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Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

28o Máx.
21o  Mín.

33o  Máx.
19o Mín.

35o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,343  (compra) R$ 3,344  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,210  (compra) R$ 3,480  (venda)
EURO   R$ 3,804  (compra) R$ 3,809  (venda)

l Programa Paraibano da Qualidade promove Fórum de Lideranças. Página 3

l Republicado edital do PSS para agentes socioeducativos. Página 4

l Instituições começam a convocar lista de espera do Sisu. Página 10
   
l Polícia Civil prende mulher com onze tabletes de maconha. Página 5

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

baixa

baixa

19h17

06h41

2.1m

2.3m

ALTA

ALTA

00h26

12h56

0.5m

0.4m

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Menor São João do Mundo
Evento começa hoje e segue até domin-

go no Centro Histórico de JP.   PÁGInA 13

Feijão terá isenção de 
imposto por 3 meses

Descoberto
anticorpo capaz 
de neutralizar
zika e dengue

A Câmara de Comércio Exterior zerou o Imposto de Importação dos feijões preto e carioquinha para forçar 
uma redução no preço do produto. Em junho, o feijão sofreu um aumento médio no País de 16,38%. PÁGInA 8

Pesquisa pode levar ao desenvolvimento 
de vacina contra as duas doenças.  PÁGInA 11

Capital Esporte
Bombeiros fazem 
vistoria em festa 

Paraibano sai 
das Olimpíadas 

O Corpo de Bombeiros 
liberou ontem a estrutura  
da festa de São João do Pon-
to de Cem Réis. PÁGInA 6

Bruno Sousa, do hóquei 
sobre grama, lesionou o 
dedo durante treino no Rio 
de Janeiro. PÁGInA 7

FOTO: Divulgação

FOTO: Edson Matos

EsTRADAs  O aumento no fluxo de veículos com destino às cidades 
do interior deixou o trânsito lento ontem nas rodovias. PÁGInA 6

oBRAs ADIAnTADAs  Os trabalhos para finalização do Viaduto do Geisel continuam em ritmo acelerado e 70% já estão concluídos. PÁGInA 5

PeSQuISA NA euROPA

Viaduto do Geisel

Feridão

FOTO: Evandro Pereira
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Neste mês em que a culinária bra-
sileira típica a base de milho torna-se 
a principal vedete no cardápio das fes-
tas juninas, impõe-se uma reflexão so-
bre um grave problema de saúde mun-
dial, relacionado à produção agrícola 
e, consequentemente, ao consumo de 
alimentos: o uso indiscriminado, nas 
lavouras, de agrotóxicos (que as indús-
trias produtoras de pesticidas prefe-
rem chamar de herbicidas) e sementes 
modificadas geneticamente.

Organizações não governamentais 
de vários países que lutam a favor da 
proibição do uso de agrotóxicos decla-
raram guerra, por exemplo, à empresa 
multinacional de agricultura e biotec-
nologia Monsanto, com sede nos Esta-
dos Unidos. A companhia é líder mun-
dial na produção de um inimigo número 
um dos ambientalistas, no campo da 
agricultura: o glifosato. O produto mata 
todo tipo de planta, menos aquelas ger-
minadas das sementes da Monsanto. 

A luta é árdua. A Monsanto, além 
de liderar, mundialmente, a produção 
do glifosato, é também a maior pro-
dutora de sementes geneticamente 
modificadas (transgênicos), com um 
faturamento anual na casa dos bilhões 
de dólares. A cada ano que passa, a 
Monsanto incorpora novas empresas 
de vários países, como aconteceu com 
as brasileiras Agroeste Sementes (que 
produz sementes de milho) e a Cana-
vialis (que melhora geneticamente a 

cana-de-açúcar).
Há, no entanto, ambientalistas oti-

mistas com a possibilidade de a Mon-
santo vir a sofrer sanções jurídicas e 
econômicas internacionais capazes de 
interferir, profundamente, na produ-
ção de transgênicos e pesticidas, como 
também mudar o foco da empresa. A 
rede de ativistas Avaaz anunciou que 
a Europa está na iminência de proibir 
o glifosato. O produto, de acordo com 
a organização, está na base do modelo 
de negócios da Monsanto.

A Avaaz denunciou que “o glifosato 
mata ‘tudo’, exceto as lavouras geneti-
camente modificadas da Monsanto”. O 
uso do produto, na opinião da rede de 
ativistas, “está transformando o pla-
neta em um grande deserto, onde nada 
além de culturas geneticamente mani-
puladas consegue sobreviver”. E o que 
é pior: “A utilização do glifosato tem au-
mentado e a substância foi encontrada 
em noventa por cento dos organismos”.

Os ambientalistas comemoram 
como uma grande vitória o fato de a 
União Europeia decidir, nos próximos 
meses, se proíbe ou não a comercializa-
ção do glifosato. Caso a licença seja can-
celada, a repercussão será enorme e po-
derá influenciar países de todo o globo 
a fazerem o mesmo. O assunto interessa 
a todos os governos e sociedades, vez 
que o modo de produção agrícola está 
diretamente associado à qualidade dos 
alimentos que se consome.

Editorial

De olho na Monsanto
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COméRCIO Em AltANOmE DE CONsENsOCONtRA O CAIxA 2

‘DONzElAs DA tORRE’: CAmpANhA pOR vIAgENs DE DIlmA

O deputado federal Aguinaldo 
Ribeiro, que é líder do PP na 
Câmara Federal, defende que 
o presidente interino Michel 
Temer interfira na escolha de 
um novo presidente da Casa. 
Informa que alertou Temer 
sobre o assunto, porque en-
tende que se não houver uma 
unidade em torno de um úni-
co nome, haverá problemas 
adiante. Para ele, o nome deve 
ser de consenso.

Nesses tempos de crise, a pesqui-
sa do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) sobre as 
vendas do comércio varejista deu 
à Paraíba um lugar de destaque: 
segundo maior crescimento do 
país, com alta de 1,6% em abril, 
na comparação com março – Ser-
gipe registrou o maior percentual 
do país: 6,3%. O desempenho da 
Paraíba é singular, sobretudo por-
que estados como Bahia e Ceará 
as vendas decresceram.

Na segunda-feira, Cláudio 
Lamachia, presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB), lançará em João Pes-
soa o Comitê contra o Caixa 
2 nas eleições municipais de 
outubro, às 10h, no auditório 
da OAB-PB, no Centro. Comitês 
similares serão instalados em 
todo o país para fiscalizar e 
receber denúncias acerca de 
irregularidades no financia-
mento de campanhas.

BANCADAs pODEm ApREsENtAR mAIs EmENDAs ImpOsItIvAs
As bancadas estaduais poderão apresentar até duas emendas impositivas – aquelas que o 
Governo Federal tem obrigação de executar. É que o relatório preliminar ao projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentária, já aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), ampliou essa 
prerrogativa. Mas há requisitos: deverão, necessariamente, estar relacionadas a grandes obras 
em andamento ou a programas que tratem sobre políticas públicas em execução.

Com o título ‘Ressaca’, a jornalista Natuza 
Nery – editora da coluna Painel, da Folha de 
São Paulo – destaca que a crise do PT está 
reverberando nas candidaturas da legenda 
nas capitais brasileiras. Diz que em apenas 
sete delas –São Paulo, Porto Alegre, Recife, 
Curitiba, Fortaleza, Manaus e Rio Branco – o 
partido teria “candidatos confirmados”. João 
Pessoa, com a pré-candidatura de Charliton 
Machado, não entrou no elenco. 

FORA DO ElENCO
Um sEpUlCRO CAIADOMeus livros falam comigo

Os livros que leio falam comigo e agu-
çam minhas angústias. Saí da leitura de “O 
Sétimo Selo”, romance de José Rodrigues dos 
Santos, munida com duas certezas: O escri-
tor de “A Fórmula de Deus”,  tem um longo 
e bem-sucedido caminho de criatividade a 
percorrer, situando-se entre aqueles escrito-
res que foram aguilhoados pela pontada do 
inconformismo,  da denúncia, da pesquisa e 
da perquirição.

A segunda certeza, eu a partilho com o 
próprio José Rodrigues dos Santos. O futuro 
da humanidade, ou, como eu gosto de dizer 
aos meus alunos de jornalismo, o futuro dos 
seres de carbono será sombrio.

 “O Sétimo Selo” exibe o meticuloso tra-
balho do jornalista José Rodrigues dos San-
tos. O traço do escritor é leve, muitas vezes 
quase coloquial, repetindo-se aqui o exercí-
cio de “A Fórmula de Deus”, onde o autor traz 
para a linguagem comum, os grandes dile-
mas da ciência, das religiões, do esoterismo 
e das origens da vida.

Nos reencontramos com Tomás Noro-
nha, que era também o personagem princi-
pal de “A Fórmula de Deus”, que na sua ar-
gúcia de criptoanalista, desvenda logo uma 
mensagem codificada, e, sem o saber, coloca 
os gangsters das indústrias petrolíferas no 
encalço dos cientistas que trabalham na bus-
ca da descoberta de uma fonte de energia al-
ternativa que venha substituir o ouro negro.

José Rodrigues não perde tempo com 
os detalhes do trabalho criptoanalítico. 
De pronto, envolve o leitor nas intrincadas 
malhas da indústria petrolífera mundial, 

mostrando que, seja pela via do ganancioso 
capitalismo neoliberal, seja pela via das polí-
ticas desenvolvimentistas dos vários países 
do mundo, nosso futuro está engessado pelo 
sustentáculo desse modelo energético de 
sustentação da economia, ou seja, o uso do 
petróleo como energia fundamental.

Alimentado por laboriosa pesquisa do-
cumental, e com leves pinceladas de uma es-
crita exata, substantiva, o autor nos mostra a 
verdade que a grande imprensa sequer ousa 
tocar. Na maioria dos países produtores/ex-
portadores de petróleo, a produção alcançou 
um pico, o que significa dizer que caminha 
inexoravelmente para o esgotamento.

O trabalho de perquirição de José Rodri-
gues vai mais longe. Nos apresenta o dilema 
para o qual nos empurra o aquecimento glo-
bal, claramente forjado pela ação humana. E 
crava diante de nós, perguntas simples, que 
só têm merecido a indiferença da política e 
da economia mundial, e mesmo a indiferen-
ça da responsabilidade pessoal de cada um, 
obscurecida pela busca do consumo e do 
conforto fácil. Quem vai pagar a conta do 
aquecimento global? Para onde nos empur-
rará o planeta, em seu quente desequilíbrio? 

O tema da velhice humana, é mais uma 
linha aguda e sombria no romance de José 
Rodrigues. Um ícone do próprio envelheci-
mento da humanidade, presa num gargalo  
irracional, a cultivar seus dogmas, a endeu-
sar seus carros de luxo, indiferente ao sa-
fanão, à parada breve, numa esquina qual-
quer de um mundo que tende a descambar, 
irremediavelmente.

O tema da velhice humana, é mais uma linha aguda
e sombria no romance de José Rodrigues.”

Se depender das 
parceiras com quem 
dividiu cela nos 
tempos em que 
esteve encarcerada 
no antigo presídio 
Tiradentes, em São 
Paulo, a presidente 
afastada, Dilma 
Rousseff, continu-
ará viajando pelo 
país. As chamadas 
‘Donzelas da Torre 
(na foto, Dilma 
Rousseff, Eleonora 
Menicucci, Guiomar 
Silva Lopes, Rose Nogueira e Maria Aparecida Costa) – referência à torre do presídio 
que abrigava presas políticas durante o Regime Militar – farão campanha na internet 
para arrecadar dinheiro com vistas a bancar as viagens da presidente. É uma reação à 
decisão do presidente interino, Michel Temer, que proibiu os deslocamentos da petista 
em aviões da FAB. Desde que foi afastada da Presidência da República, Dilma Rousseff 
já visitou quatro estados, em eventos organizados por aliados: Paraíba, Bahia, Pernam-
buco e Rio Grande do Sul. E até a conclusão do processo de impeachment que tramita 
no Senado, deverá visitar outros centros no Nordeste e no Sudeste do país.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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“O moralismo de goela no Brasil sem-
pre foi o que a bíblia chama de sepul-
cro caiado, que é um negócio todo 
arrumadinho e pintado por fora, mas 
podre e malcheiroso por dentro”. Do 
ex-governador do Ceará, Ciro Gomes 
(PDT), referindo-se ao deputado fede-
ral Jair Bolsonaro (PP), que se diz can-
didato à Presidência da República, em 
2018. “Se ele vier pra cima de mim, eu 
arranco a máscara dele”, disse, quando 
ocorrerem os debates presidenciais.
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Políticas

Galdino se destaca com projetos 
para Segurança e Meio Ambiente

O presidente da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba, Adriano Galdino, 
teve dois projetos aprova-
dos nos últimos 30 dias que 
beneficiam às mulheres ví-
timas de violência e de in-
centivo ao uso de energias 
renováveis no Estado.

O projeto de lei 
928/2016 dispõe sobre 
políticas públicas que prio-
rizam o atendimento à mu-
lher vítima de violência. 
Para Adriano, a matéria 
visa dar um tratamento di-
ferenciado, além de preser-
var a identidade da vítima 
e possibilitar um melhor 
atendimento a essas pes-
soas. “É preciso dar priori-
dade e proteção à identida-
de no atendimento médico 
às vítimas de violência no 
Estado, seja na rede públi-
ca ou privada. A violência 
contra a mulher constitui 
uma violação aos direitos 
humanos”, ressaltou.

Propostas do presidente 
da Assembleia beneficiam 
mulheres e sustentabilidade

FOTO: Rovena Rosa/Agência Brasil

Com o intuito de legis-
lar de forma que incenti-
ve a economia de energia 
gerada através de usinas 
hidrelétricas, o presidente 
Adriano Galdino também 
teve o projeto 314/2015 
aprovado em plenário. Ele 
dispõe sobre a obrigatorie-
dade de instalação de sis-
temas de captação de ener-
gia solar na construção 
de novos prédios, centros 
comerciais e condomínios 
residenciais em todo o Es-
tado.

“Essa Casa pode con-
tribuir, e muito, para a 
questão do uso de forma 
racional do potencial hídri-
co da Paraíba. No momento 
em que passamos a usar a 
energia eólica ou a energia 
solar, nós estaremos eco-
nomizando água também”, 
argumentou o presidente.

Outro projeto de lei 
na mesma área e apro-
vado na mesma sessão é 
o 531/2015, que prevê a 
criação de uma política es-
tadual de geração e apro-
veitamento da energia so-
lar e eólica na Paraíba. Na 

ocasião, o deputado Jeová 
Campos elogiou a iniciativa 
do presidente em elaborar 
projetos voltados ao uso de 

energia renovável e à sus-
tentabilidade. “O presiden-
te chamando a atenção da 
Paraíba para a questão da 

energia solar. Precisamos 
nos organizar neste mo-
mento porque, de fato, esta 
discussão está ganhando 

força, está juntando mentes 
e isso é muito importante 
para o futuro da Paraíba”, 
afirmou Jeová.

Adriano Galdino ressaltou que a Assembleia Legislativa tem muito a contribuir para o uso racional do potencial hídrico da Paraíba

FOTO: Divulgação/ALPB

O Programa Pa-
raibano da Qualidade 
promove o IV Fórum 
Paraibano de Lide-
ranças, evento que 
acontecerá no dia 6 
de julho de 2016 às 
8h no Centro Cultural 
Ariano Suassuna, lo-
calizado no bairro de 
Jaguaribe, em João 
Pessoa.

Trata-se de um en-
contro exclusivo para 
400 convidados, reu-
nindo as maiores lide-
ranças, empresários e 
diretores de destaque 
na Paraíba. Este ano 
o evento tem como 
tema “Como ter um 
negócio de sucesso 
nos tempos atuais”.

O evento con-
tará com a palestra 
“Aprenda a enfrentar 
os desafios da gestão 
empresarial” de Gui-
lherme Pequeno (CE), 
consultor da Gomes 
de Matos Consultoria 
e “Estratégias para a 
sustentabilidade em-
presarial: não deixe 
sua empresa matá-lo” 
do professor Antônio 
Carlos Souza Ramos 
(SP).

O objetivo é es-
timular estes líderes 
a conduzir o desen-
volvimento da gestão 
das organizações pa-
raibanas para que se 
tornem sustentáveis 
e gerem valor para a 
sociedade.

Como forma de 
contribuir socialmen-
te com a Paraíba, o 
evento cobra a doa-
ção de R$ 50, que se-

rão destinados pos-
teriormente ao Ipesq 
(Instituto Professor 
Joaquim Amorim 
Neto), presidido pela 
Dra Adriana Melo e 
responsável por pes-
quisas que correlacio-
nam o vírus zika e a 
microcefalia.

O PPQ é uma as-
sociação de empresas 
que investem e acre-
ditam em gestão na 
Paraíba. A missão da 
organização é promo-
ver a competitividade 
por meio da dissemi-
nação de modelos e 
métodos gerenciais, 
bem como reconhe-
cer a excelência na 
gestão. As ações do 
PPQ atendem hoje 
dezenas de empresas 
diretamente, já pre-
miando cerca de 40, 
movimentando mais 
de 1.500 pessoas por 
ano, entre cursos, 
eventos e capacita-
ções.

PPQ promove fórum 
de líderes paraibanos

QUARTA EDIÇÃO

Uma emenda de auto-
ria do deputado estadual 
Frei Anastácio (PT), apro-
vada pela Assembleia Le-
gislativa, determina que a 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tários (LDO) seja ampla-
mente discutida a partir do 
próximo ano. “É importan-
te que a LDO seja debatida 
em audiências temáticas 
nas áreas de educação, 
saúde, segurança pública, 
turismo e desenvolvimen-
to econômico, agricultura 
familiar, desenvolvimen-
to do semiárido, recursos 
hídricos, meio ambiente, 
ciência e tecnologia. Cada 
área com audiências espe-
cíficas”, disse o deputado.

De acordo com o de-

putado, atualmente, só é 
realizada uma audiência 
pública, no âmbito da Co-
missão de Orçamento, para 
debater todo o plano de de-
senvolvimento do Estado. 
Isso acontece, muitas vezes, 
sem a participação efetiva 
de lideranças, organizações 
da sociedade civil e agen-
tes públicos, que poderiam 
colaborar muito mais com 
esse planejamento, dando 
subsídios para que os de-
putados possam apresentar 
emendas relevantes.  

“Essa emenda é uma 
demanda antiga da socie-
dade civil organizada, que 
exigia maior participação 
do povo nas decisões para 
onde vão os recursos do 

Estado. Com essa emenda, 
esperamos que a contri-
buição das categorias, dos 
movimentos sociais, sin-
dicais seja mais efetiva, já 
que eles  são os pilares da 
democratização da econo-
mia”, destacou o deputado.

Este ano, das 177 
emendas apresentadas 
pelos deputados à LDO, 
apenas cinco foram apro-
vadas. Duas delas são de 
autoria de Frei Anastácio.  
Essa que determina mais 
discussão sobre a LDO, e 
outra que aumenta a re-
serva de contingência da 
Lei Orçamentária Anual de 
0,5% para 1% da receita 
corrente líquida, respecti-
vamente. “Esse aumento no 

percentual representa uma 
margem maior de reser-
va de recursos financeiros 
que o Governo do Estado 
terá para usar em casos de 
emergências, ou para re-
manejamentos”, explicou o 
deputado.

Segundo Frei Anastá-
cio, aumentar um pouco 
a reserva de contingência 
pode ser crucial para que 
o Estado possa honrar 
seus compromissos. Um 
exemplo é o Viaduto do 
Geisel. Se houvesse uma 
margem para poder rema-
nejar recursos para fina-
lizar a obra, o Estado não 
ficaria refém do Governo 
Federal”, exemplificou 
Frei Anastácio.

