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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
21o  Mín.

32o  Máx.
19o Mín.

34o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,393  (compra) R$ 3,394  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,380  (compra) R$ 3,590  (venda)
EURO   R$ 3,735  (compra) R$ 3,740   (venda)

l Candidato não pode participar de inauguração a partir de sábado. Página 3

l 1,4 milhão de trabalhadores não sacaram abono do PIS/Pasep. Página 8

l Tarifas de serviços postais ficam mais caras a partir de hoje. Página 10

l Papa afirma que a Igreja deve pedir desculpa a homossexuais. Página 11

facebook.com/uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais baixa

baixa

23h17

10h34

2.1m

2.1m

ALTA

ALTA

04h15

16h53

0.7m

0.6m

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

eNergIA ALTerNATIvA

PB amplia a política 
de sustentabilidade

O governador Ricardo Coutinho sancionou ontem leis que dispõem sobre a instalação de sistemas de energia solar em novas 
construções e instituem a política estadual de incentivo à geração e aproveitamento de energias alternativas.  PÁGInA 3

 PÁGInA 20

CASo NA PArAíbA é CoNfIrMAdo

Gestante transmite
chikungunya ao bebê

Ocorrência foi registrada no município de Cacimba de Dentro 
e confirmada ontem pela Secretaria de Saúde de CG.  PÁGInA 5

Importação/exportação: Porto de Cabedelo tem intensa movimentação de trigo e granito.  PÁGInA 6

esportes

Apresentação mistura canções da renascença 
europeia e composições contemporâneas.  PÁGInA 21

Perícia solicitada pela comissão do impeach-
ment no Senado foi  apresentada ontem. PÁGInA 9

Ação do Governo do Estado oferece orientação 
para o manejo avançado com abelhas. PÁGInA 7

grupo Iamaká realiza concerto hoje dilma não cometeu pedaladas fiscais Produtores do Cariri recebem capacitação 

Senado Apicultura2o CadernofoTo: Pedro França/Agência Senado foTo: Divulgação foTo: Secom-PB

Petrúcio Ferreira é campeão nos 100m

foTo: Secom-PB

Paratleta paraibano
confirma favoritismo

Polícia

 PÁGInA 6

Irmã teria planejado morte 
de estudante de veterinária

Paraíba

 PÁGInA 7

Fábrica de aviões inaugura 
unidade em Campina Grande
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O tempo histórico é, por óbvio, 
diferente do tempo cronológico. En-
quanto aquele leva em consideração 
os eventos de curta e longa duração 
ocorridos em determinado período, 
este, contado pelos calendários, se 
atém mais aos fatos do dia a dia, não 
tendo, pois, como possibilitar avalia-
ções que impliquem comparações en-
tre o que já passou e aquilo que está 
por vir. Na velocidade com que passa 
o tempo cronológico não permite uma 
melhor análise dos acontecimentos, 
o que só é possível depois de muitas 
luas e sóis. Enfim, depois que o hoje 
virar passado.

Considerações acadêmicas à par-
te, o que aqui se deseja ressaltar é que 
fatos históricos podem estar aconte-
cendo agora mesmo e a visão comum 
e rápida da realidade não nos per-
mitir que os observemos com clare-
za. É o caso, por exemplo, da recente 
avaliação feita pelo Tesouro Nacional 
sobre o comportamento das finanças 
de todos os estados brasileiros. A Pa-
raíba está enquadrada na categoria 
dos bons pagadores de suas dívidas 
e compromissos, de acordo com pa-
receres técnicos daquele órgão, di-
vulgados na sexta-feira da semana 
passada. Em suma, isto quer dizer o 
seguinte: A Paraíba vive uma situa-
ção de equilíbrio fiscal, bem diferente 
daquela que enfrentam outros Esta-
dos do Nordeste, do Sul e do Sudeste, 
exceção feita ao Espírito Santo. 

Para avaliar os resultados fiscais 
dos estados, o Tesouro Nacional leva 
em conta oito indicadores, a maioria 
ligada ao endividamento, à capaci-
dade de poupar parte das receitas e 
aos gastos com pessoal. As notas são 

calculadas quando os estados pedem 
o aval do governo federal para obter 
empréstimos e financiamentos, cujas 
operações dependem de garantia da 
União. As notas variam de A a D e para 
obtenção de créditos, se o Estado tiver 
nota A ou B, a área responsável pode 
avalizar as operações. No caso da Pa-
raíba, o Tesouro atribuiu nota B-, com 
avaliação “boa”.

A inclusão da Paraíba neste res-
trito grupo de estados que, como se 
diz, faz o seu dever de casa, pode até 
surpreender setores menos informa-
dos, mas entre estes não estarão, cer-
tamente, nem os servidores públicos 
nem os fornecedores. O governador 
Ricardo Coutinho tem religiosamente 
cumprido os compromissos financei-
ros de sua administração. A folha de 
pagamento, por exemplo, é paga regu-
larmente dentro do mês trabalhado. 
Neste mês de junho, ressalte-se, pa-
gou-se metade do décimo-terceiro do 
funcionalismo, algo que tem se revela-
do impensável na maioria dos estados 
brasileiros nos dias de hoje. Muitos 
deles, como Rio de Janeiro, Minas ge-
rais e Rio grande do Sul, em direção 
inversa, têm até parcelado o paga-
mento mensal dos servidores. 

O fato histórico que daí resulta é 
que, seguindo padrões modernos e 
responsáveis de administração públi-
ca, o governo da Paraíba demonstra 
que é possível, apesar de toda esta cri-
se econômica que o país vive, manter 
o equilíbrio das contas, honrar seus 
compromissos e, tudo isto, sem largar 
mão do investimento em estradas, es-
colas e hospitais.

