAL DE SAÚDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS 
10.302.1015.2061 - MAN. DA MÉD. E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60045/2016 - 15.06.16 - REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMI-

TADA - R$ 7.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação mensal de imóvel para o funcionamento da Associação dos Catadores de 

Materiais.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO 04.122.2005.2011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 001 – RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00050/2016 - 15.06.16 - EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO - ME - R$ 7.200,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00010/2016.
OBJETO: Locação mensal de imóvel para o funcionamento da Associação dos Catadores de 

Materiais.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 15/06/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016

Firmada entre a Prefeitura Municipal de Desterro/PB e a empresa: Antônio de A. de Amorim-
-EIRELI-EPP, CNPJ Nº 02.445.490/0001-65.Pregão Presencial SRP nº 015/2016. Valor contratado:R$ 
148.647,12.Registro de preços para eventual objeto: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.Fundamento legal:Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02. Dotação: QDD/2016. 
Fonte de recursos:Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da Ass.:15/06/2016. Partes ass.: Rosângela 
de F. Leitee o Sr.Antônio de A. de Amorim.

Desterro/PB, 15 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço 
nº AD00001/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos diversos; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
DO NORDESTE LTDA - R$ 157.858,64.

Duas Estradas - PB, 15 de Junho de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IBPEM/PB

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 15:00 horas do dia 30 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Locação, Licença 
e Uso de Softwares de Contabilidade Pública e Folha de Pagamentos ao IBPEM/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 15 de Junho de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa com 
o objetivo de fornecer, de forma parcelada, pneus e demais acessórios para uso nos veículos que 
compõem a frota do Município de Natuba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: 
natubalicitacao@gmail.com

Edital: www.natuba.pb.gov.br
Natuba - PB, 10 de Junho de 2016

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA 
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017/2016, para o dia 29 

de Junho de 2016 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Presidente Epitácio 
Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 15 de Junho de 2016

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA 
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 038/2014
EMPRESA: R.CHAVES CUNHA CONSTRUCOES LTDA – EPP - CNPJ nº 14.426.194/0001-04
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-

CÍPIO, NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CARTA CONVITE Nº. 001/2014
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA: 13/06/2014 A 31/08/2016
VALOR:-

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 013/2014
EMPRESA: DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA – ME - CNPJ nº 15.163.088/0001-30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA 

UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO SITIO AGUAPABA
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA: 14/03/2014 A 30/08/2016
VALOR: -

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 082/2015
EMPRESA: M & C CONSTRUÇÕES E JARDINAGEM LTDA – ME  - CNPJ nº 17.623.821/0001-87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE NATUBA-PB, conforme 
Convênio SICONV n° 786787/2013/MINISTÉRIO DO ESPORTE - ME/CAIXA, Plano de Traba-
lho:1006215-84/2013.

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA: 450 (Quatrocentos e cinqüenta) dias
VALOR:-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 34/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de trator agrícola e carreta tanque, desti-
nados ao Município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 30/06/2016, 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, 15 de Junho de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada, para a realização de exames de Ultrassonografia Geral, para atendimento 
de pacientes da Rede Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME - R$ 40.000,00.

Sertãozinho - PB, 01 de Junho de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a realização de exames de Ultrassono-

grafia Geral, para atendimento de pacientes da Rede Municipal de Saúde deste Município.FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, FUS, PAB 
FIXO 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 Sertãozinho 
e:CT Nº 00039/2016 - 02.06.16 - ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME - R$ 40.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos Diversos, para atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades Básicas 
de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A 
COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PRODUTOS FARM. LTDA - EPP - R$ 209.687,35; ALEXANDRE 
LOPES DO NASCIMENTO - EPP - R$ 119.656,10.

Sertãozinho - PB, 01 de Junho de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos Diversos, para atender ao Programa Far-

mácia Básica e as Unidades Básicas de Saúde deste Município.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00015/2016.DOTAÇÃO: Recursos FUS, PAB FIXO, FARMÁCIA BÁSICA, FPM e 
ICMS: 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita, 3.3.90.30.02 - Medicamentos.VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho e:CT Nº 00040/2016 - 02.06.16 - A COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PRODUTOS 
FARM. LTDA - EPP - R$ 209.687,35; CT Nº 00041/2016 - 02.06.16 - ALEXANDRE LOPES DO 
NASCIMENTO - EPP - R$ 119.656,10.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 002/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar Chamada Pública para 

conhecimento dos interessados nos termos da Lei nº 11.947, de 16/07/2009. Resolução n. 04/2015 
do FNDE, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período 
de Julho a Novembro de 2016. Os Grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 18/07/2016. As 12:00 horas, na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, com sede á Rua Padre José João. n°31, Centro, Pitimbu - PB. Maiores 
informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas.