Frei Anastácio pede debate sobre 
LDO em audiências temáticas

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017

Parlamentar propõe discussão específica sobre educação, saúde, segurança pública, turismo, agricultura familiar e desenvolvimento

FOTO: Divulgação/ALPB

Este ano o 
evento terá 
como tema 
central: 
“Como ter 
um negócio 
de sucesso 
nos tempos 
atuais”
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Últimas

Feijão preto e carioquinha terão 
isenção de imposto por 3 meses

Brasília - A Câmara de 
Comércio Exterior (Camex) 
zerou o Imposto de Impor-
tação para os feijões preto e 
carioquinha pelo período de 
três meses. O prazo foi esta-
belecido em reunião ontem 
presidida pelo ministro da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, Marcos Pereira.

A medida foi assinada 
pelo ministro e será publica-
da amanhã no Diário Oficial 
da União (DOU). "A decisão 
foi tomada em função da ele-
vação do preço do produto, 
motivada por uma combina-
ção de fatores, dentre eles 
problemas climáticos que 
afetaram a safra", informou 
o ministério.

"Como não há perspec-
tiva do aumento da oferta do 

produto no mercado no curto 
prazo que seja proveniente 
da produção doméstica, deci-
dimos que é necessário faci-
litar a importação, por meio 
da redução da alíquota do 
Imposto de Importação", ex-
plicou o ministro Marcos Pe-
reira em nota divulgada hoje.

A tarifa para importa-
ção dos feijões de países 
fora do Mercosul até então 
era de 10%. A redução será 
feita por meio da inclusão 
de dois códigos relaciona-
dos ao feijão na Lista de Ex-
ceções à Tarifa Externa Co-
mum (Letec).

A decisão de zerar o im-
posto de importação para o 
feijão foi anunciada ontem 
pelo presidente em exercício 
Michel Temer em sua conta 
no Twitter. O peemedebis-
ta usou a hashtag #Temer-
BaixaOPreçoDoFeijão para 
anunciar a medida. O termo 
estava nos trending topics 

(assuntos mais comentados) 
da rede social, em meio a 
brincadeiras de internautas 
com o preço elevado do grão.

Temer e o ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, 
também anunciaram a li-
beração da importação de 
feijão da Argentina, do Para-
guai e da Bolívia. Na prática, 
não existem barreiras para 
a compra do grão em países 
do Mercosul, mas o governo 
quer "quebrar o monopólio" 
de um pequeno grupo de im-
portadores e permitir que 
redes de supermercados 
busquem o alimento fora do 
País.

Em junho, o feijão cario-
ca (o mais consumido) ficou 
16,38% mais caro, de acordo 
com o IPCA-15, índice prévio 
da inflação oficial. Já no acu-
mulado de 12 meses até ju-
nho, os preços do produto já 
subiram 58,62%, também de 
acordo com o IPCA-15.

Câmara de Comércio zerou 
tributo de importação para 
forçar redução do preço Encontro discute 

crise para Carnaval

Representantes de agre-
miações e associações carnavales-
cas de todo o País discutem, até 
amanhã, no Rio de Janeiro, como 
o setor pode se adaptar e buscar 
soluções para o atual momento de 
crise no País. É a terceira edição 
da Feira de Negócios do Carnaval e 
Encontro Nacional do Samba (Car-
navália-Sambacom). Segundo o or-
ganizador do Carnavália-Sambacon, 
Nei Barbosa, por causa da crise, a 
Liga Independente das Escolas de 
Samba (Liesa) propôs modificações 
no regulamento para o Carnaval do 
próximo ano, reduzindo o número 
de carros alegóricos, que serão no 
mínimo cinco e no máximo, seis, e 
o tempo máximo de desfile de cada 
escola para 75 minutos.

Foragido da Justiça 
preso em São Bento

A Polícia Civil, por meio de uma 
investigação realizada pela Delegacia 
Municipal de São Bento, cumpriu dois 
mandados de prisão em desfavor de 
Ronaildo da Silva Araújo, de 40 anos. De 
acordo com o delegado Anderson Fon-
te, autoridade policial que coordenou 
as investigações, o suspeito estava 
em São Bento e tentou esconderijo na 
casa de familiares. “Contra ele pesam 
dois mandados de prisão, um do ano 
de 2005 por uso de documento falso e 
outro de 2008 por tráfico de drogas. Os 
dois foram expedidos pela comarca de 
Patos. O suspeito foi preso no momen-
to em que entrava na residência da sua 
mãe, tentou fugir, mas depois foi abor-
dado pelos policiais e conduzido para a 
delegacia”, disse o delegado.

No quarto onde o 
empresário Paulo Cé-
sar de Barros Morato, 
48 anos, foi encontra-
do morto anteontem, 
em um motel de Olinda 
(PE), foram recolhidos 
sete pen drives (dispo-
sitivos portáveis para 
armazenar dados) e 
três celulares que po-
dem conter provas de 
transações investigadas 
pela Operação Turbu-
lência, deflagrada pela 
Polícia Federal (PF) na 
terça-feira (21).

As informações fo-
ram divulgadas pela 
Polícia Civil de Pernam-
buco (PC/PE) ontem. Os 
policiais disseram que 
a principal linha de in-
vestigação da morte de 
Morato é causa natural 
ou suicídio.

Os detalhes cole-
tados até agora pelas 
Polícia Civil e  Científi-
ca foram apresentados 
em entrevista ontem. 
Além dos pen drives e 
dos celulares, três che-
ques em branco de ou-

tras pessoas também 
estavam com o empre-
sário. O carro que ele 
dirigia, um Jeep Rene-
gade, também está em 
nome de outra pessoa.

“Não é comum 
estar com tantos pen 
drives e celulares, e 
aparentemente isso 
pode ajudar nas inves-
tigações tanto da Polí-
cia Federal (PF) como 
da Polícia Civil”, disse 
o chefe da Polícia Ci-
vil de Pernambuco, 
Antônio Barros. A di-
visão ocorre porque 
a PF é a responsável 
pelas investigações em 
torno da lavagem de 
dinheiro pela suposta 
organização criminosa 
investigada na Ope-
ração Turbulência. Já 
a Polícia Civil apura a 
morte de Paulo César 
Morato.

De acordo com o 
secretário executivo da 
Secretaria de Defesa 
Social, Alexandre Luce-
na, a Polícia Federal já 
solicitou oficialmente o 
material apreendido na 
cena do crime, e os ob-
jetos vão ser entregues. 

Pen drives podem 
ajudar elucidar crime

mortE dE EmprESário

Sumaia Villela
Da Agência Brasil

Cerca de 300 alunos de 
36 escolas participaram do 
concerto didático de encer-
ramento do 1º semestre dos 
alunos das bandas marciais 
escolares da rede estadual 
de ensino. O evento foi na 
sala de concertos Maestro 
José Siqueira (Espaço Cul-
tural José Lins do Rego),  
promovido pela Gerência 
de Bandas Marciais da Se-
cretaria de Estado da Edu-
cação (SEE) e contou com 

a presença da secretária 
executiva de Estado de Ad-
ministração, Suprimentos e 
Logística da Educação Lu-
ciane Coutinho, do gerente 
de Bandas Marciais Júlio 
César Ruffo e da gerente da 
1ª GRE, Wleika Aragão, e do 
público em geral.

Foi dividido em quatro 
momentos: apresentação 
de dança, pelos alunos da 
linha de frente das bandas, 
balizas e corpo coreográ-

fico; apresentação da Or-
questra de Metais e Percus-
são da Paraíba (OMP-PB), 
formada pelos professores 
das bandas marciais do 
Estado. Apresentação do 
OMP-PB, dividida por gru-
po instrumental, inician-
do pelo naipe de Trompe-
tes, seguido pelo naipe de 
Trombone, depois o naipe 
de Tuba/Bombardino e fi-
nalizando com o naipe de 
Percussão. 

Estudantes realizam concerto
no ESpaço Cultural
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Mais de 70% da obra estão concluídos
Viaduto do GeiSel

FotoS: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Mais de 70% da obra do 
do Viaduto Eduardo Campos 
(Viaduto do Geisel) já estão 
prontos e a previsão de entre-
ga está dentro do cronograma. 
A informação é da engenheira 
Verônica de Assis, que junto 
com outros engenheiros da 
Superintendência de Obras 
do Plano de Desenvolvimento 
do Estado (Suplan) estiveram  
esta semana mais uma vez 
inspecionando a obra que tem 
por objetivo desafogar o trân-
sito naquela área.

Quem passa pelo local 
pode observar o equipamen-
to erguido na BR-230 e a ter-
raplenagem das quatro alças 
prontas. O investimento total 
da obra é de aproximada-
mente R$ 39 milhões, fruto 
da parceria entre os gover-
nos Estadual e Federal. O em-
preendimento vai solucionar 
problemas na circulação de 
veículos nas zonas Sul e Su-
deste da capital.

A engenheira Verônica 
de Assis disse que as obras 
estão em ritmo normal de 
execução e sendo fiscaliza-
das diariamente. “Por conta 
das chuvas vamos dar uma 
parada para ser realizado o 
trabalho de drenagem e na 
segunda-feira retornaremos’, 

garantiu a servidora da Su-
plan. Atualmente estão sendo 
realizadas diversas frentes de 
serviço, como pavimentação 
asfáltica, drenagem, plantio 
de grama (paisagismo), insta-
lação de defensas metálicas e 
barreiras new jerseys, entre 
outros.

Verônica disse ainda que 
após a liberação dos desvios, 
a rodovia atual será interrom-
pida para realizar os serviços 

pendentes como, por exemplo, 
as duas alças que se localizam 
onde hoje passa a atual rodo-
via. As chuvas registradas  em 
João Pessoa não impediram o 
trabalho de colocação das de-
fensas nas laterais do viaduto 
que permitem a proteção. 

Outro trabalho realizado 
no entorno das obras, é a de-
molição dos imóveis “para que 
possamos dar continuidade à 
execução da via”, enfatizou a 

engenheira Verônica de Assis. 
Ela salientou ainda que no tre-
cho em questão, devido à pre-
sença dos imóveis, a via ficaria 
estrangulada, com uma faixa 
de rolamento a menos. “Não 
temos como executar com a 
largura adequada, conforme 
definido em projeto, sem a re-
moção dos imóveis”, destacou.

Infraestrutura
Depois de pronto, o Via-

duto Eduardo Campos terá 
1,75km de extensão. A in-
tervenção vai solucionar os 
problemas de circulação de 
veículos na interseção da BR-
230, atendendo aos bairros 
das zonas Sul e Sudeste da 
capital paraibana. O viadu-
to está sendo edificado em 
concreto armado, com qua-
tro alças e trevo. O projeto foi 
aprovado pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (Dnit), em 
Brasília.

Mão de obra
A construção conta com 

cerca de 100 operários, que 
trabalham diariamente. O Via-
duto do Geisel está situado na 
interseção da BR-230 e dos 
acessos aos bairros Ernesto 
Geisel e Cristo Redentor e tam-
bém ao Estádio José Américo 
de Almeida Filho (O Almeidão). 

O Governo do Estado já realizou 
outras obras de mobilidade ur-
bana na Região Metropolitana de 
João Pessoa. Entre elas, destaque 
para o Trevo das Mangabeiras, en-
tregue em agosto de 2015, como 
parte das comemorações de ani-
versário da capital paraibana. Foi 
feita ainda a instalação de duas 
passarelas na BR-230, benefician-
do as comunidades Boa Esperança 
e Renascer, e o binário de Bayeux, 
também em operação.

Saiba mais

Diariamente, engenheiros da Suplan visitam a obra do Viaduto do Geisel, que conta com o trabalho de aproximadamente 100 operários

Investimento total é de 
cerca de R$ 39 milhões, dos 
Governos Federal e Estadual

A chegada do período mais 
quente do ano no Sertão, quan-
do se registra um maior consumo 
de água, é motivo de preocupa-
ção, principalmente em virtude 
do baixo volume dos açudes. 
Com a atual reserva dos manan-
ciais, a população de várias cida-
des da região teme problemas de 
colapso no abastecimento.

Em Cajazeiras, os dois gran-
des reservatórios responsáveis 
pelo abastecimento de várias ci-
dades estão com pouco mais de 
35 milhões de metros cúbicos. 
Segundo dados da Aesa (Agên-
cia Executiva de Gestão das 

Águas da Paraíba), Engenheiro 
Avidos (Boqueirão de Piranhas) 
está com 19 milhões e 406 mil 
metros cúbicos, o que corres-
ponde a apenas 7,6% de sua 
capacidade de reserva, que é de 
255 milhões.

A Cagepa assegura que, com 
o atual sistema de racionamen-
to, posto em prática desde o 
ano passado, o atual volume de 
Engenheiro Avidos é suficiente 
para o abastecimento de Caja-
zeiras até os primeiros meses do 
ano que vem. Enquanto isso, os 
moradores das partes mais altas 
da cidade reclamam muito da 
falta d’água, durante as fases de 
manobra na rede de distribuição.

O outro açude de Cajazeiras, 

Lagoa do Arroz, que recebeu um 
volume maior de recarga este 
ano, está em melhores condições 
para garantir o abastecimento 
de Bom Jesus, Santa Helena, São 
João do Rio do Peixe e ainda, 
parte de Cajazeiras, quando for 
concluída a obra da adutora para 
a zona norte da cidade.

Lagoa do Arroz está com 
pouco mais de 15 milhões e 800 
mil metros cúbicos, o que cor-
responde a 19,7% de sua capaci-
dade de armazenamento, que é 
superior a 80 milhões de metros 
cúbicos. Juntos, os dois grandes 
açudes de Cajazeiras acumulam 
no momento 35 milhões e 200 
mil metros cúbicos de água para 
o consumo da população.

Açudes têm reserva de 35 milhões m3
eM CaJaZeiRaS

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

A Companhia Paraibana 
de Gás (PBGás) lançou, na 
quarta-feira (22), o novo Có-
digo de Ética com os princí-
pios de condutas que devem 
ser observados pelos funcio-
nários da companhia. O lan-
çamento da publicação ocor-
reu durante palestra sobre a 
Lei Anticorrupção Empresa-
rial proferida pelo coordena-
dor do Núcleo de Prevenção 
à Corrupção da Controla-
doria Geral da União (CGU), 
Rodrigo Paiva, que definiu 
a legislação como um passo 
significativo no combate à 

corrupção no setor público e 
empresarial do País.  

De acordo com o au-
ditor Rodrigo Paiva, a Lei 
12846/13 responsabiliza as 
pessoas jurídicas pela prá-
tica de atos lesivos à admi-
nistração pública nacional e 
também internacional por 
meio do cumprimento de 
acordos internacionais. Ele 
ressaltou que o mecanismo 
estabelece punições aos ges-
tores e funcionários que co-
meterem atos lesivos como 
prometer, oferecer vantagem 
indevida ao agente público 

em busca de algum benefício 
ou de utilizar-se de algum 
servidor para interferir no 
curso normal de processos. 

O auditor da CGU defen-
deu a necessidade dos órgãos, 
sejam públicos ou privados, 
investirem na integridade 
com uma ação preventiva 
a atos lesivos que trará um 
representativo retorno mo-
tivacional das equipes e eco-
nômico para as empresas. “É 
uma postura que contribuirá 
para a melhoria da imagem 
da empresa e seus resultados 
financeiros”, assegurou. 

Para o diretor presiden-
te da PBGás, George Morais, 
o lançamento do Código de 
Ética demonstra formal-
mente o comprometimento 
da diretoria com a aplicação 
de um conjunto de valores 
como a integridade, hones-
tidade, ética, transparência 
fundamentais na governan-
ça da companhia. “São pa-
drões éticos e morais que 
não abrimos mão para a 
construção de uma PBGás 
cada vez mais forte e com 
excelência nos serviços”, 
completou George Morais.

PBGás lança novo Código de Ética 
CoNduta eMPReSaRial

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio do Grupo de 
Operações Especiais (GOE), 
prendeu, na noite de quarta-
feira (22), Danielle Carlos da 
Silva Brandão, 34 anos, sus-
peita de tráfico de drogas. 
Com ela, foram apreendidos 
11 tabletes de maconha. O 
trabalho faz parte do refor-
ço realizado pelos policiais 
civis para a apreensão de 
entorpecentes e enfrenta-
mento aos crimes contra a 
vida e contra o patrimônio, 
durante o São João. 

De acordo com o dele-
gado Allan Terruel, titular 
do GOE, a ação foi resultado 
de levantamentos desenvol-
vidos pela equipe do grupo 
especializado, que aponta-
ram Danielle como respon-
sável pela comercialização 
de drogas na região. Ela foi 
abordada no posto de com-
bustível da entrada de Ba-
yeux e residia no Alto das 
Populares, em Santa Rita, 
cidades da Região Metropo-
litana de João Pessoa. 

A droga foi encaminha-
da para exame no Instituto 
de Polícia Científica, sendo o 
peso final de 13,5kg de ma-
conha. Danielle foi autuada 
em flagrante na sede do GOE, 
onde permanece à disposi-
ção do Poder Judiciário. 

Apreensão
No mesmo dia, na cida-

de de Bayeux, um homem 
foi preso após uma ação da 
Rotam e da Força Tática da 
4ª Companhia Independen-

te. Com o suspeito, de 20 
anos, os policiais encontra-
ram 196 pedras de crack, 
265 comprimidos entorpe-
centes e quatro papelotes 
de cocaína. O homem e a 
droga foram levados para 
6ª Delegacia, em Santa Rita.

Detido com drogas
Em João Pessoa, um ho-

mem de 22 anos foi detido 
portando 29 pedras de crack 
por uma viatura da Força 
Tática do 1º Batalhão. A pri-
são aconteceu no mercado 
público do Bairro dos Esta-
dos. Ele foi conduzido para a 
Central de Flagrantes.

Prisão em Pocinhos
Também na noite de 

quarta-feira, policiais mi-
litares detiveram, no mu-
nicípio de Pocinhos, dois 
suspeitos de tráfico de 
drogas.  A equipe realizava 
rondas na cidade quando 
visualizou dois homens e 
ao efetuar a abordagem e 
busca pessoal, os policiais 
encontraram em poder 
dos suspeitos um revólver 
calibre 38 mais munições, 
além de uma balança de 
precisão, dinheiro, 58 pa-
pelotes de maconha, mais 
27 pedras de crack emba-
ladas e uma pedra maior 
de crack.  

Os detidos, de 22 e 27 
anos, foram levados para 
delegacia do município de 
Esperança juntamente com 
a arma de fogo e as drogas 
apreendidas.

Polícia prende suspeita 
de tráfico de maconha

eM BaYeuX
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Véspera de São João tem trânsito 
lento e engarrafamento na BR-230
Maior movimentação de 
veículos foi registrada 
da capital para o interior

Desde o início da semana 
o fluxo de veículos nas rodo-
vias federais e estaduais têm 
aumentado por conta dos 
festejos juninos. A maior mo-
vimentação é da capital para 
as cidades do interior, onde 
as comemorações acontecem 
com mais vigor. Entretanto, 
por conta do trabalho, muitas 
pessoas só conseguiram a li-
beração para aproveitarem o 
feriadão ontem. O resultado foi 
engarrafamento e trânsito len-
to nas saídas de João Pessoa, 
principalmente na BR-230.

Os condutores que ainda 
vão viajar hoje ou no decor-
rer do fim de semana devem 
ficar atentos a uma série de 
cuidados e orientações a fim 
de evitar dores de cabeça com 
a fiscalização e preservarem 
suas vidas. A Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) e o Batalhão 
de Trânsito da Polícia Militar 
(BPTran) deflagraram opera-
ções para coibir as infrações 
geralmente cometidas nesses 
períodos festivos no qual o flu-

xo de veículos aumenta consi-
deravelmente nas estradas.

“A operação abrange o Es-
tado inteiro, mas estamos prio-
rizando, em primeiro lugar, a 
BR-230, a BR-101 e a BR-104, 
que corta Campina Grande. 
As principais recomendações 
são: checar se o veículo está 
em condições de viajar, ou seja, 
fazer aquelas revisões periódi-
cas que muita gente não faz. É 
muito importante os pneus es-
tarem em bom estado, porque 
tem chovido muito esses dias 
e, além do perigo, é uma infra-
ção que pode ser motivo de re-
tenção do carro. A iluminação 
também tem que ser checada: 
seta, luz de freio. E o cinto de 
segurança, que é obrigatório 
para todos, inclusive aqueles 
que estão no banco de trás”, 
recomendou o policial rodo-
viário Eder Rommel.