Pitimbu-PB, 15 de junho de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “LUIS MARCELO E GABRIEL”, para se apresentar na tradicional 
Festa de São Pedro, no dia 28 de Junho de 2016 a ser realizada no Parque do Encontro, Nordeste 
II - Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00017/2016. DOTA-
ÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo 
a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e NO ESTILO PRODU-
ÇÕES E EVENTOS EIRELI – CT Nº 00314/2016 – 14.06.2016 - R$ 15.000,00 – Quinze Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00017/2016.
OBJETO: Contratação da Banda “LUIS MARCELO E GABRIEL”, para se apresentar na tradi-

cional Festa de São Pedro, no dia 28 de Junho de 2016 a ser realizada no Parque do Encontro, 
Nordeste II - Guarabira/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/06/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00017/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00017/2016, que objetiva: Contratação da Banda “LUIS MARCELO E GABRIEL”, para se apre-
sentar na tradicional Festa de São Pedro, no dia 28 de Junho de 2016 a ser realizada no Parque 
do Encontro, Nordeste II - Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: NO ESTILO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – CNPJ: 20.414.707/0001-51 - R$ 
15.000,00 – Quinze Mil Reais.

Guarabira - PB, 13 de Junho de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Atração “BANDA ENCANTUS”, para se apresentar na tradicional 
Festa de São Pedro, no dia 29 de Junho de 2016 a ser realizada no Parque do Encontro, Nordeste 
II - Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2016. DOTA-
ÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo 
a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e BANDA ENCANTU’S 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – CT Nº 00316/2016 – 15.06.2016 - R$ 20.000,00 – Vinte Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00018/2016.
OBJETO: Contratação da Atração “BANDA ENCANTUS”, para se apresentar na tradicional 

Festa de São Pedro, no dia 29 de Junho de 2016 a ser realizada no Parque do Encontro, Nordeste 
II - Guarabira/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/06/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00018/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00018/2016, que objetiva: Contratação da Atração “BANDA ENCANTUS”, para se apresentar na 
tradicional Festa de São Pedro, no dia 29 de Junho de 2016 a ser realizada no Parque do Encontro, 
Nordeste II - Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: BANDA ENCANTU’S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – CNPJ: 17.443.931/0001-67 - R$ 
20.000,00 – Vinte Mil Reais.

Guarabira - PB, 14 de Junho de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h30min, do dia 30 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Cadeiras de Rodas e outros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de Junho de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 004/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO – PARAÍBA, através do Prefeito Constitucional no 

uso de suas atribuições,vem por meio desta, notificar a empresa WELOX - CONSTRUÇÃO CIVIL 
E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPF: 10.546.376/0001-50, com endereço a Avenida Frei Damião, 
nº 47 – Bairro: Centro – CEP: 58.908-000 – Poço José de Moura/PB, neste ato representado pelo 
representante legal, Sr. Gilderlan Alencar Adelino, CPF: 367.902.808-39 vencedora do Processo de 
Licitação 004/2014, Tomada de Preços 004/2014, referente à Construção de Quadra Poliesportiva no 
Município de Triunfo-PB (Padrão FNDE), para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir 
do recebimento da notificação, a retomar os serviços total ora contratado, referente a licitação em 
epígrafe, sob pena de decair do direito de rescisão do contrato, com prejuízo das sanções previstas 
no edital e da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Triunfo - PB, 23 de Maio de 2016
DAMÍSIO MANGUEIRA DA SILVA – Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE RESCIÇÃO DE CONTRATO Nº CT Nº 00025/2016
OBJETO: Aquisição de Material Hospitalar para atender a Secretaria de Saúde de Poço 

Dantas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO: Pregão Presencial nº 016/2016
FUNDAMENTO LEGAL DO DISTRATO: Art. 78, XII da Lei 8.666/93, art. 7° da Lei 10.250/2002.e 

demais legislação aplicável à espécie, com razões devidamente apuradas em processo adminis-
trativo.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e JOSÉ NERGINO SOBREIRA/
PJS DISTRIBUIDORA.