Rommel disse ainda que 
estão sendo realizadas fisca-
lizações com bafômetro, para 
coibir a mistura entre bebi-
da alcoólica e direção, além 
do uso de radares móveis em 
pontos estratégicos para mul-
tar condutores que ultrapas-
sem os limites de velocidades 
nos trechos das rodovias fede-
rais na Paraíba. 

O policial ressaltou ainda 

No Viaduto das Três Lagoas, saída de João Pessoa, o trânsito foi intenso durante todo o dia de ontem por conta do feriadão

Polícia Militar 
reforça ações 
para Operação 
São João 2016

A Polícia Militar da Pa-
raíba iniciou ontem a Ope-
ração São João 2016 com o 
objetivo de promover a se-
gurança durante os festejos 
juninos em todo o Estado. 
A operação prevê atenção 
especial às áreas de maior 
fluxo de pessoas como ro-
doviárias, aeroportos e 
rodovias estaduais, onde 
foram montados pontos de 
checagem em horários e lo-
cais alternados, com a utili-
zação de imagens de vídeo 
monitoramento para obser-
vação dos grandes eventos e 
reforço no policiamento das 
localidades onde são reali-
zados os festejos alusivos 
ao São João na Paraíba. 

De acordo com o co-
mandante-geral da PM, co-
ronel Euller Chaves, todos 
os recursos disponíveis 
para garantir um feriado 
mais seguro serão empe-
nhados. “Por ser uma data 
muito representativa para o 
nordestino, a Polícia Militar 
empenhará todos os meios 
que dispõe, humanos e ma-
teriais, de forma a garantir 
a todos uma festa junina 
tranquila e segura”, afirmou 
o comandante. 

Policiamento
A Polícia Militar vai dis-

por de todas as modalidades 
de policiamento, contando 
com o empenho dos bata-
lhões de área, dos Batalhões 
de Operações Especiais, de 
Policiamento de Trânsito, 
de Policiamento Ambiental, 
do Regimento de Cavalaria, 
da Companhia de Apoio ao 
Turista e da Rotam, e  ainda 
com um reforço no policia-
mento a pé e instalação de 
Pontos de Observação Poli-
cial (POPs) nos locais onde 
ocorrem os eventos.

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

O Corpo de Bombeiros 
realizou na manhã de ontem 
a vistoria das estruturas dos 
palcos e palanques que esta-
vam sendo montados para 
as festas de São João de João 
Pessoa no Ponto de Cem 
Réis, no Centro.  O tenente 
Campos, da Diretoria de Ati-
vidade Técnica (DAT), afir-
mou que a estrutura estava 
de acordo com as normas 
de segurança e que ela foi 
reutilizada do Festival das 
Quadrilhas e adaptada para 
ser usada nas festividades 
juninas da noite de ontem. 
“Toda a estrutura está sendo 
remontada e já foi utilizada 
no evento das quadrilhas, 
então praticamente a estru-
tura é a mesma e a gente só 
está conferindo os últimos 
detalhes”, disse.

O tenente comentou 
que foi disponibilizado um 
oficial para analisar a es-
trutura 24 horas, que rea-
lizou uma última vistoria 
um pouco antes de o even-
to começar, para verificar 
se o término da montagem 
da estrutura continuava de 
acordo com as normas ou 
se precisava de alguma ade-
quação. A previsão é de um 
público de aproximadamen-
te cinco mil pessoas. 

A festa contou com a 
presença de uma equipe 
do Corpo de Bombeiros e 
de outros órgãos de segu-
rança. O tenente Campos 
citou alguns dos fatores 
que foram analisados na 
vistoria, como: aterramen-
to, segurança estrutural e 
extintores. 

Cuidados
O tenente Campos aler-

Corpo de Bombeiros realiza 
vistoria no Ponto de Cem Réis

FESTEJOS JUNINOS

Davison Eliziario
Especial para A União

No Mercado Central, 
uma das maiores feiras da 
capital, o preço da mão 
de milho, que contém 
52 espigas, variou ontem 
entre R$ 30 e R$ 40, de-
pendendo do tamanho 
e do tempo de colheita. 
Milhos mais novos, que 
estão em boas condições 
para preparo de comidas 
típicas, têm o preço mais 
alto. É possível encontrar 
a mão de milho com o 
preço menor, mas não 
com tanta qualidade.

A venda ainda acon-
tece hoje, mas com a 
procura reduzida. Pou-
cos comerciantes estarão 
vendendo, porque já 
conseguem vender tudo 
no dia 23, véspera de São 
João, quando a procu-
ra é mais intensa. Até o 
fim de junho é possível 
encontrar milho para ser 
vendido e com um preço 
menor ainda.

De acordo com a co-
merciante Amanda Silva, 
a variação depende do   
preço que é conseguido 
pelos fornecedores. “Se 
conseguirmos comprar 
por um preço bom, nós 
podemos vender por 
um preço mais em conta 
para o consumidor final”.

Incentivo
Desde o início do 

mês, a Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Ser-
viços Agrícolas (Empasa) 
liberou, nas sedes de João 
Pessoa, Campina Grande 
e Patos, a taxa de entrada 
para caminhões, carretas 
e camionetas de produ-

tores que adentram as 
dependências das centrais 
de abastecimento – as ta-
rifas praticadas são a par-
tir de R$ 7,70. O estacio-
namento para o público é 
gratuito.

“Os proprietários de 
restaurantes, hotéis, mer-
cadinhos e quitandas de 
feiras livres têm opções 
de preços para pechin-
chas, pois a aquisição em 
maior quantidade garan-
te um preço menor. A 
longa estiagem prejudi-
cou a produção, porque 
esperávamos que o milho 
aparecesse desde o início 
de junho, mas mesmo 
assim não faltou. Nosso 
incentivo na isenção da 
taxa de entrada para os 
produtores vai até o dia 
30 deste mês”, explicou 
o presidente da Empasa, 
José Tavares Sobrinho.

Variação de preço
Segundo pesquisa di-

vulgada pelo Procon-JP, a 
mão do milho, que pode 
ser encontrado com ou 
sem palha, apresenta as 
seguintes variações: mi-
lho pequeno com palha, 
133,33%, com preços que 
vão de R$ 15,00 (Oitizei-
ro) a R$ 35,00 (Central), 
diferença de R$ 20,00; 
milho grande com pa-
lha, 66,67%, com preços 
entre R$ 30,00 (Central, 
Mangabeira, Torre e Bair-
ro dos Estados) e R$ 50,00 
(Central), diferença de R$ 
20,00; milho grande sem 
palha, 66,67%, com pre-
ços entre R$ 30,00 (Cen-
tral, Mangabeira, Torre, 
Bairro dos Estados) e R$ 
50,00 (Central), diferença 
de R$ 20,00.

Preço do milho varia 
entre R$ 30 e R$ 40 

MERCADO CENTRAL

tou sobre os cuidados de 
segurança na soltura dos 
fogos de artifício, pois como 
era um local pequeno e com 
muitas pessoas, a possibi-
lidade de uma pessoa se 
queimar aumenta. Além do 
acompanhamento dos adul-
tos às crianças quando elas 
estiverem soltando os fo-
gos, é preciso verificar nas 
caixas quais são os adequa-
dos para elas e observar se 
os locais de compra são re-
gularizados, como nas bar-
racas instaladas ao lado do 
Estádio Almeidão.

Ele mencionou ainda 
sobre o cuidado com os ca-
cos de vidro das bebidas al-
coólicas. “As pessoas devem 
ter muito cuidado com os 
cacos de vidro no chão, sem-
pre observar por onde estão 
se locomovendo. Se possí-
vel, não comprar bebida de 
vidro, optando pelo vasi-
lhame de plástico melhor, 
para evitar algum tipo de 
acidente. Mas caso ocorra, 
o Corpo de Bombeiros e os 
outros órgãos de segurança 
estarão presentes para dar 
apoio”, finalizou.

Equipe foi conferir se a estrutura estava dentro das normas

FOTOS: Edson Matos

Feliphe Rojas
Especial para o Jornal A União

o cuidado que se deve ter ao 
fazer ultrapassagens. Ele dis-
se que o número de acidentes 
por colisão frontal é de apenas 
5%, mas a letalidade deste tipo 
de acidente preocupa. “25% 
das mortes na Paraíba são de 

pessoas que se envolveram 
em acidentes do tipo colisão 
frontal. De cada 100 veículos 
que batem um de frente com 
outro, 45 pessoas saem mor-
tas desses acidentes. Então as 
pessoas devem ter cuidado ao 

fazer esse tipo de manobra, 
que na prática faz com que a 
pessoa ganhe um ou dois mi-
nutos do dia”, alertou.

Fiscalização 
O BPTran conta com um 

efetivo de 47 homens, dividi-
dos em três equipes, que são 
utilizados na Operação São 
João. A principal finalidade do 
reforço das ações nesse perío-
do é coibir o consumo de álcool 
aliado à direção de veículos. 
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Paraibano sofre lesão e fica fora da 
Seleção de Hóquei sobre a Grama
Bruno Sousa foi cortado 
da delegação brasileira e 
não vai a Jogos Olímpicos

Adrizzia Silva
Especial para A união

A Paraíba não terá mais 
representante na Seleção 
Brasileira de Hóquei sobre a 
Grama nos Jogos Olímpicos 
2016. O pessoense Bruno 
Sousa, um dos precursores da 
modalidade, lesionou um dos 
dedos da mão esquerda, du-
rante treino da seleção esta 
semana, no Rio de Janeiro, e 
está fora das Olimpíadas.

Bruno foi defender o 
rosto, mas a bolada não 
acertou apenas o seu taco. 
Acabou resvalando com for-
ça em seu dedo. Levado para 
fazer exames, foi constata-
da a lesão. Faltando 44 dias 
para a Olimpíada, a comis-
são técnica optou cortar o 
jogador, convocando Augus-
to França para o seu lugar.

O atacante paraibano 
de 27 anos foi o único re-
manescente da seleção que 
disputou o Pan do Rio, em 
2007, sendo um dos desta-
ques do Brasil na conquista 
da inédita vaga olímpica, 
através dos Jogos Pan-Ame-
ricanos de Toronto, no Ca-
nadá, quando o País chegou 
até a disputa do bronze e 
perdeu para o Chile. 

Para comemorar um 
lugar na Rio 2016, algo ini-
maginável pela pouca tra-
dição do esporte em solo 
brasileiro, Bruno chegou a 
tatuar os anéis olímpicos no 
bíceps direito, ainda no Ca-
nadá, porém, não desfrutará 
do sonho.

Além da frustração por 
não jogar na Olimpíada, 
Bruno irá carregar os anéis 
olímpicos tatuados como 
símbolo da conquista da 
vaga de uma disputa que 
não jogará. Mesmo assim, o 
orgulho por ter participado 
do momento é maior. O joga-
dor não se arrepende da ta-
tuagem, mas explica que não 
irá ao Rio de Janeiro assistir 
aos Jogos, para evitar uma 
tristeza ainda maior.

“Aquele símbolo olímpi-
co tem sua razão. Estava no 
grupo que conquistou essa 
vaga olímpica e esse símbolo 
seria completado nos Jogos, 
com a minha convocação. Eu 
não me arrependo de nada, 
de ter tatuado o símbolo. A 
história que vai ficar para 
sempre é que eu estava na 
equipe que classificou o Bra-
sil para os Jogos. Agora devo 
passar um tempo em outro 
país, que fale outra língua, 
para que não veja muitas 
notícias dos Jogos. Quero su-
mir um pouco para não ficar 
remoendo esse sentimento”, 
afirmou o jogador.

Flamengo 
vence, mas 
não convence 
Zé Ricardo

O técnico interino Zé Ricar-
do reconheceu que o Flamengo 
não teve grande atuação na vitó-
ria por 1 a 0 sobre o Santa Cruz, 
na noite da última quarta-feira, 
no Arruda, mas destacou a im-
portância do resultado obtido, 
além de ter elogiado o desem-
penho do sistema defensivo no 
duelo válido pela décima rodada 
do Campeonato Brasileiro.

“A equipe deles é bem trei-
nada, mas o mérito no jogo de 
hoje foi da nossa defesa. Depois 
de três, quatro jogos, temos uma 
regularidade na defesa. O Grafi-
te é um grande jogador, se posi-
ciona muito bem, é inteligente 
e sabe jogar tanto fora da área 
como dentro. Hoje não jogamos 
tão bem, mas vencemos. O im-
portante foi a dedicação e os três 
pontos. Estou muito feliz. Nem 
todas partidas vamos conseguir 
jogar bem”, afirmou.

Zé Ricardo destacou a im-
portância do resultado obtido, 
além de ter elogiado o desem-
penho do sistema defensivo do 
Flamengo. Um dos destaques do 
Flamengo no triunfo foi o goleiro 
Alex Muralha, que vem substi-
tuindo o lesionado Paulo Victor. 

Após um jejum de seis jogos sem 
vitórias no Campeonato Brasileiro, o 
Atlético Mineiro parece ter superado o 
momento de turbulência ao conquistar o 
segundo triunfo consecutivo na noite da 
última quarta-feira, quando derrotou o 
Corinthians por 2 a 1, no Mineirão. Satis-
feito, o técnico Marcelo Oliveira avaliou 
que o seu time está se fortalecendo na 
competição.

“Foi um belo jogo, uma vitória me-
recida, mais um passo à frente e espero 
que seja também um fortalecimento 
dessa equipe que jogou dois jogos mais 
constantes, com mais acertos que erros”, 
afirmou o treinador atleticano, que elo-
giou a eficiência do time, mas também 
cobrou mais evolução para alcançar o ní-
vel que levou a equipe a lutar por títulos 
nos últimos anos.

“Era importante vencer e o time foi 
eficiente, jogou também. Além de mar-
car, se doar, mostrar que estava querendo, 
o time jogou, ficou com a bola, desarmou 

mais. Está melhorando aos poucos para 
chegar no padrão do Atlético”, avaliou.

Marcelo também destacou o equilí-
brio do confronto, apontando que o seu 
time conseguiu apontar variações diante 
de um adversário que também deu tra-
balho para construir a vitória no segundo 
tempo.

“Foi um jogo muito bom, equili-
bradíssimo, de muita emoção e várias 
circunstâncias. O Atlético iniciou bem, 
se propôs a marcar e jogar, mas estava 
pecando na última jogada, no contra
-ataque. Depois dos 25, demos alguns 
espaços para o Corinthians, que criou 
algumas dificuldades. No segundo tem-
po, voltamos a acertar, e o comporta-
mento do time foi muito bom de forma 
geral”, analisou.

O treinador do Atlético também 
agradeceu o apoio do torcedor - o Minei-
rão recebeu 34.426 pagantes na noite de 
quarta-feira - e a confiança passada aos 
jogadores nos momentos difíceis.

Técnico enaltece atletas pela 
vitória diante do Corinthians

ATLÉTICO MINEIRO

FOTOS: Reprodução/Internet

Marcelo Oliveira elogiou jogadores, porém pediu empenho para time continuar vencendo

A partida ocorreu no Espírito Santo e o time paulista ganhou do Fluminense por placar elástico

O técnico Levir Culpi vol-
tou a apontar as falhas nas fi-
nalizações como fator principal 
para uma derrota do Flumi-
nense. O treinador avaliou que 
o time teve boa produção ofen-
siva na noite da última quarta-
feira, mas pecou na conclusão 
das jogadas, o que provocou a 
derrota por 4 a 2 para o Santos, 
em Cariacica (ES), pela décima 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro.

“Houve uma repetição, 
número alto de chances, nos-
so time tem sido um dos que 
mais finaliza no campeonato e 
faz poucos gols. Aconteceu no-
vamente. Tivemos vantagem, 
Santos teve oportunidades e 
foi mais competente do que o 
Fluminense. A vitória deles foi 
merecida. O jogo foi bom, mas 

o resultado foi péssimo”, afir-
mou.

O goleiro Diego Cavalieri 
também lamentou a oscilação 
do Fluminense durante a par-
tida, destacando que o time 
não soube aproveitar o fato de 
ter aberto o placar nos minu-
tos iniciais do primeiro tempo 
para encaminhar a vitória.

“Futebol no Brasil hoje é 
muito dinâmico. É difícil ex-
plicar o que acontece às vezes. 
Estávamos muito bem no jogo, 
tendo o controle da partida 
e criando chances. Em duas 
oportunidades eles acabaram 
fazendo dois gols. Voltamos 
para o segundo tempo, pres-
sionando para tentar tirar a di-
ferença, mas acabamos toman-
do o terceiro gol muito cedo. 
No primeiro tempo estivemos 

bem, mas eles acabaram apro-
veitando as chances que tive-
ram”, disse.

Derrotado, o Fluminense 
está em 13º lugar no Brasilei-
rão com 13 pontos. O time vol-
ta a jogar no próximo domingo, 
quando vai encarar o Flamen-
go em clássico marcado para 
a Arena das Dunas, em Natal, e 
válido pela 11ª rodada.

Do lado santista, o estrean-
te Rodrigão, ex-Campinense/
PB, foi um dos destaques. 
Além de marcar o primeiro 
gol da equipe da Vila Belmiro, 
contribuiu em outros dois gols 
e, devido está 100% prepara-
do, deixou o campo de maca 
devido caimbras. Mesmo as-
sim, ele foi muito elogiado pela 
comissão técnica, jornalistas e 
torcedores santistas.

Levir Culpi aponta falhas do 
Flu na derrota para o Santos

AVALIAÇÃO

O pessoense lesionou 
um dos dedos da mão 
esquerda durante treino
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Botafogo embarca otimista para 
enfrentar o América de Natal-RN
Partida será válida pela 
Série C e equipe paraibana 
busca ocupar a liderança

A delegação do Botafogo 
segue hoje à noite para Natal, 
onde enfrenta amanhã, às 19 
horas, na Arena das Dunas, o 
América, pela sexta rodada 
do grupo A do Campeonato 
Brasileiro da Série C. Ontem, 
o treinador Itamar Schuller 
fez um treino secreto no Es-
tádio Almeidão, sem o aces-
so da imprensa e da torcida. 
Hoje, o time ainda fará um 
treino recreativo, à tarde, 
antes do embarque, que será 
logo após o jantar.

O volante Val e o zaguei-
ro Nildo já foram liberados 
pelo Departamento Médi-
co, mas ainda estão em fase 
de transição, e não deverão 
acompanhar a equipe para 
Natal. Por se tratar de um 
jogo fora de casa, e contra 
o adversário que necessi-
ta da vitória a todo custo, a 
tendência é que o treinador 
Itamar Schuller reforce mais 
o meio campo, aumentando 
a pegada, com a entrada de 
Gedeil, ao lado de Djavan. 
Outras duas mudanças em 
relação ao time que começou 
o jogo contra o River deve ser 
a entrada de Ângelo na late-
ral direita e Jefferson Recife, 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O técnico Itamar Shulle antes da atividade secreta no Almeidão comandou um treino com campo reduzido na Maravilha do Contorno e faz mistério na escalação

na esquerda. O volante João 
Paulo chegou também a trei-
nar na lateral direita e se o 
treinador optar por um time 
mais defensivo, deverá ser 
escalado no lugar de Ângelo.

Com 10 pontos e divi-
dindo a liderança com o For-
taleza, o Belo precisa vencer 
para se manter na posição e 
até poder assumir a liderança 

isolada da competição. Para o 
técnico Itamar Schulle, o fato 
do América está atravessan-
do um momento difícil não 
significa que o Botafogo terá 
moleza em Natal.

“Nessa Série C, há um 
equilíbrio muito grande en-
tre as equipes e todo jogo é 
difícil, sobretudo quando é 
fora de casa. O América é um 

time que teve um investimen-
to alto, com bons jogadores 
e será um adversário muito 
difícil de ser batido dentro 
de casa. Mas nós estamos 
conscientes de que o Botafo-
go está bem, está numa cres-
cente e tem condições, com 
humildade e dedicação, sair 
de lá com uma vitória. Temos 
potencial para isto, e vamos 

em busca da vitória”, disse o 
treinador.

O goleiro Michel Alves 
está confiante em um resul-
tado positivo. “Nós estamos 
mostrando, jogo após jogo, 
um trabalho muito eficiente, 
colhendo bons resultados, e 
não temos que temer nenhum 
adversário, mesmo jogando 
fora de casa. O Botafogo hoje 

tem uma forma organizada de 
jogar, e eficiente. Estamos tra-
balhando forte para aperfei-
çoar ainda mais nossa forma 
de jogar. Temos que respeitar 
muito os adversários, mas 
por em prática o nosso tra-
balho sem temer, e os resul-
tados estão sendo fruto dessa 
forma de trabalhar organiza-
da”, disse o goleiro.

A campanha ruim 
do Sousa no Campeona-
to Brasileiro da Série D 
vem surpreendendo até 
a diretoria do clube. On-
tem, o sempre otimista 
Aldoene Abrantes, presi-
dente do Dinossauro, se 
mostrou abatido com o 
desempenho da equipe 
nos dois primeiros jogos 
da competição, e não vê 
explicação para o fraco 
desempenho do grupo. 

“Nós só fizemos um 
gol, em dois jogos, e le-
vamos quatro, mesmo 
jogando com três volan-
tes no meio campo. Tem 
algo errado, mas espero 
que o técnico Tazinho 
corrija a tempo, e que 
o Sousa já consiga a sua 
primeira vitória, domin-
go contra o Galícia. Se 
isto acontecer, nós vamos 
dar um pulo, e entrar na 
briga, pelo menos, pela 
segunda posição do gru-
po”, afirmou o dirigente, 
se mostrando preocu-
pado com a situação do 
time.

Para o técnico Tazi-
nho, não há motivos para 
desespero. Ele admite 
que a situação do clube é 
muito complicada, mas já 
viu uma melhora de ren-
dimento da equipe. “Nós 
já fomos muito bem con-
tra o América, quando 
conseguimos uma me-

lhor posse de bola, e cria-
mos chances de gol. Infe-
lizmente, falhamos em 
algumas conclusões, e 
principalmente, na mar-
cação, que acabou sendo 
fatal para nossa equipe. 
Agora, em casa, com o 
apoio da torcida, eu es-
pero uma outra atitude 
do grupo, e vamos para 
cima do Galícia em busca 
de nossa primeira vitória 
na competição”, disse o 
treinador.

Após a derrota por 
2 a 1 para o América, o 
Sousa ficou sem nenhum 
ponto conquistado e 
com um saldo de gols ne-
gativo de 3 gols. A equi-
pe precisa vencer o jogo 
de domingo, e o da vol-
ta, contra o Galícia, para 
entrar de novo na briga 
pelo topo da tabela. Os 
líderes Globo e América 
já têm 6 pontos cada, e 
se enfrentam também 
duas vezes, nos próximos 
jogos.

Sousa e Galícia será 
domingo, às 16 horas, no 
Estádio Marizão, em Sou-
sa. A partida válida pela 
terceira rodada do Gru-
po A 7 da Série D e terá a 
arbitragem de Luís César 
de Oliveira Magalhães, 
do Ceará, auxiliado pelos 
paraibanos Kilden Tadeu 
Morais de Lucena e To-
maz Diniz de Araújo.

Desempenho deixa 
Aldeone desanimado

SOUSA NA SÉRIE D

Apesar de dizer que vai 
dar sequência ao trabalho 
de Francisco Diá e que tem 
um estilo muito parecido 
com o do ex-técnico do Cam-
pinense, Paulo Moroni, já 
começou a mexer um pouco 
no esquema de jogo da Ra-
posa, para o jogo decisivo 
de domingo, contra o Flumi-
nense, em Feira de Santana, 
pela terceira rodada do Gru-
po A9, do Campeonato Bra-
sileiro da Série D.

Pelos primeiros treinos 
técnicos realizados até ago-
ra, deu para notar que Paulo 
Moroni vai tentar suprir a 
falta dos jogadores que dei-
xaram o clube, fechando um 
pouco mais o meio campo e 
liberando o atacante Júnior 
Chicão, mais isolado na fren-
te. O atacante gostou do novo 
esquema. 

“Eu gosto de jogar mais 
enfiado mesmo alí no meio. 
Desta forma, não é necessá-
rio voltar tanto para marcar 
e ficarei mais descansado 
para aproveitar melhor as 
chances de contra-ataque. 
No mais, o treinador deixou 
claro que será um trabalho 
de dar sequência ao que vi-
nha sendo realizado pelo 
professor Diá. Agente espera 
conseguir a nossa primeira 
vitória na competição, já no 
próximo domingo. A ideia é 
somar os 12 pontos possíveis 
nos quatro jogos que nos res-
tam, para conseguir a classi-
ficação”, disse Júnior Chicão.

Para Paulo Moroni, o seu 
principal desafio será fazer 
com que os novos jogadores 
supram as lacunas deixadas 

Moroni já modifica o Campinense
NOVO TREINADOR

por aqueles que saíram do 
clube e que eram titulares. 
“Cada jogador tem seu estilo 
próprio, e terá que se adaptar 
a maneira de jogar da equipe. 
Eu espero que essa adapta-
ção ocorra o mais rápido pos-
sível. Isto será facilitado, por-
que o clube já tem uma base 
formada por grandes jogado-
res, e isso ajuda muito. Va-
mos ter uma decisão a cada 
jogo, e precisando de vitó-
rias. Sei que será uma tarefa 
difícil, mas o grupo que hoje 
tem o Campinense é muito 

bom, e o clube tem condições 
de chegar a Série C do Brasi-
leiro”, disse o treinador.

Pelos primeiros treinos 
da semana, o técnico Paulo 
Moroni não pretende fazer 
grandes mudanças na equi-
pe, para não afetar o entrosa-
mento do time. Nas primeiras 
atividades técnicas sob o seu 
comando, o treinador  escalou 
a equipe da seguinte forma: 
Gledson, Negretti, Joécio, Zé 
Antônio e Danilo; Magno, Fer-
nando Pires, Chapinha, Doda 
e Jussimar; Júnior Chicão.

Treinador vai 

tentar suprir a 

falta dos jogadores 

que deixaram o 

clube, fechando 

um pouco mais o 

meio de campo e 

liberando ataque

Paulo Moroni (centro) chegou, deu entrevistas e comandou o primeiro treino da Raposa

FOTO: TV Torcedor
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Ex-ministro Paulo Bernardo é preso

O ex-ministro do Plane-
jamento, Paulo Bernardo, foi 
preso preventivamente na 
manhã de ontem, em Brasí-
lia, durante a Operação Custo 
Brasil, da Polícia Federal, um 
desmembramento da Opera-
ção lava Jato. O ex-ministro, 
que foi conduzido para São 
Paulo, é investigado, segun-
do a PF, em um esquema de 
pagamento de propina mais 
de R$ 100 milhões para di-
versos funcionários públicos 
e agentes políticos do Minis-
tério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, entre os 
anos de 2010 e 2015.

“O objetivo era permitir 
que uma empresa de tecno-
logia fosse contratada para a 
gestão de crédito consignado 
na folha de pagamento de 
funcionários públicos”, infor-
mou a PF. “A referida empre-
sa repassou mais de 70% de 
seu faturamento líquido para 
outras empresas, mediante 
simulação de contratos de 
emissão de notas fiscais si-
muladas, com o único intui-
to de manter o esquema em 
funcionamento”, acrescentou 
a PF em nota. Além de Paulo 
Bernardo, mais duas pessoas 
foram presas preventiva-
mente no Distrito Federal e 
também serão levadas para a 
Polícia Federal em São Paulo.

O advogado do ex-mi-
nistro, Rodrigo Mudrovitsch, 
confirmou a prisão preventi-
va e afirmou não ver motivo 
para que seu cliente fosse 
preso. “A prisão não se justi-
fica. O meu cliente não ocupa 

Bernardo é acusado de 
integrar um esquema de 
propina de R$ 100 milhões 

OPERAÇÃO CUSTO BRASIL

Da Agência Brasil

Defesa alega que não há justificativa para a prisão, diz que Paulo Bernardo não ocupa mais nenhuma função pública e se colocou à disposição das autoridades

mais nenhuma função e sem-
pre se colocou à disposição 
das autoridades para prestar 
esclarecimentos.”

Os quatro mandados de 
condução judicial no Distri-
to Federal – entre eles, o do 
ex-ministro da Previdência 
Carlos Gabas – não foram 
cumpridos até o momento. O 
despacho da 6ª Vara Crimi-
nal Federal em São Paulo não 
obriga o depoimento. Paulo 
Bernardo foi ministro do Pla-

nejamento do governo do ex
-presidente luiz Inácio lula 
da Silva, entre março de 2005 
e janeiro de 2011. No governo 
da presidente afastada Dilma 
Rousseff, ele passou a coman-
dar a pasta das Comunicações, 
onde permaneceu até janeiro 
de 2015. Paulo Bernardo é 
casado com a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR).

Brasil 247
O jornalista leonardo 

Attuch, responsável pelo site 
jornalístico Brasil 247, é um 
dos que prestam esclareci-
mentos à PF. “Attuch foi con-
vidado a prestar depoimento 
judicial, o que será atendido 
de forma voluntária e es-
pontânea. As solicitações da 
Polícia Federal estão todas 
sendo atendidas de forma 
voluntária”, afirma o site, ao 
acrescentar que os investiga-
dores apuram dúvidas a res-
peito de um contrato entre 

a editora e a empresa Jamp 
Engenheiros Associados. “A 
Editora 247 considera esta 
uma boa oportunidade para 
esclarecer quaisquer dúvidas 
relacionadas a sua atividade 
empresarial e jornalística.”

Os policiais federais 
cumpriram 11 mandados de 
prisão preventiva, 40 de bus-
ca e apreensão e 14 de con-
dução judicial nos estados 
de São Paulo, do Paraná, Rio 
Grande do Sul, de Pernam-

buco e no Distrito Federal, 
segundo a 6ª Vara Criminal 
Federal em São Paulo.

Em Pernambuco, três 
equipes cumprem três man-
dados de busca e apreensão e 
dois de prisão preventiva nos 
bairros de Ilha do leite, Jaquei-
ra e Boa Viagem. As prisões são 
de dois empresários. O mate-
rial apreendido no Estado e as 
pessoas detidas serão levadas 
para São Paulo. Os nomes dos 
presos não foram informados.

As investigações da Ope-
ração Custo Brasil, deflagrada 
ontem pela Polícia Federal 
(PF), apontam que a empresa 
Consist Software era respon-
sável por gerenciar a propina 
do esquema criminoso mon-
tado no ministério para des-
viar recursos dos emprésti-
mos consignados. A empresa 
foi responsável por cuidar do 
sistema de consignação até o 
fim do ano passado.

Contratada em 2009 pelo 
Ministério do Planejamento, 
cabia a Consist organizar a fo-
lha de pagamento dos servido-
res públicos federais, calcular a 
margem de negociação para a 
concessão do empréstimo con-
signado e quanto seria descon-
tado dos salários. 

De acordo com o superin-
tendente da Receita Federal em 
São Paulo, Fábio Ejchel, a frau-
de chegou a mais de R$ 100 
milhões e cada parcela de em-
préstimo consignado deveria 
custar R$ 0,30 (pelos serviços 
da Consist) e não R$ 1, como 
estava sendo feito. “Dezenas 
de milhares de funcionários 
públicos foram lesados”, disse 
Eichel em entrevista na supe-
rintendência da Polícia Federal, 
em São Paulo, para detalhar a 
operação.

A Agência Brasil fez con-
tato com a Consist Software e a 
empresa informou que não irá 
se manifestar sobre a operação.

A empresa era contrata-
da pelo Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão 
para cuidar da gestão de cré-
dito consignado a servidores 

públicos federais. Em agosto 
de 2015, ela já havia sido alvo 
da Operação lava Jato, na 18ª 
fase, em agosto de 2015. A Con-
sist recebia uma taxa mensal 
das empresas que ofereciam 
crédito consignado para cada 
empréstimo concedido. Se-
gundo investigações da PF, a 
maior parte do valor recebido 
pela Consist, pagos entre 2010 
e 2015, era destinada ao PT. Na 
ocasião, o administrador e ex-
vereador de Americana (SP) 
Alexandre Romano (PT) foi 
preso. Ele firmou acordo de de-
lação premiada, que originou a 
Operação Custo Brasil.

Na época, os bancos sus-
penderam a concessão de 
empréstimo consignado a ser-
vidores públicos federais e o 
Ministério do Planejamento 
rescindiu o acordo de coope-
ração. Com o fim do acordo, o 
Serpro passou a administrar o 
sistema de crédito consignado.

A Consist Software é uma 
empresa brasileira fornecedo-
ra de soluções de aplicativos e 
sistemas de software e serviços 
de consultoria para empresas 
privadas e entidades governa-
mentais. Segundo o site da em-
presa, ela atua na análise, pla-
nejamento e gestão estratégica, 
gestão administrativo-econô-
mico-financeira integrada, ges-
tão de suprimentos, recursos 
humanos e folha de pagamen-
tos, empréstimos consignados 
e portfólio de projetos. Está há 
mais de 40 anos no mercado, 
com presença em 15 cidades 
do Brasil e em seis países da 
América latina.

Consist: gestora de propina

O presidente do 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), ministro Gil-
mar Mendes, informou 
hoje (23) que o tribunal 
deve finalizar até se-
tembro a produção de 
novas provas nas ações 
em que a oposição 
pede a cassação dos 
mandatos da presiden-
ta afastada Dilma Rou-
sseff e do presidente 
interino Michel Temer. 
As quatro ações sobre 
o tema são da relatoria 
da ministra Maria The-
reza de Assis Moura.

Gilmar Mendes, 
que abriu nesta quinta-
feira, na sede do TSE, 
um ciclo de palestras 
relacionadas às eleições 
de outubro, foi ques-
tionado por jornalistas 
sobre a previsão do 
julgamento do pedi-
do para separação dos 
processos de Temer e 
da presidente afastada.

“Estamos traba-
lhando na instrução e 
na perícia. Estimamos 
talvez para setembro, 

se não houver outros 
incidentes, que pos-
samos estar nos avizi-
nhando da finalização 
da instrução. Depois 
virão essas questões 
de ordem”, disse Men-
des. Em abril deste 
ano, a ministra Maria 
Thereza de Assis Mou-
ra determinou uma 
nova produção de pro-
vas nas ações. 

Sérgio Moro
Com relação à pos-

sibilidade de incluir no 
processo de informa-
ções de novas delações 
premiadas com dados 
sobre a campanha da 
presidente afastada, o 
ministro afirmou que 
o tribunal já dispõe 
das discussões sobre 
as chamadas doações
-propina, “aquele con-
dicionamento e tudo 
mais. Isso já estava na 
impugnação”.

De acordo com Gil-
mar Mendes, o próprio 
juiz Sérgio Moro já está 
compartilhando parte 
significativa das provas 
existentes com a Justiça 
Eleitoral.

TSE conclui provas de 
ações em setembro

DILMA-TEMER

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

Em entrevista ao jor-
nal espanhol El País, pu-
blicada ontem, a presiden-
te afastada Dilma Rousseff 
acenou mais uma vez com 
a possibilidade de realizar 
um plebiscito caso retor-
ne ao governo. “Não estou 
dizendo que, se voltar, vai 
haver uma consulta po-
pular. Estou dizendo que, 
para que haja uma consul-
ta popular, é preciso que 
eu volte. Porque o meu 
mandato é legítimo. E o 
dele (Michel Temer) não 
é”, disse a petista ao jorna-
lista Antonio Jiménez Bar-
ca, em conversa no Palácio 
da Alvorada.

Sobre a necessidade de 
convencer senadores a vo-
tar contra o impeachment, 
Dilma afirmou que tem usa-
do o debate para conseguir 
retornar ao comando do 
governo. “Não é só o impea-
chment. É a história. A his-
tória está sendo registrada. 
O sistema político brasilei-
ro está em colapso: o pre-
sidente da Câmara, Eduar-
do Cunha, está afastado do 
cargo. O procurador-geral 
pediu para prender o pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros. Minha volta tem 

a ver com meu mandato, 
mas também com a recons-
trução da democracia no 
Brasil”, disse.

Se conseguir voltar 
ao governo, Dilma garante 
que não fará mais acordos 
com a coalizão liderada 
pelo PMDB. “Isso acabou 
no País. Se voltar, tenho de 
pensar em como entregar 
o Brasil ao novo presidente 
eleito. Teremos que discu-
tir se é possível governar 
com 35 partidos, se é pos-
sível governar sem fazer 
uma reforma política an-
tes”, afirmou. 

A presidente também 
criticou as recentes quedas 
de ministros no governo de 
Michel Temer e avaliou o 
comportamento dos mer-
cados como um sinal de 
baixo otimismo com o País. 
“Eu acho que os mercados 
são bastante realistas, e 
até agora não mostraram 
nenhuma euforia. Este go-
verno tem três ministros 
que já caíram e algum outro 
engatilhado. E todos pelo 
mesmo motivo: a corrup-
ção. E isso coloca o governo 
em uma situação complica-
da. É um governo que se diz 
de salvação nacional, mas, 
na realidade, é de salve-se 
quem puder”, disse.

Dilma acena outra vez 
com plebiscito no País

ENTREVISTA AO EL PAÍS

Da Agência Brasil

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Geral

Instituições começam a convocar 
estudantes em lista de espera do Sisu
Candidatos às vagas são 
selecionados com base 
na nota obtida no Enem

Mariana Tokarnia 
Da Agência Brasil

Os candidatos em lista de 
espera do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) começaram a 
ser convocados pelas institui-
ções de ensino desde ontem. Os 
estudantes devem ficar atentos 
e acompanhar a convocação na 
instituição para a qual se candi-
dataram.  

O Sisu seleciona candida-
tos às vagas em universidades 
federais e estaduais e institutos 
federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia com base na nota 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Puderam parti-
cipar do Sisu os estudantes que 
fizeram o Enem de 2015 e não 
tiraram 0 na redação.

O prazo para se inscrever 
na lista de espera terminou no 
úlimo dia 17. Puderam parti-
cipar tanto os candidatos que 
não foram selecionados em ne-
nhuma das opções na chamada 
regular quanto aqueles selecio-
nados na segunda opção, inde-
pendentemente de terem feito a 
matrícula. A participação na lista 
de espera está restrita à primei-
ra opção de vaga do candidato. 
Nesta edição foram ofertadas 
56.422 vagas, em 65 instituições 
públicas de Ensino Superior.

Jornalista 
Alberto Léo 
morre aos 65 
anos de câncer
Vitor Abdala 
Da Agência Brasil

O jornalista Alberto 
Léo morreu ontem, aos 65 
anos, por complicações de 
um câncer no intestino, na 
Clínica São Carlos, no Hu-
maitá, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro. Ele estava inter-
nado desde o último dia 8.

Léo trabalhava desde 
2000 no setor de jornalis-
mo esportivo da televisão 
pública, primeiro na TVE 
e depois na Empresa Bra-
sil de Comunicação (EBC). 
Seu corpo será sepultado 
hoje, às 13h, no Cemitério 
Israelita do Caju.

Alberto Léo começou 
a trabalhar com esporte 
na televisão em 1980, na 
TV Bandeirantes. Cinco 
anos depois, migrou para a 
TV Manchete. Foi apresen-
tador de TV, locutor e che-
fiou a editoria de esportes 
até a extinção da emisso-
ra, em 1999, tendo traba-
lhado ao lado de estrelas 
do jornalismo esportivo 
como João Saldanha, jor-
nalista e ex-técnico da Se-
leção Brasileira.