Data da Rescisão: 12 de maio de 2016.
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

EXTRATO DE CONTRATO 01 de Junho de 2016
OBJETO: Contratação de assessoria tributária especializada em auditorias de obras.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas-PB, correndo a despesa 

à seguinte Função Programática 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros, subordinados a 
Secretaria Municipal de Finanças.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB e

Claudino Cesar Freire Filho.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: O presente Termo Aditivo Contratual tem por objeto prorrogar o prazo por 12 (doze) 
meses execução de serviços: Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, 
Sistema de Tributos, Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, Portal Transparência (Transparência Ativa), 
Protocolo e Contra cheque - online e Controle de Tesouraria. NOVA VIGÊNCIA: 23/06/2017. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00056/2014 
– 23.06.2016 – Clausula Sétima  FUNDAMENTO LEGAL: P/P 00023/2014. 

PARTES CONTRATANTES:PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S DE ROÇA - E RICARDO GUERRA 
INFORMÁTICA - INFO-PUBLIC-INFORMÁTICA, 

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA EM 15/06/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de bandas para apresentação de show musical durante as festividades do 

Tradicional São Pedro, a ser realizado nos dias 28 e 29 de Junho de 2016 em Praça Pública no Distrito 
de Tanques e na Sede do Município de Poço Dantas, respectivamente, através de relação contratual 
entre o Município de Poço Dantas e Profissionais do Setor Artísticos, em caráter de Exclusividade.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00042/2016 - 15.06.16 - Antônio André Sobrinho - R$ 36.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2016.
OBJETO: Contratação de bandas para apresentação de show musical durante as festividades do 

Tradicional São Pedro, a ser realizado nos dias 28 e 29 de Junho de 2016 em Praça Pública no Distrito 
de Tanques e na Sede do Município de Poço Dantas, respectivamente, através de relação contratual 
entre o Município de Poço Dantas e Profissionais do Setor Artísticos, em caráter de Exclusividade.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: SecretariaEsporte, cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 15/06/2016.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Aquisição de medicamentos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPI - R$ 680.580,00.

Mari - PB, 14 de Junho de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE - 10.301.4280.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 
- 10.302.4280.2028 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOS-
PITALAR E AMBULATORIAL - 10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - 3390.30.09 - MEDICAMENTOS - 3390.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00062/2016 - 14.06.16 - 

LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPI - R$ 680.580,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 00027/2016, para aquisição de material médico hospitalar, 
destinados aos Centros de Saúde e ADJUDICO o seu objeto à empresa LARMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ n° 10.831.701/0001-26, 
vencedora de vários itens com o valor de R$ 26.628,60 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito 
reais e sessenta centavos).

Aguiar - PB, 15 de junho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta 

licitação para O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está 
aberta licitação para locação do software de administração pública: sistema de gestão publica e 
especialização, manutenção, suporte e implantação de sistemas para internet (portal da transparên-
cia). Conforme   termo de referência anexo I do edita. A reunião será no dia 30 de junho de 2016, ás 
08:30hs, Informação no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 25 – Centro, VISTA 
SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana-PB, 14 de junho de 2016
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial /MVS

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para aquisição de forma parcelada  de material de consumo administrativo destinado as atividades 
de todas as secretarias  do município de vista serrana conforme anexo I do edital.. A reunião será no 
dia 30 de junho de 2016, ás 09:40hs, Informação no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de 
Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana-PB, 14 de junho de 2016
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial /MVS

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Contratação de serviços técnicos na elaboração de projetos técnicos, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.. A reunião será no dia 30 de junho de 
2016, ás 14:00hs, Informação no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 25 – Centro, 
VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana-PB, 14 de junho de 2016
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial /MVS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

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

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais odon-
tológicos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 15 de Junho de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

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

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais médicos 
hospitalares diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 15 de Junho de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

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

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 15 de Junho de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 37/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais e suprimentos 
de informática, destinados as atividades de diversas Secretarias do Município de Bernardino Batista. 
Data e Local, às 09:30 horas do dia 01/07/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes 
de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 15 de Junho de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de Pães e bolos 
destinados a atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Bananeiras/PB, para 
o exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 15 de Junho de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Kits de 
Reagentes de Exames Laboratoriais especializados necessários para um bom funcionamento 
do Hospital Municipal Drº. Clovis Bezerra e da Policlínica/Centro de Saúde Severino Cordeiro de 
Melo e Unidades Básicas de Saúde, para o exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-
1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 15 de Junho de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2016, que objetiva: Contratação de bandas para apresentação de show musical durante 
as festividades do Tradicional São Pedro, a ser realizado nos dias 28 e 29 de Junho de 2016 em 
Praça Pública no Distrito de Tanques e na Sede do Município de Poço Dantas, respectivamente, 
através de relação contratual entre o Município de Poço Dantas e Profissionais do Setor Artísticos, 
em caráter de Exclusividade.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: Antônio André Sobrinho - R$ 36.000,00.

Poço Dantas - PB, 15 de Junho de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016 

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, através de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, nomeados pela portaria 104/2016, de 19 de janeiro de 2016, vem por intermédio deste AVISO, 
comunicar aos interessados o resultado de julgamento ao recurso administrativo que a empresa 
Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar Ltda-ME, inscrita no C.N.P.J. nº 10.482.492/0001-52  
interpôs contra sua Inabilitação no Pregão Presencial n° 00010/2016, que tem como objeto a con-
tratação de empresa para executar os serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos (lixo 
hospitalar) dos serviços de saúde deste município de São José de Piranhas, Estado da Paraíba. Com 
base no relatório referente ao recurso administrativo interposto pela empresa citada anteriormente, 
o Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio decidem por UNANIMIDADE e reitera o seguinte: Obede-
cendo as normas legais, os princípios norteadores das licitações e respeitando os pensamentos 
doutrinários, conhecer o Recurso Administrativo interposto pela licitante Trash Coleta e Incineração 
de Lixo Hospitalar Ltda-ME, inscrita no C.N.P.J.  nº 10.482.492/0001-52, para no mérito  negar-lhe 
provimento total quanto ao item 9.0. (da Habilitação) no seu sub-item 9.2.14. do Edital do certame. 

São José de Piranhas - PB, 13 de Junho de 2016.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 30 de junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Pneus, Câmara 
Ar e Coletes, para suprir as necessidades da Frota de Veículos pertencentes e/ou locados a esta 
Edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 15:00 horas do dia 30 de junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em serviços gráficos para atender às demandas das secretariais deste Município. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 13 de junho de 2016.
 EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2016, que objetiva: Aquisição de Material 
Médico Hospitalar, destinados a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU e 
da Secretaria de Saúde do Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 57.056,31; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 
18.756,00; LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 98.755,00; NNMED - DISTRIBUIÇÃO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO - R$ 7.067,90; SUFRAMED COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 33.780,29.

Solânea - PB, 14 de Junho de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 046/2016

Pregão Presencial SRP Nº 015/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Antônio 
de Araújo de Amorim-EIRELI-EPP, CNPJ Nº 02.445.490/0001-65. Objeto: 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.Valor Contratado: R$ 148.647,12. Dotação: 
QDD/2016. Recursos: Recursos próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da ass.: 15/06/2016. Partes 
ass.: Rosângela de F. Leite e o Sr. Antônio de A. de Amorim.

Desterro/PB, 15 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

A TAG ALIMENTOS LTDA ( Nau Frutos do Mar), CNPJ :12.289.102/0001-58, SITUADO NA RUA: 
LUPÉRCIO BRANCO, 130 - MANAIRA, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM ( Secretaria 
de Meio Ambiente) A LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 239/2016, COM VALIDADE 20/05/2017 PARA 
ATIVIDADE DE RESTAURANTE.

GERAN CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA ME - CNPJ Nº 15.812.262/0001-
28, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 1240/2016 em João Pessoa, 25 de Maio de 2016 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 16 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 
04 PAVIMENTOS NUMA ÁREA DE 759,45 M². Na(o) - RUA ASSIS FERREIRA DE LIMA, QD-149, 
LT- 45, GRAMAME, MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2016-003062/TEC/LO-2166. 