Na TVE, trabalhou 
como comentarista do pro-
grama Ataque, mesa-re-
donda exibida no domingo 
à noite. Depois, foi editor-
-chefe do programa, que 
hoje se chama No Mundo 
da Bola. Há três anos, as-
sumiu a Gerência de Es-
portes da EBC no Rio de 
Janeiro, sendo responsável 
pela programação esporti-
va da TV Brasil e da Rádio 
Nacional.

Vinícius Lisboa 
Da Agência Brasil

No Dia Internacional Olímpi-
co, uma campanha lançada pela 
Arquidiocese do Rio de Janeiro 
tenta resgatar a trégua olímpica, 
uma tradição da Grécia Antiga 
que interrompia todos os confli-
tos e guerras durante a realização 
dos jogos olímpicos.

A Pastoral do Esporte promo-
veu ontem a Conferência Interna-
cional 100 Dias de Paz, que contou 
com representantes dos comitês 
olímpico e paralímpico do Brasil, 
do Comitê Rio 2016 e dos gover-
nos estadual e municipal.

O arcebispo do Rio de Ja-
neiro, cardeal Orani Tempesta, 
defendeu que os jogos são uma 
oportunidade de convivência pa-

cífica entre religiões, povos e cul-
turas e pediu que o espírito da 
trégua olímpica seja resgatado. 
“Temos saudades disso”, disse ele, 
destacando que a humanidade 
enfrenta atualmente o desafio da 
convivência sem violência verbal 
ou física.

O presidente do Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro, Andrew Par-
sons, lembrou que faltam menos 
de 50 dias para os Jogos e disse 
que a competição paralímpica 
especialmente é um convite para 
se repensar as diferenças entre as 
pessoas. “A Paralimpíada é um 
instrumento de transformação da 
percepção da sociedade em rela-
ção à pessoa com deficiência”.

A conferência também vai 
discutir o legado social dos jogos 
e propôs, em uma carta de inten-

ções, o comprometimento dos 
participantes com os princípios do 
fair-play (que significa jogar lim-
po, ter espírito esportivo), da não 
discriminação, da sustentabilida-
de, da excelência do esporte para 
todos e da esperança. O Dia Inter-
nacional Olímpico é comemorado 
nesta data por marcar o dia da 
criação do Comitê Olímpico Inter-
nacional, há 122 anos.

Casos de violência
No início desta semana, um 

grupo de criminosos fortemen-
te armados invadiu a principal 
Emergência do Rio de Janeiro, do 
Hospital Municipal Souza Aguiar, 
para resgatar um traficante que 
estava internado sob custódia 
da polícia. Uma pessoa morreu e 
duas ficaram feridas no ataque.

Durante as buscas ao fugitivo 
na Zona Oeste do Rio, cinco pes-
soas morreram anteontem. Se-
gundo a polícia, houve confronto 
entre os policiais e traficantes da 
favela do Rola, dominada pela 
mesma facção do foragido.

No último domingo, uma 
atleta paralímpica australiana foi 
assaltada na Zona Sul da cidade e 
teve sua bicicleta roubada. Após 
o episódio, o Comitê Paralímpico 
Australiano emitiu uma nota em 
que recomenda que seus atletas 
tenham cuidado elevado enquan-
to permanecerem no Rio de Ja-
neiro. Na manhã de ontem, um 
policial militar morreu em uma 
tentativa de assalto na Zona Oes-
te da cidade. A vítima estava em 
uma estação do BRT Transoeste 
quando foi abordada.

Campanha quer resgatar trégua 
olímpica e pede 100 dias de paz

pArA O rIO de jANeIrO

Flávia Villela 
Da Agência Brasil

Os cartões Riocard das 
Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 
2016, destinados ao transpor-
te durante os Jogos, já estão 
à venda no site cartaojogos.
riocard.com. Os bilhetes valem 
para ônibus municipais, BRT, 
trens e metrô, mas não inclui 
as barcas, transportes intermu-
nicipais e o VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos). Esses tíquetes se-
rão os únicos aceitos na Linha 4 

do metrô e ao BRT Transolím-
pica durante os dias da compe-
tição. O secretário de Governo 
da Prefeitura do Rio, Rafael 
Picciani, explicou que há opção 
de bilhete com validade de um 
dia (R$ 25), três dias (R$ 70) e 
de sete dias (R$ 160).

“O cartão vai permitir que 
o cidadão faça todos os deslo-
camentos em função dos locais 
de competição, de forma segu-
ra, confortável, sem se preocu-
par em adquirir novo bilhete 
a cada momento, lembrando 

que a única forma de se aces-
sar os locais de competição é 
pelo transporte público”, disse 
Picciani. A utilização do cartão 
só poderá ser feita, no mesmo 
local, a cada 30 minutos.

Outro serviço exclusivo 
para quem tiver o bilhete es-
pecial das olimpíadas será o 
transporte do Jardim Oceâni-
co – no Lote Zero da Transoes-
te – ao Parque Olímpico e ao 
Golfe Olímpico. O site permi-
te a compra de até 15 cartões, 
mas empresas não têm limite 

de compra. A taxa de entrega 
é de R$ 29,37 e o prazo de en-
trega é de cinco dias úteis. As 
entregas serão feitas em todo 
o País até o dia 20 de julho e 
depois desta data, apenas no 
Rio de Janeiro. Os créditos 
desses cartões valem de 1º de 
agosto a 18 de setembro.

A partir de 15 de julho, 
cerca de 80 postos de venda 
vão oferecer o cartão, como a 
rodoviária, os aeroportos, al-
gumas estações de metrô, en-
tre outros.

Bilhete único para transporte na Olimpíada

Os estudantes devem ficar atentos e acompanhar a convocação na instituição para a qual se candidataram em lista de espera do Sistema de Seleção Unificada

FOTO: Arquivo/ Agência Brasil
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Mundo

Pesquisadores descobrem anticorpos
que são capazes de neutralizar o zika

Pesquisadores da Euro-
pa anunciaram ontem que 
descobriram “poderosos” 
anticorpos que são capazes 
de “neutralizar” o zika, uma 
descoberta que abre cami-
nho para uma vacina contra 
esse vírus que está relacio-
nado a uma série de proble-
mas cerebrais.

Em testes realizados em 
laboratório, os anticorpos 
permitiram “neutralizar” o 
zika e o vírus da dengue, “o 
que poderia levar ao desen-
volvimento de uma vacina 
universal” que protegeria 
contra as duas doenças, in-
dicaram os pesquisadores 
na revista Nature.

Esta descoberta coin-
cide com um outro estudo, 
também publicado nesta 
quinta-feira, que sugere 
que a recente explosão de 
zika vírus na América Lati-
na poderia ter sido favore-
cida por uma pré-exposição 
à dengue.

Os dois vírus têm vá-
rios aspectos em comum. 
Pertencem à família dos 
flavovírus, transmitidos es-
pecialmente por mosquitos.

Pesquisadores do Ins-
tituto Pasteur, do CNRS 
e do Imperial College de 
Londres, que já estudavam 
os anticorpos capazes de 
combater a dengue, passa-
ram a analisar igualmente 
o zika vírus.

Eles selecionaram dois 

anticorpos EDE capazes de 
parar a dengue e descobri-
ram que um entre elas era 
particularmente eficaz para 
“neutralizar” o zika. 

A partir daí, consegui-
ram reconstituir o local 
preciso onde este anticor-
po se fixa sobre a proteína 
que envolve o vírus zika 
e descobriram que era o 
mesmo local sobre o vírus 
da dengue.

A descoberta, segun-
do Félix Rey, responsável 
pelo laboratório de virolo-
gia estrutural do Instituto 
Pasteur (Paris), que dirigiu 
o estudo, foi “totalmente 
inesperada”.

De acordo com Jutha-
thip Mongkolsapaya, outro 
pesquisador, trata-se dos 
“primeiros anticorpos mui-
to poderosos” descobertos 
contra o zika, um vírus con-
siderado por muito tempo 
como pouco perigoso.

Mas a epidemia que 
atinge os países da Amé-
rica do Sul, especialmente 
o Brasil, fez aparecer com-
plicações neurológicas e 
sobretudo graves anoma-
lias no desenvolvimento 
cerebral (microcefalia) 
dos fetos de mães infecta-
das com o zika, o que levou 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a declarar 
uma “urgência de saúde 
pública de nível interna-
cional” em fevereiro.

Até o momento não 
existe nenhuma vacina para 
se proteger do zika, ao con-
trário da dengue, que já 
dispõe de uma vacina de-
senvolvida pelo laboratório 
francês Sanofi.

Da AFP

Da AFP

A descoberta abre caminho 
para desenvolvimento de 
uma vacina contra o vírus

Washington (AE) - A 
Suprema Corte dos Estados 
Unidos bloqueou ontem o 
projeto de Barack Obama 
para barrar a deportação e 
prover autorização de tra-
balho para milhões de imi-
grantes ilegais. O resultado, 
no entanto, foi decidido em 
uma votação apertada, de 
4 votos contra e 4 a favor, o 
que significa que o projeto 
volta ao Congresso.

 A decisão é um fim ruim 
para o ambicioso plano de 
Obama, que decidiu imple-
mentar unilateralmente o pla-

no sem o consentimento do 
Congresso. O projeto foi anun-
ciado em novembro de 2014, 
após uma medida com conteú-
do semelhante que havia pas-
sado pelo Senado ser rejeitada 
pela Câmara dos Deputados, 
de maioria republicana

 O resultado não significa 
que o governo deverá depor-
tar os imigrantes - muitos dos 
quais têm filhos nascidos no 
país e são cidadãos normais. 
A decisão, por outro lado, 
impede a tentativa do gover-
no de normalizar a presença 
deles no país ao autorizar a 
procura por trabalho.

 “O julgamento foi passa-

do por uma corte igualmente 
dividida”, afirmou a Suprema 
Corte em comunicado.

O empate foi possível 
graças à ausência de um dos 
juízes da Corte, que substi-
tuiria Antonin Scalia, um juiz 
conservador que faleceu em 
fevereiro - e que certamente 
teria ficado ao lado da Justi-
ça do Texas, de onde saiu o 
questionamento legal ao pla-
no de Obama.

 “A decisão da Supre-
ma Corte torna o decreto 
do Executivo nula”, disse o 
presidente da Câmara dos 
EUA, deputado Paul Ryan. “A 
Constituição é clara: o pre-

sidente não pode fazer leis 
- apenas o Congresso.”

 Em discurso após a de-
cisão, Obama afirmou que 
ela é um revés para o siste-
ma de imigração e o país. 
Ele também afirmou que foi 
a falta de ação do Congresso 
que o levou a agir unilate-
ralmente. O Legislativo tam-
bém favoreceu esse resulta-
do ao não analisar, a tempo, 
a indicação de Obama para o 
assento deixado por Scalia, 
o juiz Merrick Garland.  “Os 
Estados Unidos merecem um 
sistema de imigração que re-
flete a bondade do povo nor-
te-americano”, disse.

Berlim (AFP) - Um ho-
mem armado que se entrin-
cheirou na quinta-feira em 
um complexo de cinemas no 
oeste da Alemanha foi mor-
to pela polícia, indicaram 
as autoridades locais, que 
garantiram que não houve 
outras vítimas ou feridos.

“O agressor estava no 
Cineplex e dava a impressão 
de estar perturbado (...) ele 
foi combatido e foi assim 
que morreu”, indicou o mi-
nistro do Interior da região 
de Hesse, Peter Beuth, ao 
parlamento regional.

“Não há indicações de 
que terceiros tenham so-
frido ferimentos”, afirmou, 
acrescentando que o ho-
mem tinha “tomado reféns”. 
Nenhuma indicação foi 
dada sobre a identidade ou 
motivações do agressor. 

De acordo com a agên-

cia de notícias DPA, fontes 
da segurança asseguraram 
que não há “nenhuma liga-
ção com o terrorismo”.

A polícia de Viernheim 
(oeste), uma cidade locali-
zada 75 quilômetros ao sul 
de Frankfurt, confirmou ao 
canal n-tv que o suspeito ti-
nha sido baleado durante a 
intervenção da polícia.

Imagens do canal regio-
nal RNF mostraram mem-
bros de uma unidade de 
elite SEK perto do edifício, 
armados e equipados com 
coletes à prova de balas.

Em um primeiro mo-
mento, muitos meios de 
comunicação alemães, in-
cluindo Frankfurter Allge-
meine Zeitung (FAZ) e o 
jornal Bild, haviam relata-
do feridos. Por fim, segun-
do a imprensa local, algu-
mas pessoas sofreram de 
intoxicação por gás lacri-
mogêneo.

Homem armado é morto 
em cinema na Alemanha

Foto: Reprodução/Internet

O presidente Barack Obama tinha decidido implementar unilateralmente o plano de imigração sem o consentimento do Congresso

Supremo dos EUA bloqueia plano 
de imigração de Barack Obama

tENtAtIVA FRUStRADA

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Pequim (AE) - Um forte 
tornado na província orien-
tal de Jiangsu, na China, ma-
tou ao menos 51 pessoas e 
destruiu um grande número 
de edifícios nesta quinta-fei-
ra, informou a mídia estatal 
chinesa. Estradas foram blo-
queadas.  Segundo relatos, o 
tornado se formou perto da 
cidade de Yancheng na quin-
ta-feira. Ainda não se sabe o 
número de pessoas que fica-
ram feridas.

 O sul e o leste da China 
têm sofrido nas últimas se-
manas com chuvas torren-
ciais e tempestades que cau-
saram inundações e diversas 
vítimas.

Danos nos EUA
Ao menos quatro torna-

dos tocaram o chão durante a 
noite de quarta-feira (22), no 
Estado de Illinois, causando 
danos e forçando milhares de 
torcedores de futebol a pro-
curarem abrigo durante a se-
mifinal da Copa América, em 

Chicago.  O Serviço Nacional 
do Clima em Chicago afirmou 
que irá investigar os danos 
em edifícios que foram atingi-
dos pela tempestade. O órgão 
confirmou que o número de 
tornados pode aumentar.

 O Corpo de Bombeiros 
relatou chamados causados 
pela tempestade, como um 
danos a um posto de gasolina 
e pessoas presas dentro de 
casa nos arredores de Chica-
go. Os fortes ventos também 
fizeram a semifinal entre 
Chile e Colômbia sofrer um 
atraso de duas horas.

Forte tornado mata 51 e 
destrói prédios na China

Da Agência Sputnik Brasil

Depois de 70 horas 
de voo sobre o Oceano 
Atlântico, o avião So-
lar Impulse 2, que está 
realizando uma viagem 
pelo mundo, aterrissou 
na Espanha, informa a 
página oficial do projeto 
no Twitter. “[O piloto] 
Bertrand Piccard desem-
barcou em Sevilha, com-
pletando o primeiro voo 
de 70 horas a energia 
solar pelo Atlântico”, diz 
o comunicado. O avião 
partiu de Nova York na 
segunda-feira (21).

 O Solar Impulse 2, 
que utiliza somente a 
energia do Sol, iniciou 
a viagem pelo mundo 
em Abu Dhabi, em 9 de 
março de 2015. O avião 
já visitou Omã (Mus-

cat), a Índia (Varanasi), 
o Myanmar (Mandalay), 
a China (Chongqing e 
Nanjing) e o Japão (Na-
goya). No início de ju-
lho, chegou ao Havai, 
estabelecendo o mais 
longo recorde de voo 
sem escalas, de 120 ho-
ras. Durante esse pe-
ríodo, as baterias supe-
raqueceram e ficaram 
inutilizadas.

O Solar Impulse 2 
foi apresentado ao pú-
blico em abril de 2014 
e, em junho, foi testado 
com sucesso. O peso da 
aeronave é 2,3 tonela-
das, com 17,2 mil painéis 
solares que produzem a 
energia para o funcio-
namento dos motores. 
A velocidade máxima da 
aeronave é de 140 quilô-
metros por hora. 

Avião Solar Impulse 
atravessa Atlântico

70H DE Voo

O sul e o leste 
da China têm 
sofrido nas 
últimas semanas 
com chuvas 
torrenciais e 
tempestades
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Show comemorativo 
de Paulinho da Viola 
acontece em agosto 

PÁGINA 14 PÁGINA 15

MÚSICA EXPOSIÇÃO

Inscrições abertas para a 
mostra de cinema Orson 
Welles, no Sesc da capital

Página 14

“Águas”, da artista 
Flávia K, em cartaz
em campina Grande
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Música, dança e comidas típicas. São 
essas e mais algumas atrações que o 
Menor São João do Mundo apresenta 
ao público da capital que optar para fi-
car na cidade neste feriado de São João. 
Dando continuidade a sua programa-
ção com muito forró, hoje, às 21h, na 
Praça Antenor Navarro, o evento será 

aberto pela apresentação do Xote das Meninas, grupo 
de dança formado por crianças e jovens da comunidade 
Porto do Capim. Em seguida, a partir das 22h, a festa 
Forró Pesado bota todo mundo pra dançar ao som do DJ 
Cassicobra e do Trio Anunciação. A entrada custará R$10 
inteira e R$5 meia-entrada. 

“Quem vier ao nosso espaço irá conferir os clássicos 
do forró de todas as décadas, passando por lambada, 
tecnobrega e música latina dançante em geral”, disse 
animada a coordenadora do local Luiza Áreas. 

João Cassiano ou mais conhecido como Cassicobra é 
artista visual e conhecido como percussionista por atuar 
com grupos como Chico Correa & Eletronic Band, Burgo, 
Seu Pereira e Coletivo 401 e Vieira. Como DJ, o artista irá 
tocar um set de muita sanfona, batidão e música periférica 
do mundo inteiro. Por outro lado, o Trio Anunciação faz o 
autêntico forró pé-de-serra com Michell Lopes na sanfona 
e vocal, Katiusca Lamara na zabumba e Priscilla Fernan-
des (também Macumbia) no triângulo e voz.

Nascido em 2011, o trio de forró Anunciação, nome 
inspirado na música do cantor e compositor Alceu 
Valença, é composto por estudantes de Música, com a 
proposta de resgatar o autêntico forró nordestino. No 
repertório, os músicos contemplam canções de grandes 
nomes do típico ritmo nordestino como, Luís Gonzaga, 
Trio Nordestino, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, 
Marinês, Elba Ramalho e Alceu Valença.

São integrantes do trio Anunciação: Michell Lopes 
na sanfona e voz, Katiusca Lamara segurando a batida da 
zabumba e Priscilla Fernandes no triângulo e vocal.

Por outro lado, encerrando as comemorações juni-
nas, no domingo 26, às 19h, mostrando que O Menor São 
João do Mundo é alternativo e tem diversidade em sua 
programação, acontece o show da banda paulista Black-
ning. No show, a banda irá apresentar ao público trash 
metal, pelo projeto ‘Quanto Vale o Show?’. O objetivo da 
atividade é que o público contribua de maneira livre e 
consciente com o que pode pagar para o artista da noite.

Na última quinta 23, a noite foi comandada pela 
brincadeira junina de quadrilha, formada por colabora-
dores, parceiros e público interessado em participar da 
festa. Logo após, o Espaço Mundo teve a apresentação 
do Dj Set “Sarrabulhagi”  que tomou conta do local com 
clássicos do forró e colocou o público para dançar.  

Sendo essa a sétima edição do Menor São João do 
Mundo, o projeto vem dando continuidade à movimen-
tação do Centro Histórico da capital. A abertura oficial 
aconteceu no último dia 17 de junho. 

O Menor São João do Mundo acontece em parceria 
com o movimento Varadouro Cultural e é uma progra-
mação alternativa aos festejos juninos que acontecem 
na capital, além de uma versão bem humorada do Maior 
São João do Mundo, que acontece em Campina Grande. 