INFINITY CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 17.680.449/0001-40 - ESCRI-
TÓRIO RUA ROSA LIMA DOS SANTOS,113 SALA A JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA   CEP  
58.051.590  JOÃO PESSOA ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, SETOR 
45, QUADRA 026, LOTE 0123 JARDIM  CIDADE  UNIVERSITÁRIA  JOÃO PESSOA PARAÍBA   
A EMPRESA TORNA PUBLICO QUE DEU ENTRADA NA SEMAM - SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE PARA A LICENÇA( LO )  LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
PRÉDIO DE 17 UNIDADES   .

THIAGO BEZERRA DE CAMPOS, CPF: 071.698.144-04 torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesa e Aquicultura de Cabedelo a Licença Operacional(LO) para o 
galpão comercial Situado à BR_230_KM_07_QUADRA_82_LOTE_02_LOT. JARDIM AMÉRICA.

FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA,CNPJ sob o nº. 05.380.369/0002-71, torna público que 
recebeuda SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
Simplificada de nº. 0196/2016, para a atividade de comércio de atacadista de álcool carburante, 
biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por trans-
portadora retalhista – T.R.R., situado na Rua Conde Augusto Chericate, N. 315, Santa Catarina, 
Cabedelo – PB, CEP: 58.100-355, conforme processo n. 2016.00811-SEMAPA/PMC.

JEFFERSON VIANA DA SILVA FILHO – CPF Nº 919.622.344-87. Torna público que a SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 073/2016 em João Pessoa, 09 de junho 
de 2016 – Data de validade: 09.06.2017. Para a atividade de: Edificação Unifamiliar na Av. Acre, 
Setor 16 Quadra 003, Lote 0086 – Condomínio Alphaville, Bairro dos Estados - Município: João 
Pessoa/PB. Processo: 2016/302338.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Autorização Ambiental nº 
1367/2016 em João Pessoa, 14 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: Limpeza e 
recuperação de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, entre outros serviços Na(o)–Município: 
IBIARA- UF: PB. Processo: 2015-001200/TEC/AA-3708.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº1319/2016, em João Pessoa, 07 de junho de 2016- Prazo: 180 dias.  Para atividade de: Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Arruído e Caiçara II. Na(o) – COMUNIDADE ARRUÍ-
DO E CAIÇARA II-ZONA RURAL Município: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS -UF:PB. 
Processo: 2016-000811/TEC/LI-4651

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº1318/2016, em João Pessoa, 07 de junho de 2016- Prazo: 240 dias.  Para atividade de: Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Catingueira. Na(o) – COMUNIDADE CATINGUEIRA-
-ZONA RURAL Município: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS  -UF:PB. Processo: 2016-000807/TEC/LI-4649

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº1317/2016, em João Pessoa, 07 de junho de 2016- Prazo: 240 dias.  Para atividade de: Sistema de 
Abastecimento de Água da Comunidade Serra do Vital. Na(o) – COMUNIDADE SERRA DO VITAL-
-ZONA RURAL Município: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS  -UF:PB. Processo: 2016-000804/TEC/LI-4647

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº1316/2016, em João Pessoa, 07 de junho de 2016- Prazo: 240 dias.  Para atividade de: Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Serrote das Flores. Na(o) – COMUNIDADE SERROTE 
DAS FLORES-ZONA RURAL Município: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS  -UF:PB. Processo: 2016-
000802/TEC/LI-4646

SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, torna público que emitiu a se-
guinte licença ambiental: Licença Prévia nº 1243/2016 em 27 de maio de 2016 – Prazo: 365 dias, 
vinculada ao processo 2016-002598/TEC/LP-2683, CONSTRUTORA S VIEIRA EIRELI-ME – CNPJ 
Nº 40.941.528/0001-80. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 27 Unidades Na RUA 
EVALDO WANDERLEY – LT336, QD48, JOÃO PESSOA/PB; Licença de Operação nº 1320/2016 
em 7 de junho de 2016 – Prazo: 1095 dias, vinculada ao processo 2015-004199/TEC/LO-0190, 
em nome de VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO – CNPJ Nº 10.944.726/0001-36. Para a 
atividade de: EXTRAÇÃO DE SAIBRO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. AREA 
REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.272/2012. Na SERRA VERMELHA. CAJAZEIRAS/
PB;Licença de Operação nº 1250/2016 em 30 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias, vinculada ao 
processo 2016-002014/TEC/LO-1888, em nome de HABITACIONAL PORTAL DA VILLA SPE LTDA 
– CNPJ Nº 14.104.908/0001-50. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 80 unidades. Na 
Rua Severina Crispim Veras, S/N, Planalto da Boa Esperança, João pessoa – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044/2016

Processo Administrativo Nº 031/2016. Inexigibilidade Nº 010/2016. Contratante: Prefeitura de Des-
terro/PB. Contratada: Abel dos Santos Dias-ME CNPJ: 08.855.763/0001-26. Objeto: Prestar serviço 
na realização de 01 (um) show  da “Banda Roberto Vaneirão & Arroxe o Nó”, no dia 17/07/2016, com 
duração mínima de 01h:40mn, em via publica, dentro da programação do João Pedro Fora de época 
de Desterro/PB. Valor contratado: R$ 17.000,00. Fonte de recurso: Próprios. Vigência: Até 31/12/2016. 
Dotação: QDD/2016. Data do contrato: 19/05/2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e o 
Sr. Abel dos S. Dias.

Desterro/PB, 13 de junho de 2016
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Julho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de paisagismo.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 15 de Junho  de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 60008/2016

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de construção de uma Unidade de 
Acolhimento no município de Cajazeiras-PB..

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
BRASEM INCORPORACOES LTDA - Valor: R$ 597.445,49.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 15 de Junho de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material 
odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 Às 17:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 15 de Junho de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00010/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00010/2016, que 
objetiva: Locação mensal de imóvel para o funcionamento da Associação dos Catadores de Materiais; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDVAL DE SOUZA ROLIM 
FILHO - ME - R$ 7.200,00.

Cajazeiras - PB, 15 de Junho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 10.220/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.099/2015

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
(CBAF II) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, torna 
público, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente certame, em-
basado no Parecer Técnico da Gerência de Políticas de Medicamentos e Assistência Farmacêutica 
- GEMAF, adjudicando os lotes em favor das empresas: CHIESI  FARMACEUTICA LTDA, sob o CNPJ 
nº 61.363.032/0001-46, lote 11, no valor total de R$ 627.200,00; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, sob o CNPJ nº 12.418.191/0001-95, 
lote 23, no valor total de R$ 263.718,00; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA, 
sob o CNPJ nº 44.734.671/0001-51, lotes 19, 40 e 65, no valor total de R$ 82.915,00; DIMASTER - 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sob o CNPJ nº 02.520.829/0001-40, lotes 06, 07, 
12, 24 e 49, no valor total de R$ 121.539,00; DROGAFONTE LTDA, sob o CNPJ nº 08.778.201/0001-
26, lotes 29, 30, 31, 41, 45, 50, 51, 52, 53, 69, 70 e 75, no valor total de R$ 829.944,00; EXTRA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP, sob o CNPJ 
nº 06.035.038/0001-86, lote 77, no valor total de R$ 68.992,00; FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-
-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA, sob o CNPJ nº 06.628.333/0001-46, lotes 04, 05, 26 e 67, no valor 
total de R$ 1.558.725,00; PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS 
LTDA, sob o CNPJ nº 01.722.296/0001-17, lotes 14, 15, 20, 22, 33, 38, 66, 82 e 85, no valor total de R$ 
226.944,20; PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, sob o CNPJ nº 73.856.593/0001-66, lotes 02, 08, 09, 10, 
28, 32, 35, 44, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 71, 72, 79, 80 e 84, no valor total de R$ 1.528.331,00; PRINCIPAL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, sob o CNPJ nº 04.559.759/0001-60, lotes 44 e 
56, no valor total de R$ 355.250,00; PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, sob o 
CNPJ nº 81.706.251/0001-98, lote 46, no valor total de R$ 43.750,00; e SOLUMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOSE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, sob o CNPJ nº 11.896.538/0001-42, lotes 
21, 61, 63, 64, 68 e 78, no valor total de R$ 537.211,50, perfazendo o valor global de R$ 6.244.519,70 
(seis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e setenta centavos), 
classificadas pelo critério de menor preço por lote. Declaro deserto os lotes 13, 39 e 47; e fracassados 
os lotes 25, 34, 36, 37, 43, 48, 73, 74 e 76 por apresentarem propostas acima do preço referencial, 
igualmente os lotes 01, 03, 16, 17, 18, 27, 57, 81, 83, 86 e 87 pelo parecer da GEMAF.

João Pessoa, 15 de Junho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira / Presidente da CSL
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