Lucas Silva
Especial para A União

O Menor São João do Mundo começa hoje na capital
e segue até domingo com muito arrasta-pé

Arraiá Alternativo

Hoje
n Atração: Xote das Meninas
n Horário: 21h
Já às 22h, Forró Pesado - DJ cassicobra e Trio Anunciação
n Entrada: R$10 e R$5 meia-entrada

Domingo
n Atração: Show com a banda Blackning (SP) dentro do projeto 
“Quanto Vale O Show?”
n Horário: 19h
n Entrada: franca 

Programação
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A diversidade musical e a 
descontração do público são 

as marcas do evento 



Diversidade 
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Paulinho da Viola retornará a 
João Pessoa em agosto para 

apresentar turnê que comemora 
as suas cinco décadas de carreira

FOTOS: Divulgação

Depois de sua última pas-
sagem pela cidade de João 
Pessoa, em 2011, o cantor e 
compositor carioca Paulinho 
da Viola - que é chamado 
de Príncipe do Samba, pela 
elegância com que trata esse 
gênero musical - retornará à 

capital paraibana no dia 20 de agosto, mas, 
desta vez, para apresentar a turnê - em âm-
bito nacional - que comemora, com caráter 
retrospectivo, suas cinco décadas de carrei-
ra, completadas em 2014. De acordo com 
a produção, o local e preços dos ingressos 
ainda não estão definidos, informações estas 
que serão divulgadas em breve. No entan-
to, o artista deverá apresentar ao público 
os maiores sucessos emplacados ao longo 
dessa trajetória, a exemplo de ‘Foi um rio 
que passou em minha vida’, ‘Nervos de aço’ 
e ‘Sinal fechado’, de sua autoria e que obteve 
o primeiro lugar no V Festival de Música 
Popular Brasileira exibido pela TV Record 
em 1969, canção que, a propósito, ganhou 
contornos políticos, por ser emblemática do 
sentimento popular que se vivia na ocasião, 
época da ditadura militar no País. 

Um dos nomes mais importantes não 
apenas do samba, mas também da própria 
música brasileira como um todo, Paulinho 
da Viola - artista que tem 73 anos de idade e 
está em atividade ininterrupta desde 1964 - 
ainda obteve sucesso com outras músicas, a 
exemplo de ‘Beba do samba’, ‘Timoneiro’, ‘A 
toda hora rola uma estória’, ‘Pecado Capital’ 
e ‘Perdoa’. “Eu canto samba por que só assim 
vivo contente”, chegou a confessar, certa vez, 

o artista, que, além do samba, sempre, ao 
longo da carreira, demonstrou seu apreço 
pelo chorinho, como se fossem companhei-
ros fiéis na jornada. No entanto, ele ainda 
não deixa de fazer experimentações, como a 
própria ‘Sinal fechado’, que mescla a música 
erudita moderna e o samba.

A propósito, “experimentar” a música 
de Paulinho da Viola é encontrar um elo que, 
certamente, alguns já julgavam perdido. A 
obra desse cantor e compositor é fruto de 
encontros e fusões, originando-se a partir da 
interação de dois fenômenos culturais, em-
bora observados como sendo antagônicos: a 
estética e a sofisticação da classe média da 
Zona Sul do Rio de Janeiro dos anos 1950 e 
1960 se encontram com a vibração dos su-
búrbios cariocas, resultando numa nova for-
ma que atravessa o tempo, mas sem alterar 
sua essência, e abraçando a modernidade. 

No caso de Paulinho da Viola, o samba 
é a forma principal, maternal do artista. O 
choro é a forma herdada do próprio pai, 
César Faria, dono de um sofisticado estilo 
instrumental, quase erudito. Já a experimen-
tação surgiu na cabeça do cantor e compo-
sitor para atender ao desejo de dar vazão a 
um sentimento de busca por novas formas, o 
que é um traço comum na carreira do artista. 

Paulinho da Viola começou a turnê 
que celebra seus 50 anos de carreira pela 
cidade do Rio de Janeiro. No show, o cantor 
e compositor também relembra canções 
nunca tocadas ao vivo por ele, ou então que, 
há muito tempo, o compositor não inter-
pretava, a exemplo de ‘Coração da Gente’, 
‘Botafogo, Chão de Estrelas’ e ‘Roendo 
as Unhas’, música que, recentemente, foi 
regravada por Ney Matogrosso no disco 
intitulado Atento aos Sinais. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Considerado um dos 
grandes nomes da 
música brasileira, 
Paulinho da Viola
celebra 50 anos
de trajetória
artística Príncipe

do Samba

 As inscrições - que são 
gratuitas e podem ser feitas no 
setor de Cultura da instituição 
das 8h às 18h - para a Mostra 
de Cinema Mr. Faker - Orson 
Welles e a Autoria do Cinema, 
que será realizada entre 12 e 
15 de julho, no Sesc (Serviço 
Social do Comércio) Centro, em 
João Pessoa, serão encerradas 
no próximo dia 30. O evento 
- que vai enfocar a figura sin-
gular e ainda hoje polêmica do 
cineasta norte-americano, nas-
cido em 1915 e morto em 1985, 
aos 70 anos de idade, e cuja 
programação inclui oito filmes 
- terá sessões às 15h e 19h, se-
guidas de debates ministrados 
pelos críticos especializados 
Renato Félix e Audaci Júnior. 
Quem comparecer a pelo me-
nos 80% da programação rece-
berá certificado.

O objetivo do Sesc, com a 
realização da Mostra de Cine-
ma, é oferecer ao público mais 

uma oportunidade de ter con-
tato com obras clássicas de Or-
son Welles, as quais, apesar do 
tempo, ainda dialogam com o 
mundo contemporâneo. Dono 
de uma personalidade provo-
cadora, ele teve sua carreira 
associada a uma filmografia 
produzida com muitas dificul-
dades, a qual se caracteriza por 
não ser possível dissociar o ho-
mem, cineasta e ator dos seus 
personagens. Ao final de cada 
sessão, os críticos cinematográ-
ficos Renato Félix e Audaci Jú-
nior debaterão com o público 
acerca da temática de cada fil-
me, assim como a importância 
de Welles para o cinema.

A programação será aber-
ta em 12 de julho, a partir das 
15h, com a exibição do filme 
intitulado A marca da malda-
de (Touch of evil), longa poli-
cial de 1958 dirigido por Orson 
Welles. Na segunda sessão, às 
19h, os espectadores assistirão 

Macbeth, adaptado da peça 
teatral homônima do drama-
turgo inglês William Shakes-
peare, uma produção de 1948. 
No dia 13, serão apresentados, 
às 15h, Cidadão Kane (Citi-
zen Kane), longa de 1941 que 
conta a ascensão de um mito 
da imprensa americana, o mi-
lionário William Randolph 
Hearst, e, às 19h, Grilhões do 
passado (Mr Arkadin), de 1955 
e que gira em torno de um 
milionário, chamado Arkadin, 
que, ao reclamar por estar so-
frendo de amnésia, contrata o 
detetive Guy Von Straten para 
investigar seu passado. Só que, 
quando a procura de Straten 
por todo mundo revela a sór-
dida origem da fortuna de Ar-
kadin, testemunhas começam 
a morrer.

No terceiro dia, 14 de ju-
lho, a primeira sessão será com 
o filme A Dama de Shanghai 
(The Lady from Shanghai), de 

1947, onde Orson Welles (o 
marinheiro Michael O’Hara) 
contracena com a bela Elsa 
Bannister (Rita Hayworth), a 
qual vê passeando de charrete 
no parque. Ele a ajuda quan-
do ela é assaltada por três ho-
mens, levando-a até seu carro. 
No dia seguinte Michael rece-
be a visita de Arthur Bannister 
(Everet Sloane), marido de Elsa 
e um advogado criminalista 
consagrado, que no último dia 
da Mostra, 15 de julho, o públi-
co assistirá, na sessão das 15h, 
o filme Soberba (The magnii-
ficent Ambersons), que é am-
bientado em Indianápolis, no 
final do século XIX. A família 
Amberson se revela relutante 
em acompanhar as transfor-
mações que a rodeiam. Uma 
mulher desperdiça sua vida 
ao deixar de se casar com sua 
grande paixão por dois moti-
vos: o primeiro foi em razão de 
uma serenata na qual houve 

um pequeno acidente, que fez 
com que ela se sentisse ridícu-
la e acabasse se casando com 
um homem que não amava. 
O segundo foi a interferência 
do único filho na vida da mãe. 
Quando este homem tenta se 
reaproximar dela, o filho por 
pura estupidez, bate a porta 
na cara dele. Em seguida, às 
19h, será exibido O estranho 
(The estranger), filme no qual 
o detetive Wilson (Edward G. 
Robinson), da Comissão de 
Crimes de Guerra, deve encon-
trar o nazista Franz Kindler, 
idealizador dos campos de ex-
termínio. Acompanhado de 
Meinike (Konstantin Shayne), 
que conheceu pessoalmente o 
criminoso, Wilson segue as pis-
tas que levam até uma cidade 
universitária em Connecticut, 
onde vive o perfeito e insuspei-
to casal Charles Rankin (Orson 
Welles) e Mary Longstreet (Lo-
retta Young). (GC)

Inscrições abertas para mostra de Orson Welles
Cinema DO SeSC



 

Prêmio de Literatura
em Língua Portuguesa

O Itaú Cultural prorrogou até dia 1º de julho as inscrições da 
edição 2016 do “Oceanos”. Conhecido como Prêmio de Literatura em 
Língua Portuguesa, o concurso cultural abre inscrições para escrito-
res ou editores que tenham publicado obras publicadas em primeira 
edição, no Brasil, em 2015. Para realizar a inscrição, o candidato precisa 
ir até o site itaucultural.org.br/oceanos2016, preencher o formulário 
de inscrição e anexar o livro no fator Epub.
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Em cartaz

Evento
Livros em destaque

    Humor 

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 - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

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 - Transa Reggae

Exposição “Águas” da artista Flávia K em 
cartaz no Teatro Municipal Severino Cabral

Rádio Tabajara

BaRTolo Cristovam Tadeu

“Quem for conferir a exposição verá 
que as imagens expostas e escolhidas, 
com curadoria de Griselda Klüppel, tra-
balham com nuances de cores que foram 
escolhidas para se adequar ao espaço”, 
contou em entrevista ao jornal A União a 
artista visual e fotógrafa Flávia K que está 
com exposição intitulada “Águas” aberta 
no Teatro Municipal Severino Cabral, em 
Campina Grande. Os interessados em 
conferir as obras podem visitar o Hall 
de entrada do teatro e contemplar as 19 
fotografias de terça a sexta-feira, das 13h 
às 21h. Entrada franca. 

Os antigos e novos admiradores das 
fotografias de Flávia poderão ver que seu 
mais novo trabalho traduz muito de seu 
pensamento e essência. Para a artista, as 
imperfeições que estão presentes em seus 
trabalhos compõem o todo da obra. 

“Meu trabalho é feito a partir da es-
sência. Eu não tiro imperfeições, porque 
acredito que isso seja arte também. Por-
tanto, eu levo isso comigo e para todos os 
meus trabalhos que venho realizando ao 
longo da minha carreira”, disse a artista. 

No local, estão expostas 19 fotos 
sobre o tema “água”, que é elemento 
vital da natureza e que Flávia conseguiu 
captar agregando nas imagens texturas 
e cores especiais. 

“Quando eu recebi o convite eu já ti-
nha a série de fotografias pronta e escolhi 
o tema água por ser um tema universal e 
claro, por ser um problema que enfrenta-

 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]

 Serviço
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Litoral Norte é tema de 
obra de José Octávio

A Paraíba e o Litoral Norte - de Santa Rita a Mataraca é o 
título do livro onde o historiador José Octávio de Arruda Mello 
discute a dimensão geo-histórica e o potencial turístico, arquitetô-
nico e religioso daquela região. A obra - que tem complementação 
do jornalista paulista de turismo, Luiz Patrianni, e a colaboração 
do guia turístico paraibano, Marcelo Gomes - vai receber feição 
digital, pois, com o apoio da superintendente de A União, Albiege 
Fernandes, será inserida no site do jornal, que é um órgão da im-
prensa oficial do Governo da Paraíba, para consulta pelos leitores 
interessados no assunto.

“O livro discute a dimensão geo-histórica e o potencial turís-
tico, arquitetônico e religioso dos municípios de Santa Rita, Luce-
na, Baía da Traição, Rio Tinto, Marcação e Mataraca. Como comu-
na mais antiga da área, Mamanguape serves-lhe de referência”, 
esclareceu o historiador José Octávio, que atendeu recomendação 
do secretário executivo de Turismo do Estado, Ivan Burity, que, 
a propósito, assina o texto de apresentação da obra, a qual será 
discutida com as respectivas comunidades. 

- Desde que recebeu a determinação do governador Ricar-
do Coutinho (PSB) para dinamizar o Litoral Norte da Paraíba, o 
secretário executivo de Turismo, Ivan Burity, não desmereceu 
a feição cultural da iniciativa, ressaltou José Octávio. “Datou daí 
o projeto “Na Trilha dos Potiguaras”, destinado a reconstituir a 
estrutura econômica, étnica e sociocultural dos municípios ocu-
pados desde o século XV pelo grupo indígena que dominava a 
Paraíba até a chegada dos estrangeiros”, prosseguiu ele.

“Depois que o Governo Ricardo Coutinho implantou as rodo-
vias asfaltadas de Forte Velho, Lucena, Baía da Traição e Barra de 
Camaratuba, ligando-as à BR - 101, a região abriu-se ao turismo, o 
que explica a produção do livro, incentivada pelo secretário exe-
cutivo Ivan Burity”, observou, ainda, o historiador.

José Octávio de Arruda Mello escreveu o livro intitulado A 
Paraíba e o Litoral Norte - de Santa Rita a Mataraca com o apoio 
de especialistas, a exemplo do geógrafo Giovanni Seabra, o antro-
pólogo Franz Moonen e o jurista Luciano Mariz Maia, bem como 
de historiadores da região analisada. Ele ainda contou com a 
complementação do jornalista paulista de turismo, Luiz Patrianni, 
e a colaboração do guia de turismo de Marcação, Marcelo Gomes. 
Ambos são autores de 25% do texto integral. 

A primeira parte da obra é constituída de 70 páginas, as 
quais correspondem aos municípios de Santa Rita - denominado 
“O Portão do Litoral Norte” - e, ainda, Lucena, Baía da Traição, Rio 
Tinto, Marcação e Mataraca. A passagem que se refere a Santa Rita 
destaca os engenhos e capelas do município. Já no caso de Lucena, 
o enfoque é a pesca da baleia e o barroco tropical da Igreja da Guia. 

“A questão indígena aflora com maior nitidez no terceiro 
capítulo, intitulado de “Singularidades e Reserva Indígena na Baía 
da Traição”, onde se evidenciam os aldeamentos indígenas poti-
guaras, a histórica grilagem de suas terras e a defesa do coqueiral, 
empreendida pelo cineasta Linduarte Noronha (1930 - 2012) à 
frente do Iphaep (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do 
Estado da Paraíba)”, ressaltou José Octávio, acrescentando que, 
nos três últimos capítulos da primeira parte, os municípios de 
Rio Tinto, Marcação e Mataraca são analisados aspectos como os 
aldeamentos indígenas e as populações cafusas.           

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Lucas Silva
Especial para A União

mos corriqueiramente, não só em Campina 
Grande, mas nos demais Estados, onde as 
pessoas precisam se conscientizar sobre 
o uso correto dela”, ressaltou Flávia K a 
importância de sua exposição. 

A fotógrafa contou ainda que, o univer-
so fotográfico mudou sua visão de mundo, 
onde ela aprendeu a valorizar a vida, para a 
qual volta sempre quando larga sua câmara.  
O texto de apresentação de “Águas” é do 
músico Carlinhos Brow. A realização é da 
Fundação Edvaldo do Ó, Prefeitura Muni-
cipal através da Secretaria de Cultura, com 
apoio do Teatro Severino Cabral.

“Conheci Flávia pelo seu trabalho 
fotográfico. Um amigo nos aproximou por 
conhecer individualmente cada uma. Foi 
um acerto. Através das imagens comecei a 
ver imediatamente, nasceu uma empatia e a 
vontade de fazer esse trabalho porque tive 
uma identidade imediata com o que estava 
sendo visto”, disse a curadora da exposição 
Griselda Klüppel.

Klüppel confessou que, as fotografias 

de Flávia vão além da própria fotografia em 
si. O cromatismo, os desenhos e os movi-
mentos percebidos e recriados, através 
da luz, definem um universo sensorial e 
imagético de uma outra realidade, além da 
pré-existência demonstra. 

Uma novidade sobre a carreira da 
artista é que, logo após exposição em 
Campina Grande, a artista parte para Paris 
levando duas das suas melhores fotografias 
para uma exposição coletiva no museu do 
Louvre, na França. 

Flávia K nasceu no interior da Bahia e 
foi para Salvador com o objetivo de estudar, 
graduou-se em Desenho Industrial pela 
Universidade Estadual da Bahia, onde se 
iniciou na fotografia. Embora trabalhe com 
arquitetura de interiores ela sempre foi 
apaixonada pela fotografia e vive concilian-
do a sua vida cotidiana sem abandonar sua 
paixão pela fotografia que já dura 18 anos. 
Desde 2014 ela dedica mais tempo a esse 
dom, onde através dele consegue expressar 
sua sensibilidade com olhar único.
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Dezenove trabalhos fazem parte da mostra que promove uma reflexão sobre o tema água

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO (EUA 
2016). Gênero: Ficção Científica. Duração: 
119 min. Classificação: 10 anos. Direção 
Roland Emmerich. Com Liam Hemsworth, Jeff 
Goldblum, Maika Monroe. Sinopse: O planeta 
Terra volta a ser objeto de um ataque alie-
nígena aproximadamente de 20 anos após o 
retratado em Independence Day (1996). Na 
verdade, do ponto de vista dos aliens, são 
passadas poucas semanas, mas o que para 
eles são dias de viagem no espaço, para a 
Terra são muitos anos. CinEspaço3: 14h, 19h 
(DUB) e 16h30, 21h30 (LEG). Manaíra5/3D: 
12h45, 15h30, 21h (DUB) e 18h15 (LEG). 
Manaíra9/3D: 13h45, 19h15 (DUB) e 16h30, 
22h (LEG).  Manaíra11/3D: 14h20, 17h15, 
20h (LEG). Mangabeira1/3D: 13h45, 16h30, 
19h15 e 22h (DUB). Mangabeira5/3D: 18h45 
(DUB) e 21h30 (LEG). Tambiá1: 14h e 18h40 
(DUB). Tambiá6/3D: 14h05, 16h20, 18h35 e 
20h40 (DUB). 

AS TARTARUGAS NINJA - FORA DAS SOMBRAS (EUA 
2016). Gênero: Aventura. Duração: 122 min. 
Classificação: 10 anos. Direção: Dave Green. 
Com Megan Fox, Stephen Amell e Noel Fisher. 
Sinopse: Após os acontecimentos do primeiro 
filme, as Tartarugas Ninja Michelangelo, Rafael, 
Donatello e Leonardo e sua amiga humana April 

O’Neil chamaram a atenção de vários vilões que 
estavam entocados na cidade. Velhos inimigos 
como o Destruidor se unirão a novos malvados 
que não estão satisfeitos com as ações dos jus-
ticeiros, como o cientista Dr. Baxter Stockman e 
o famigerado grupo de malvados conhecido como 
o Clã do Pé. Além disso, a turma ainda enfrentará 
uma ameaça alienígena chamada Krang, um ser 
da Dimensão X que deseja dominar a cidade de 
Nova York. CinEspaço4: 14h e 16h10 (DUB). Manaí-
ra6/3D: 13h, 15h45, 18h30 (DUB) e 21h10 (LEG).  
Mangabeira5/3D: 13h e 15h45 (DUB). Tambiá3: 
14h, 16h10 e 18h20 (DUB). Tambiá5/3D: 14h10 
e 18h40 (DUB).

MARGUERITE (EUA 2016). Gênero: Comédia dramá-
tica. Duração: 133 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Xavier Giannoli. Com Catherine Frot, An-
dré Marcon, Michel Fau. Sinopse: Nos anos 1920, 
em Paris, Marguerite Dumont é uma mulher rica, 
apaixonada por música e ópera. Há anos canta 
regularmente para seu círculo de conhecidos. 
Marguerite é muito desafinada, mas isso nunca 
ninguém lhe disse. Seu marido e seus amigos 
mais próximos sempre mantiveram suas ilusões. 
Tudo se complica no dia em que Marguerite põe 
na cabeça que vai cantar diante de um público de 
verdade na Ópera Nacional de Paris. CinEspaço2:  
13h50, 16h20, 18h50 e 21h20 (LEG).

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ (EUA 2016). Gêne-
ro: Romance. Duração: 109 min. Classificção: 
12 anos. Direção:  Thea Sharrock. Com Emilia 
Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. Sinopse: Will 
é um garoto rico e bem-sucedido, até sofrer um 
grave acidente que o deixa preso a uma cadeira 
de rodas. Ele está profundamente depressivo 
e contrata uma garota do campo para cuidar 
dele. Ela sempre levou uma vida modesta, 
com dificuldades financeiras e problemas no 
trabalho, mas está disposta a provar para Will 
que ainda existem razões para viver. CinEspaço1: 
14h30,19h10 (DUB) e 16h50, 21h30 (LEG). 
Manaíra1: 14h, 16h40 (DUB) e 19h30, 21h55 
(LEG). Manaíra7: 14h30, 19h30 (DUB) e 17h, 
22h10 (LEG). Manaíra11: 13h30, 16h, 18h45 e 
21h15 (LEG). Mangabeira4: 14h, 16h45, 22h15 
(DUB e LEG).
Tambiá4: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50 (DUB). 

Cine Banguê - Os desajustados. Gênero: Drama. 
Duração: 96 min. Classificação: 14 anos.  Di-
reção: Dagur Kari. Sinopse: Fusi é um homem 
de 43 anos que ainda mora com sua mãe. Seu 
dia-a-dia é uma rotina monótona, até o apa-
recimento da vibrante Alma e da jovem Hera, 
que o farão mudar sua vida e seus hábitos de 
solteirão. Horário das sessões: 18h, 18h30, 
20h30 e 17h30.  
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Zum Zum Zum
   O desembargador Antônio Elias Queiroga e Onélia passam os festejos 
juninos com um grupo de amigos em Porto de Galinhas, PE. Retornam no domingo.

FOTO : Ednaldo Araújo

Presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque recebeu o diploma de Hono-
ris Causa das mãos da reitora Ana Flávia Pereira

    Nasceram na maternidade da Unimed, os gêmeos João Pedro e Luis Eduardo, 
filhos dos médicos Stênio e Gianne Sarmento. São seus avós maternos  Geraldo e Terezinha 
Sarmento e paternos, Osório Abrantes e Lizete Sarmento, estes já falecidos.

Fundadores do Unipê, Flávio Colaço, José Loureiro Lopes, Clemilde Pereira e Marília Loureiro

Dois Pontos
  O executivo Carlos Degas Filguei-
ras, CEO do Grupo De Vry Brasil, com 
faculdade em João Pessoa, foi escolhido 
pela revista Forbes como um dos 34 
melhores do Brasil.
  Ele foi responsável por reerguer 
a Faculdade Fanor, em Fortaleza, que 
com apenas 2 mil alunos em cinco anos  
passou para 11.200 alunos.

“Se lembra da fogueira/
Se lembra dos balões/
Se lembra dos luares dos 
sertões/A roupa no varal/
Feriado nacional...”

“Para alguns é só um dia de 
feriado. Para outros, é um 
dia de muitas lembranças. E 
para todos que seja um dia 
abençoado e de paz”

CHICO BUARQUE ANNA L. RAMOS

Jornalista Joana Belarmino, 
engenheiro João Furtado, 
empresários Veronildo Cou-
tinho de Sousa e José Inácio 
Pereira Júnior, advogados 
Roosevelt Vita e Leopol-
do Viana Júnior, deputado 
Lindolfo Pires Neto, sras. 
Rejane Tinoco, Eveline Araú-
jo, Elandja Maria de Castro 
Silva, Conceição Arruda, 
executivo Carlos Rosendo.

Parabéns
Professores Vera e Manoel Batista Medeiros, ele um dos 
fundadores do Unipê

Vargas Lhosa
O CORREIO das 

Artes, que circula 
neste jornal no domin-
go, faz uma significa-
tiva homenagem aos 
80 anos do escritor, 
jornalista e político 
peruano Mario Vargas 
Lhosa. Trata-se de um 
dos nomes mais ex-
pressivos da literatura 
hispano-americana.

Paulinho
A BOA notícia 

da semana é a vinda 
do cantor e com-
positor Paulinho da 
Viola a João Pessoa 
no próximo dia 20 
de agosto, para 
show comemorativo 
aos seus 50 anos 
de carreira.

A produção do 
show ainda não di-
vulgou horário e lo-
cal da apresentação, 
mas bem que podia 
ser no Teatro Pedra 
do Reino, local mag-
nífico para espe-
táculos de grandes 
astros.

Microempreendedores
A PARTIR do próximo 1 de julho, os microempreende-

dores individuais que não estiverem com suas obrigações 
fiscais em dia e não tiverem enviado sua declaração anual 
de faturamento, nos últimos dois anos, serão cancelados 
seus registros junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Ju-
rídica, informa o Sebrae Paraíba.

Esses microempreendedores são aquelas pessoas que 
trabalham por conta própria, se legaliza como empresário 
e pode faturar até R$ 60 mil por ano.  

   O professor Thyado Henriques, coordenador do curso de Ciências Contábeis do 
Iesp, marcou presença na solenidade de entrega de carteiras aos novos profissionais da 
contabilidade, realizada pelo Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba.

Kintela

PARA alegria dos 
seus clientes, o ca-
beleireiro Kintela está 
de volta ao bairro de 
Manaíra. 

Agora, o mago das 
madeixas e das caras 
e bocas, está atenden-
do na Av. João Câncio, 
786, em frente a loja 
Só Colchões. O seu 
telefone é (83) 98104-
0066.

Artesanato paraibano
PARADA obrigatória de quem vai a Campina Grande 

nesses festejos juninos é, sem dúvida, o Salão de Artesan-
ato da Paraíba, que está instalado na Av. Severino Cabral, 
95, apresentando o que há de melhor da produção artesanal 
de vários municípios paraibanos.

Ontem, naquele Salão, a estilista Fernanda Yamamoto, 
que levou o universo da mulher rendeira do Cariri paraibano 
às passarelas do São Paulo Fashion Week, fez uma palestra 
para os artesãos, promovida pelo Sebrae.
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Desembargador Júlio Aurélio Moreira Coutinho um dos homenageados 
no Unipê pela reitora Ana Flávia Pereira
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Em grande estilo
FUNDADO pelos mestres Afonso Pereira da Silva, 

Flávio Colaço Chaves, José Loureiro Lopes, José Trigueiro 
do Vale, Manuel Batista de Medeiros e Marcos Augusto 
Trindade, o Centro Universitário de João Pessoa - Unipê, 
comemorou em grande estilo seus 45 anos de atividades 
voltadas para a formação de gerações de paraíbanos.

O evento foi no auditório da entidade, na última 
terça-feira, com homenagens aos seus fundadores e 
entrega de diplomas Honoris Causa a personalidades que 
ajudaram no desenvolvimento da instituição.

Segurança

O PRESIDENTE da 
Comissão de Segurança 
do TJPB, desembargador 
Oswaldo Trigueiro Filho 
participou esta semana 
de reunião na Comarca 
de Cajazeiras, para tratar 
da melhoria da segurança 
naquela região. O tra-
balho também será feito 
nas comarcas do Cariri, 
Curimataú e Brejo.

Vantagens
A CONSTRUTORA 

Equilíbrio está ofere-
cendo aos com-
pradores de seus 
empreendimentos o 
pagamento integral 
do ITBI e as taxas de 
cartório, que somam 
5% dos valor do imóvel. 
A campanha vai até o 
próximo dia 30.

Rota gastronômica
A PROGRAMAÇÃO Cultural do “Caminhos do Frio 

2016” será incrementada com a Rota Gastronômica do 
Brejo que irá apresentar a riqueza da gastronomia regional 
das cidades que integram o mais importante evento do 
inverno paraibano. O início será dia 4 de julho e vai até 4 
de setembro em nove municípios do Brejo paraibano.
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Tobras Distribuidora de Combustíveis LTDA, situada na Rua Presidente João Pessoa, Lote 13, 
Sala 02, Bairro Centro, CEP n°. 58.310-000, Município de Cabedelo/PB, inscrita no CNPJ n°. 
05.759.383/0002-80, IE n°. 16.145.537-9 e Inscrição Municipal n°. 003196-8, declara para os devidos 
fins o extravio da via original do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento expedido pela 
Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB na data de 14/01/2009, com validade por tempo indeterminado.

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Francisco Cesar dos Santos Pereira
CPF: 113.416.844-66
Título/Valor – DM – R$ 250,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107841
Responsável: Juliete Soares de Oliveira
CPF: 106.089.844-69
Título/Valor – DM – R$ 200,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107784
Responsável: Jocenildo Evangelista de Andrade
CPF: 1.904,34
Título/Valor – DMI – R$ 1.904,34
Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliários
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 107810
Responsável: Luis Alves Bezerra Neto
CPF: 065.370.894-76
Título/Valor – DM – R$ 300,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107775
Responsável: Fernando Vieira Times
CPF: 108.349.244-63
Título/Valor – DM – R$ 300,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barrozo
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107732
Responsável: Fernando Vieira Times

CPF: 108.349.244-63
Título/Valor – DM – R$ 300,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107759 Responsável: Juliete 
Soares de Oliveira
CPF: 106.089.844-69
Título/Valor – DM – R$ 200,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107768
Responsável: Clenilson Santana da Silva
CPF: 965.560.724-00
Título/Valor – DM – R$ 156,22
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107831
Responsável: Luis Alves Bezerra Neto
CPF: 065.370.894-76
Título/Valor – DM – R$ 300,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107745
Responsável: Luis Alves Bezerra Neto
CPF: 065.370.894-76
Título/Valor – DM – R$ 300,00
Protestante: Centro de Formação de Condutores Barroz
Apresentante: Banco do Nordeste
Protocolo: 107731
          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, 23 de junho de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de 
Almeida, s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seguinte 
licitação do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 02/2016
Registro CGE Nº 16-00514-8

27/07/16 10:00
Obras de Pavimentação do Contorno de Guarabira,
Restauração de 3,5 km da Rodovia PB-57 e Acesso a 
Guaraves.
Valor Total estimado: R$ 8.755.717,07
Prazo de execução: 360 dias.

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais 
da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras informações poderão ser
obtidas pelo telefone (83) 3216 2813 e site www.der.pb.gov.br.

João Pessoa, 23 de junho de 2016.
Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05-006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria jurídica, referente ao Pregão presencial n° 2.05-006/2016, que objetiva: Aquisição de 
material de expediente para atender as necessidades do Centro Público de Emprego, Trabalho e 
Renda. Conforme convênio MTE/SPPE/CODEFAT/128/2012 - Convênio no SINCONV 776784/2012.
HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARCELA 
ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - EIRELI, CNPJ 22.526.394/0001-59 no 
valor de R$ 5.378,25 (Cinco Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos) e 
SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.004.901/0001-26  no valor de R$ 
4.958,50 (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos) Perfazendo um 
valor Global de R$10.336.75 (Dez Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Campina Grande/PB 14 de Junho de 2016
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TP: 00002/2016 - PMC

A Prefeitura Municipal de Capim, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos 
participantes da Tomada de Preços Nº 00002/2016 - PMC, que após análise detalhada na docu-
mentação, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas 
as Empresas: SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – EPP; ECOMAQ – EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELI - EPP; e inabilitadas as empresas: ESTRUCTURAL ENGE-
NHARIA LTDA - ME por não ter atendido os itens 9.2.3.B, 9.2.5.D; TRABES CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - EPP por não ter atendido os itens 9.2.3.B, 9.2.5.B, 9.2.4.D; SBC CONSTRUÇÃO 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP por não ter atendido os itens 9.2.3.B, 9.2.4.D, 9.2.5.B; RETA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME; por não ter atendido os itens 9.2.2.B, 9.2.3.A, 9.2.3.B, 
9.2.4.D, 9.2.5.B, 9.2.2.B; CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP por não ter atendido 
os itens 9.2.4.D, 9.2.5.B, 9.2.3.B; DIAS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP por não ter atendido os itens 
9.2.3.A, 9.2.3.B, 9.2.4.D, 9.2.5.B; ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME por não ter 
atendido os itens 9.2.3.B, 9.2.4.D, 9.2.5.B; ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME por 
não ter atendido o itens 9.2.3.B, 9.2.4.D, 9.2.5.B; PRIIME CONSTRUÇÕES E EMPREEMDIMENTO 
EIRELI - EPP por não ter atendido os itens 9.2.2.B, 9.2.3.A, 9.2.4.A, 9.2.5.B.  A CPL comunica que 
fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação e que a reunião para dar continuidade 
ao processo licitatório – abertura de Propostas, fica marcada para o próximo dia 04/07/2016, às 
10:30 horas. Quando da sessão para abertura das propostas os licitantes considerados habilitados 
deverão apresentar nova documentação de habilitação, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista, 
constante do Art. 29, da Lei 8.666/93, tendo em vista a sessão inicial ter ocorrido em 20/05/2016 
próximo passado. Informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Capim, 
situada na Av. São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir 
da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 23 de Junho de 2016.
Álamo César Trajano Martins Júnior

Presidente da CPL-CAPIM

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TP: 00001/2016 - PMC

A Prefeitura Municipal de Capim, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos 
participantes da Tomada de Preços Nº 00001/2016 - PMC, que após análise detalhada na docu-
mentação, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas 
as Empresas: HUMBERTO RAMALHO SATURNINO ANDRADE; MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; 
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA; e inabilitadas as empresas: CAV CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
por não ter atendido os itens 9.2.5.B, 9.2.3.A; TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 
por não ter atendido os itens 9.2.3.A, 9.2.3.B, 9.2.5B; ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA- EPP por não ter atendido os itens 9.2.3.A; CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA - 
ME; por não ter atendido o item 9.2.5.B; LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA por 
não ter atendido o item 9.2.5.B; R.R.F LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE por não 
ter atendido o item 9.2.5.B. A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta 
publicação e que a reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Propostas, 
fica marcada para o próximo dia 04/07/2016, às 08:00 horas. Quando da sessão para abertura 
das propostas os licitantes considerados habilitados deverão apresentar nova documentação de 
habilitação, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista, constante do Art. 29, da Lei 8.666/93, 
tendo em vista a sessão inicial ter ocorrido em 15/03/2016 próximo passado. Informações poderão 
ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. São Sebastião s/n- Centro, 
Capim-PB das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações 
pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 23 de Junho de 2016.
Álamo César Trajano Martins Júnior

Presidente da CPL-CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA 
COMARCA DA CAPITAL

7ª VARA CÍVEL
FÓRUM DR MÁRIO MOACYR PORTO

AV. JOÃO MACHADO, S/N – JAGUARIBE – 4º ANDAR
FONE: 3208-2475

EDITAL DE CITAÇÃO CÍVEL

O Dr. JOSÉ CÉLIO DE LACERDA SÁ, Juiz de Direito, da 
7ª Vara Cível de João Pessoa, antiga 18ª VARA CÍVEL, 
em virtude da Lei, etc...

PROCESSO: 0019885-32.2014.815.2001

Pelo Presente EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 20 dias, faz saber, a todos quanto o presente 
virem ou dele notícia tiverem, que por esta Vara e respectivo cartório se processam os autos nº 
0019885-32.2014.815.2001, em que são partes: ASSECA – ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA 
CAGEPA. Em face de RICARDO CIRNE REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS. Tendo o presente 
edital a finalidade de CITAR a promovida RICARDO CIRNE REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS. 
Tendo o presente edital a finalidade de CITAR a promovida RICARDO CIRNE REPRESENTAÇÕES 
LTDA, com endereço informado nos autos AV. JOÃO MACHADO, Nº 553, SALA 9, CENTRO, João 
Pessoa – PB, tendo em vista não ter sido encontrada no endereço informado e estar em lugar incerto 
e não sabido, e por requerimento da parte promovente, para tomar conhecimento da ação supra e 
vir acompanhá-la até o seu término, querendo, oferecer contestação, por escrito, no prazo de 15 
dias, ficando ciente de que não contestando ou não se defendendo, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pelo promovente, podendo ocorrer os efeitos da revelia. E, para que 
depois, ninguém possa alegar desconhecimento, mandou, o MM de Direito, expedir o presente edital 
que será publicado em três jornais de grande circulação, sendo um deles, um jornal oficial, conforme 
determinação do Código de Processo Civil, todas as publicações a cargo do promovente, e uma via 
será fixada no lugar de costume do Fórum de João Pessoa. E, para cumprir eu, Adalberto Sarmento 
de Lima Silva, Chefe do Cartório da 7ª Vara Cível, o digitei e subscrevi, em 23 de maio de 2016.

CUMPRA-SE
João Pessoa, 23 de Maio de 2016.

JOSÉ CÉLIO DE LACERDA SÁ

CARTORIO ÚNICO DE OFICIOS
FELICIANO DA SILVA

Severina Lucia Malheiros Feliciano Sá – Tabeliã Substituta
A tabeliã substituta do Registro Geral de imóveis e anexos desta Comarca de Sapé, Estado da 

Paraíba em virtude da Lei. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos termos do Art. 19 da lei n. 6.766 de 19 de dezembro de 1979, os Empreendedores 
Juraci Marques Ferreira, brasileiro, casado, advogado, RG-87.694-SSP-PB, CPF-016.322.484-68 
e Maria de Lourdes de Souza Ferreira, brasileira, casada, servidora pública, RG-453.652, CPF-
467.808.904-72, ambos residentes à Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 1842, cidade de 
Sapé, Estado da Paraíba, depositaram neste serviço registral situado à Av. Comendador Renato 
Ribeiro Coutinho, 1746, centro, Sapé-PB, CEP-58.340-000, o projeto e demais documentos rela-
tivos ao imóvel de sua propriedade, originada da escritura de venda e compra lavrada no Cartório 
Feliciano da Silva, Sapé/PB, no Livro de Notas n. 58, folhas 140/140, registro no livro n. 3-K, folhas 
131, sob n. 5.404, em data de 14.03.1963, tendo na época como adquirentes o casal Petronio Paulo 
de Souza e Severina Maria de Souza, já falecidos, assim como repassado aos atuais proprietá-
rios através de competente partilha de bens que se processou perante a Primeira Vara Civel do 
Poder Judiciário da Comarca de Sapé, Estado da Paraiba, nos autos da Ação de Inventário de n. 
035.1988.000.029-0, situado no perímetro urbano do Município de Sobrado, desta Comarca, loteado 
com a denominação “Loteamento Recanto da Paz”, compreendendo 42 lotes, com área de 10.300 
m2, com 05 quadras, 2.514,00m de área de sistema viário e 138 m2 de área institucional (área 
verde, praça e equipamentos comunitários). Limites – Ao Leste com a rodovia estadual PB 073, ao 
Sul com herdeiros de Petronio Paulo de Souza, ao Norte com terras do Conjunto João de Souza 
e a Oeste com fundos dos quintais de imóveis componentes da Rua Julio Guabiraba da cidade de 
Sobrado, conforme planta e alvará devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Sobrado, 
datado de 15 de janeiro de 2015. As exigências, dispensas, proibições e ressalvas, inclusive a 
indicação para cada lote contido no memorial, ficarão fazendo parte integrante do registro e serão 
lançadas no seu respectivo campo. Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas neste 
registro, durante o expediente, dentro do prazo de 15 dias, contados da terceira e ultima publicação 
deste no Diário Oficial e jornal de grande circulação: e não mais havendo, será feito de imediato o 
registro. Sapé em 17 de junho de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
FORUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2ª Vara - Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, 3º andar, Brisamar, CEP 58031-900

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Nº. EDT.0002.000005-7/2016/2/SC
REFERÊNCIA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROB. ADMINISTRATIVA Nº. 0008515-

66.2012.4.05.8200,  CLS 2
AUTOR(A)(ES): MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-

VIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
RÉU(S): VALMIR BORBA GOMES DE MOURA, JOSEVALDO ALVES DA SILVA, 

MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS, JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA, 
JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA

NOTIFICAÇÃO DE(S): JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA, por si e como 
representante da pessoa jurídica de mesmo nome, ora em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Apresentar(em), querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestação 
prévia (§ 7º do artigo 17 da Lei nº. 8.429, de 2 de junho de 1992).

SEDE DO JUÍZO: Forum Juiz Federal Ridalvo Costa, situado na Rua João Teixeira de Car-
valho, nº. 480, 3º andar, Brisamar, João Pessoa - PB, CEP: 58.031-900.

PUBLICAÇÃO E AFIXAÇÃO DO EDITAL: O presente edital será publicado no Diário Oficial da 
União e em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, bem como afixado na Sede deste 
Juízo, no local de costume.

Eu, ____________, Wamberto Rodrigues da Silva, o digitei e imprimi. Eu, _______________, 
André Farias Mendonça, Diretor da Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 20 de maio de 2016.
WANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS LIMA

Juíza Federal Substituta da 2ª Vara

COMARCA DE ARARUNA. 2ª VARA. EDITAL DE INTIMAÇÃO CÍVEL. PRAZO: 20 DIAS. 
Processo: 0001106-68.2010.815.0061. Ação: EXECUCAO DE TITULO EX. O MM. Juiz de Direito 
da vara supra, em virtude da lei,  etc. FAZ SABER a quem interessar possa ou que dele tiverem 
conhecimento que, por este Juízo e Cartório se  processam os autos da ação de EXECUÇÃO, NPU: 
0001106-68.2010.8.15.0061 (nº antigo: 006.2010.001.106-0),  em que é exequente o  BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL    S/A, CNPJ 07.237.373/0056-01, com sede em Fortaleza/CE e assessoria 
jurídica na Av. Gama e Melo, 53, Varadouro, João Pessoa/PB, contra GIDOALDO DOS SANTOS 
SILVA, sociedade empresária localizada na Rua Coronel Antônio Pessoa, 274, Centro, Araruna/PB, 
CNPJ 09.236.466/0001-65, representada por GIDOALDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, 
comerciante, residente  e domiciliado no mesmo endereço da empresa, assim como o avalista JOSÉ 
BENEDITO DA SILVA,  brasileiro, solteiro, aposentado, CPF 916.688.084-04, residente e domiciliado 
na Rua Coronel Antônio Pessoa,  274, Centro, Araruna/PB, . Fora expedido o presente para INTIMAR 
o promovido JOSÉ BENEDITO DA SILVA,  para, no prazo de 10 (dez) dias, INFORMAR o paradeiro 
dos dois veículos bloqueados (e cuja penhora fora deferida por este Juízo), quais sejam: motos de 
marca HONDA, sendo uma CG 150 TITAN ES, placa MNE-5693 e a outra, CG 125 TITAN, placa 
MNQ-3114. E para que não se alegue ignorância, mandou expedir o presente, que  será afixado nos 
locais de costume. Dado e passado nesta cidade e comarca de Araruna/PB, aos vinte dias do  mês 
de abril, do ano de dois mil e dezesseis (20.04.2016). Eu , Valdir Muniz da Silva, Técnico Judiciário, 
Mat. 477.377-2, o digitei e conferi. (ASS.) Rúsio Lima de Melo, Juiz de Direito.

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 

lavradas no Livro 686 às fls. 75, datada de 19/08/2015, no Cartório Serviço Notarial 10º Ofício de 
Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que é parte outorgante MÁXIMA TRÊS 
COMUNICAÇÃO LTDA – EPP e parte outorgada CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO BEZERRA

João Pessoa-PB, 01 de junho de 2016

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 13.757/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.066/2016
DATA DE ABERTURA: 06/07/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM 

VINIL PARA A UPA DE CRUZ DAS ARMAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modali-
dade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação 634653. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08h00min as 14h00h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 
Fonte de Recursos: SUS / ORDINÁRIO E TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação 
legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 21 de Junho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000029/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000029/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando os serviços de lavagem de veículos, cuja abertura será no dia 08.07.2016, às 09:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 22 de junho de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB
EXTRATO DO CONTRATO 

INSTRUMENTO: CONTRATO DE Nº 00044/2016 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB.CONTRATADA: EMPRESA DENISE 

MOURA DO NASCIMENTO - ME, CNPJ SOB O Nº 17.886.274/0001-22. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO 
DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MU-
NICÍPIO. VALOR GLOBAL: R$ 97.400,00 (NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS). 
PROCESSO: ADESÃO DE Nº 001/2016/PMC, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016, 
DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 
010/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CO-
XIXOLA/PB. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 10.520/02 E NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E 
SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, DECRETO FEDERAL Nº 3.931/01 E SUAS ALTERAÇÕES, 
E LEGISLAÇÃO PERTINENTE.. RECURSOS: PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. PRAZO: O PRAZO 
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ ATÉ O DIA 31/12/2016. SIGNATÁRIOS: EDUARDO RO-
NIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS ASSINA PELA CONTRATANTE E ROBERTO MOURA 
DO NASCIMENTO ASSINA PELA CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 16 DE JUNHO DE 
2016. EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS. PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de medicamentos, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00025/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 08.348.650/0001/34.
OBJETO: Aquisição de medicamentos controlados, injetáveis e outros destinados à Secretaria 

de Saúde do Município de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL DE: R$ 89.860,50 (oitenta e nove mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta 

centavos).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 23 de Junho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material médico, de acordo com o Pregão Pre-
sencial nº 00026/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 08.348.650/0001/34.
OBJETO: aquisição de material médico hospitalar destinado à Secretaria de Saúde do Município 

de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL DE: R$ 109.915,90 (cento e nove mil, novecentos  e quinze reais e noventa 

centavos).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 23 de Junho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: 2640-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (RECURSOS 

SUS) – 4490.52.0268-0 - GOVERNO FEDERAL. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:CT Nº 00050/2016 - 23.06.16 
ALDO FABRIZIO DUTRA-EPP R$ 7.704,00; CRM COMERCIAL LTDA-ME R$ 730,00; DENTEMEDE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP R$ 11.780,00; E C MARTINS-ME R$ 83.713,90; 
GQSE ELETROS E EQUIPAMENTOSLTDA-EPP R$ 2.815,00; INFORSEG TECNOLOGIA EIRELI-
-ME; 2.400,00; J. C. F MARANA-ME R$25.754,75; K. C. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS EIRELI-EPP R$ 4.500,00; PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP 36.952,24 E 
VENTTO TECNOLOGIA E SAÚDE LTDA-EPP R$ 2.450,00.  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviço de locação de Máquinas pesadas tipo trator, trator de esteira, etc, destinado a 
suprir as necessidades da Administração municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00043/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2016 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca 
e: CT Nº 00176/2016 - 14.06.16 - M & F COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$ 238.450,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO CUBIÇO 

DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 23 E 26 DE JUNHOS DE 2016, 
EM PRAÇA PÚBLICA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
DOTAÇÃO: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 13.392. 25.60 - 

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00045/2016 - 21.06.16 - JOSÉ JUNIO SOUTO DE OLIVEIRA - R$ 7.000,00 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DOS ARTISTA GINILDO E 
GINALDO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 24 DE JUNHOS DE 
2016, EM PRAÇA PÚBLICA..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016.
DOTAÇÃO: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 13.392. 25.60 - 

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00046/2016 - 21.06.16 - AGENILDO SOARES DA SILVA - R$ 20.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DOS TRÊS DO XAMÊGO 

E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 24 E 26 DE JUNHOS 
DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016.
DOTAÇÃO: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 13.392. 25.60 - 

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00047/2016 - 21.06.16 - JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS - R$ 10.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA ESPORA DE 

OURO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 25 DE JUNHOS DE 
2016, EM PRAÇA PÚBLICA..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016.
DOTAÇÃO: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 13.392. 25.60 - 

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00048/2016 - 21.06.16 - FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS 

LTDA - R$ 25.000,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA COCO SECO 

DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 25 DE JUNHOS DE 2016, EM 
PRAÇA PÚBLICA..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016.
DOTAÇÃO: 00011 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 13.392. 25.60 - 

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e:
CT Nº 00049/2016 - 21.06.16 - CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 6.000,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00047/2016.
OBJETO: Contratação de empresas para o fornecimento de postes de concreto, no sistema 

menor preço por item, destinados ao atendimento das demandas ds rede de iluminação pública 
deste município.

ABERTURA: 22/06/2016 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 23/06/2016. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00048/2016.
OBJETO: Contração de empresas para a prestação de serviços de troca de postes de concreto, 

no sistema menor preço por item, destinado ao atendimento das demandas da rede de iluminação 
pública deste município.

ABERTURA: 22/06/2016 as 14:15 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 23/06/2016. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA-EPP R$ 7.704,00; CRM 
COMERCIAL LTDA-ME R$ 730,00; DENTEMEDE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP 
R$ 11.780,00; E C MARTINS-ME R$ 83.713,90; GQSE ELETROS E EQUIPAMENTOSLTDA-EPP R$ 
2.815,00; INFORSEG TECNOLOGIA EIRELI-ME; 2.400,00; J. C. F MARANA-ME R$25.754,75; K. 
C. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP R$ 4.500,00; PPS PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA-EPP 36.952,24 E VENTTO TECNOLOGIA E SAÚDE LTDA-EPP R$ 2.450,00.

Cubatí. - PB, 22 de Junho de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS - Prefeito 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00026/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de trator para atender as atividades 

da Secretaria de Obras do município, conforme Termo de Referência do edital. Data e Local: 11 
de Julho de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - 
Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 23 de Junho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00027/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim 
como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Condado. 
Data e Local: 11 de Julho de 2016 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio 
Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 23 de Junho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00028/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de frutas e verduras, com fornecimento 
parcelado, destinados a atender a diversos programas do Governo Municipal. Data e Local: 11 
de Julho de 2016 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - 
Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 23 de Junho de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00025/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais didáticos, expediente e artesanato 
(artísticos), com fornecimento parcelado, destinados a manutenção de diversas secretarias do 
município de Vieirópolis. Data e Local: 07 de Julho de 2016 às 08:30 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 23 de Junho de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar os resultados 
do julgamento da proposta do Pregão Presencial nº 010/2016, objetivando à Contratação de uma 
Pessoa Jurídica especializada na locação de 01 (um) palco modular; 01 (um) sistema de sonorização 
completo profissional e 01 (um) Gerador elétrico de 180 KVA para as festividades do XXVIII Maior 
São Pedro da Região em Assunção-PB, a se realizar nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2016, em 
via pública da cidade, conforme termo de referência, o qual aponta como proponente vencedor: 
Pessoa jurídica:  STUDIO NIGHT EIRELI - ME, CNPJ nº 24.395.873/0001-09, com o valor total de 
R$ 18.540,00. Publique-se e cumpra-se.

Assunção - PB, 23 de junho de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito



João Pessoa > Paraíba > SEXTA-FEIRA, 24 de junho de 2016Publicidade
18 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 006/2016
Modalidade: Tomada de Preços Nº 001/2016. Contratante:  Prefeitura M. de Assunção/PB. 

Contratada: Construtora Arara Ltda-ME, CNPJ nº 21.331.031/0001-03. Objeto: Contratação de 
uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil na Construção da Sede do Programa 
da Bolsa Família no Município de Assunção-PB, de acordo com a planilha orçamentária de custo. 
Total contratado: o valor total de R$ 72.499,17 (Setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove 
reais, dezessete centavos). Recursos: Programa do Bolsa Família (IGD-PBF) e recursos próprios 
(Ordinários). Vigência: Será de 03 (três) meses. Classificação orçamentária: 02.090 - Secretaria 
do Trabalho e Ação Social, 02090.08.244.1070 - Construção da Sede do Programa Bolsa Família, 
4490.51 - Obras e Instalações, conforme Crédito especial. Data da Ass.: 17/05/2016. Partes Assinan-
tes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e o Sr. Alcides de Souza Alves (Sócio Proprietário).

Assunção/PB, 17 de maio de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
O FMS de Imaculada através de sua pregoeira, torna público que fará realizar às 11:00 horas 

do dia 07 de Julho de 2016. Licitação Pregão Presencial. Objeto: Aquisição parcelada de peças 
genuínas ou originais de 1ª linha e pneus para aplicação na manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos da Secretaria de Saúde do município. Recursos previstos no orçamento vigente. Edital 
e informações a disposição dos interessados na sala da CPL a Rua Antônio Caetano, 92 Centro 
Imaculada, nos dias úteis das 08:00h às 12:00h. 

Imaculada, 23 de Junho de 2016. 
Ana Jacileide da Silva

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
A PMI através de sua pregoeira, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 07 de 

Julho de 2016. Licitação Pregão Presencial. Objeto: Aquisição parcelada de peças genuínas ou 
originais de 1ª linha e pneus para aplicação na manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
da frota oficial do município. Recursos previstos no orçamento vigente. Edital e informações a 
disposição dos interessados na sala da CPL a Rua Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada, nos 
dias úteis das 08:00h às 12:00h. 

Imaculada, 23 de Junho de 2016. 
Ana Jacileide da Silva

Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de extração, transporte e fornecimento parcelado 

de pedras em paralelepípedos, de meio fio e de muro granítica destinados ao município de São José 
da Lagoa Tapada-PB, Portal da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 
09:00 horas do dia 08 de Julho de 2016.

São Jose da Lagoa Tapada - PB, 22 de Junho de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de site e portal 

da transparência, para o desenvolvimento das atividades da prefeitura municipal de São José da 
Lagoa Tapada/PB, Portal da Transparência: www.saojoselt.pb.gov.br. Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada- PB, às 
10:00 horas do dia 08 de Julho de 2016.

São Jose da Lagoa Tapada - PB, 22 de Junho de 2016 
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS – TP 0003/2016
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 
creche Pro Infância projeto padrão FNDE do tipo: 02, localizada nesta cidade.

LICITANTES HABILITADOS:
- Alto Construções e Serviços Eireli – ME
- Construtora Antes Eireli – ME
- Construtora e Serviços Exclusiva Ltda – ME
- Construtora Edifficar Eireli – ME
- Priimee Construções e Empreendimento Eireli – EPP
- Construforte Construção Eirelli – EPP
- Estructural Engenharia Ltda – ME
- VN Construções e Incoporações Eirelli - ME 
LICITANTES INABILITADOS:
- Construtora Jade Eirele – ME
- Dantas Construções e Locação Eireli – ME
- Dias Construções Ltda – EPP
- SBC Engenharia Serviços e Locação Eireli
- Reta Construtora e Serviços  Ltda
 Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
04/06/2016, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro 
Régis - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3295-5618.
Publicado por incorreção. 

Pedro Régis - PB, 20 de junho de 2016
LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais diversos tipo: bomba submersa,abraçadeira, quadro de comando, etc, destinados a 
atender as demamdas de limpezas dos poços artesianos das diversas localidades deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IRRIGATERRA ITAPORANGA 
IRRIGACAO LTDA - ME - R$ 155.010,00.

Itapororoca - PB, 23 de Junho de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2016, que objetiva: Contratação de 
empresas para o fornecimento de postes de concreto, no sistema menor preço por item, destinados 
ao atendimento das demandas ds rede de iluminação pública deste município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Itapororoca - PB, 23 de Junho de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2016, que objetiva: Contração de 
empresas para a prestação de serviços de troca de postes de concreto, no sistema menor preço 
por item, destinado ao atendimento das demandas da rede de iluminação pública deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Itapororoca - PB, 23 de Junho de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada na execução nas obras de construção da 2ª etapa do Estádio 
Municipal Celso Morais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - R$ 495.495,89. Itapororoca - PB, 
23 de Junho de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 07 de 
Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE FOTO COPIAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 18 de Maio de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DOS ARTISTA GINILDO E 
GINALDO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 24 DE JUNHOS DE 
2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: AGENILDO SOARES DA SILVA - R$ 20.000,00.

Cubatí.. - PB, 20 de Junho de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA ESPORA DE 
OURO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 25 DE JUNHOS DE 2016, 
EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - R$ 25.000,00.

Cubatí.. - PB, 20 de Junho de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA 
COCO SECO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 25 DE JUNHOS 
DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 6.000,00.

Cubatí.. - PB, 20 de Junho de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DOS TRÊS DO XAMÊGO E 
BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 24 E 26 DE JUNHOS 
DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS - R$ 10.000,00.

Cubatí.. - PB, 20 de Junho de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA 
FORRO CUBIÇO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 23 E 26 DE 
JUNHOS DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSÉ JUNIO SOUTO DE OLIVEIRA - R$ 7.000,00.

Cubatí.. - PB, 20 de Junho de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA 
FORRO CUBIÇO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, NO DIA 23 E 26 DE 
JUNHOS DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSÉ JUNIO SOUTO DE OLIVEIRA - R$ 7.000,00.

Cubatí.. - PB, 20 de Junho de 2016
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

Prefeito

EMCOMODA EMPRESA DE COMBUSTIVEIS E MOTORES LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 
09.428.830/0001-99. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1207/2016 em João Pessoa, 24 de maio de 2016 – 
Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, 
ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL) Na(o) – RUA PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº 90, CENTRO Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2015-007783/TEC/LO-1228.

CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 23.547.219/0001-
00. Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1368/2016 em João Pessoa, 14 de junho de 2016 – Prazo: 540 dias. Para a 
atividade de: Cemitério-parque, crematório e columbários Na(o) -  GRANJA Nº 14-LOT. CAXITU-BR 
101 Município: CONDE – UF: PB.  Processo: 2016-001949/TEC/LI-4746.

CONSTRUTORA INOVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 19.132.831/0001-45. Torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1388/2016 em João Pessoa, 16 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 02 PAVIMENTOS 
NUMA ÁREA DE 203,90 M² Na(o) – RUA DOS CEDROS, QD 38, LT 251, MUÇUMAGRO Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-003233/TEC/LO-2213.

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 
nº1376/2016, em João Pessoa, 15 de junho de 2016- Prazo: 240 dias.  Para atividade de: Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Benedita. Na(o) COMUNIDADE BENEDITA Município: 
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -UF:PB. Processo: 2016-000841/TEC/LI-4662

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 nº1442/2016, 
em João Pessoa, 21 de junho de 2016- Prazo: 365 dias.  Para atividade de: Barragem de Terra 
Homogênea com volume de 1.002.650,00 m³. Na(o) SÍTIO CACIMBINHA, ZONA RURAL – SÃO 
VICENTE DO SERIDÓ Município: -UF:PB. Processo: 2016-001435/TEC/LI-4700

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 nº1443/2016, 
em João Pessoa, 21 de junho de 2016- Prazo: 365 dias.  Para atividade de: Barragem de Terra 
Homogênea com volume de 6.126.875,00 m³. Na(o) COMUNIDADE AGROVILA TATAÍRA, ZONA 
RURAL – DESTERRO Município: -UF:PB. Processo: 2016-001440/TEC/LI-4701

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 
nº1440/2016, em João Pessoa, 21 de junho de 2016- Prazo: 365 dias.  Para atividade de: Barragem 
de Terra Homogênea com volume de 5.657.625,00 m³. Na(o) – COMUNIDADE PORCOS, ZONA 
RURAL – PEDRA LAVRADA Município -UF:PB. Processo: 2016-001433/TEC/LI-4698

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 
nº1441/2016, em João Pessoa, 21 de junho de 2016- Prazo: 365 dias.  Para atividade de: Barragem 
de Terra Homogênea com volume de 298.616,00 m³. Na(o) COMUNIDADE RIACHO FUNDO, ZONA 
RURAL - TENÓRIO Município: -UF:PB. Processo: 2016-001434/TEC/LI-4699

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 Operação 
nº1419/2016, em João Pessoa, 17 de junho de 2016- Prazo: 730 dias.  Para atividade de: Canteiro 
de obras do Canal Adutor Acauã/Araçagi. Na(o) –ZONA RURAL – MOGEIRO Município -UF:PB. 
Processo: 2016-001852/TEC/LO-1840
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