É esta a avaliação que, sem favor al-
gum, a história fará do atual governo.

Editorial

O selo de bom pagador
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Integrantes da extrema direita se reu-
niram em João Pessoa para demonstrar 
apoio legítimo ao deputado federal pelo 
Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. O proble-
ma é que o manifesto em apoio ao par-
lamentar famoso por sua postura ma-
chista, misógina e perseguidora foi tão 
esvaziado que o número de pessoas foi 
menor que as letras de seu sobrenome. 
Deveriam ter impresso só Jair, assim 
sobraria gente. 

UNInforme

bEIjOS lIvRES NOvOS lImItES

A ImpRENSA cONtRA O pOvO

A Frente Nacional dos Prefeitos 
conseguiu ontem uma reunião 
com o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. Seguindo 
o exemplo dos governadores, 
eles também querem rene-
gociar dívidas e prazos com o 
governo Federal. O problema 
é que o interino do Palácio 
do Planaldo, Michel Temer, já 
mandou avisar que não vai ter 
acordo, pois a negociação com 
os estados deve beneficiar os 
municípios indiretamente. 

Com exceção de A União, teve 
pouco destaque na imprensa 
paraibana a recomendação 
assinada por MPF, MPT-PB e 
DPU, que assegura a casais 
homossexuais o direito de 
expressar livremente suas 
relações afetivas, sem risco 
de repressão. Houve nota 
lida em TV aberta, nos inter-
valos comerciais, mas ainda 
foi pouco. De toda forma, a 
sociedade avança. Iniciativa 
para se aplaudir de pé.

A legislação eleitoral deve 
apertar ainda mais aqueles 
pré-candidatos que preten-
dem fazer uso político de seus 
cargos no Poder Executivo 
para conseguir vantagens e 
espaços de destaque junto 
aos eleitores. Fica proibido a 
partir de sábado participar de 
qualquer inauguração de obra 
pública, bem como usar o po-
der da caneta para contratar 
ou exonerar. Regras justas 
enquanto o calendário afunila.

bOlSOmIcO

pIRES NA mÃO

SuStENtAbIlIDADE
A Paraíba deu um grande salto na última semana com a sanção das leis que incentivam o uso de ener-
gias limpas no Estado. Trocar os combustíveis fósseis por energia sustentável não é apenas tendência, 
mas único caminho para a humanidade, e os gestores que percebem isso antes mostram o quanto 
estão à frente de seu tempo. Apesar de parecer inofensiva, a fonte hidrelétrica também agride o meio 
ambiente. O futuro é eólico e solar. A Paraíba já paira sobre um futuro próspero. 

Felipe Gesteira (interino)
reporter@felipegesteira.com

NÃO VAI TER GOLPE

Chega a ser criminosa a forma como 
setores da imprensa atuam. Em blogs, 
supostos jornalistas se acham no direi-
to deturpar fatos políticos para satisfa-
zer interesses espúrios. São jornalistas 
de ofício, nas novissimas plataformas 
digitais, mas não seguem nem de per-
to nosso código de ética. O fato mais 
recente foi o uso recortado de uma fala 
antiga do governador Ricardo Coutinho, 
aplicada fora de contexto. A publicação 
falava sobre um comerciante, que pe-
dia mais investimento em segurança 
pública. Em seguida aparece a fala do 
governador - cortada - que em resposta 
à pergunta de uma jornalista, diz não 
poder pôr um policial por pessoa. Ri-
cardo se referia à questão dos bancos, 
que aumentam seus lucros, ano após 
ano, e ainda assim se negam a investir em segurança privada, jogando toda a responsabilidade 
para o Estado, e expõem a população. É preciso, caro leitor, ficar atento a este tipo de desserviço 
informativo. As manipulações midiáticas se intensificarão com a chegada das eleições. O acesso 
à informação é direito de todos, e os que trabalham com mentiras querem justamente confundir 
mais e informar menos. Esse tipo de prática tenta manter o povo dentro de um modelo de impren-
sa ultrapassado, que aprisiona o expectador. A verdade aliada à informação empodera, liberta. 
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Artigo

Chuva e barulho

Chuva, chuva! É o céu pedindo para 
apagarem as fogueiras. fogueiras de 
São João. Que barbarismo, meu Deus do 
Céu... O São João é nordestino. E ainda 
dizem, estupidamente, que o nosso São 
João é o maior do mundo. Que besteira 
é essa? Vê lá se temos festas juninas em 
Londres, Paris, Veneza, Viena...

festa de São João, e haja fogueiras, 
e haja bombas, foguetões, barulho. 
Será que há civilização, cidadania, cul-
tura nisso? 

E viva minha tia Autinha, que era 
professora da Escola Normal e que, num 
dia de São João, me deu de presente um 
livro de História. Nada de fogos, nada de 
barulho, nada de mijão, nem diabinho.

Presente de um livro! E eu me es-
queci dos fogos e fui mergulhar na lei-
tura do livro trazido pela minha culta 
tia Autinha.

fogueiras de São João, fogueiras de 
São Pedro, e haja madeira queimada, 
haja poluição no ar. E as árvores come-
çam a tremer, tremer de medo, tremer 
do fogo. Os passarinhos coitados, nem 
é bom falar. E os animais domésticos? 
Correm e ficam também tremendo de 
medo, debaixo das camas.

E vem, repito, a estúpida informa-

ção de que o nosso São João é o maior 
do mundo. Que piada. São João só aqui 
mesmo. Deixem os outros países com 
seus costumes mais civilizados, menos 
barulhentos. Já imaginaram festa juni-
na com bombas e fogueira na sofistica-
da Viena, ou em Paris, ao lado da Torre 
Eiffel. Ou na Trafalgar Square, em Lon-
dres, junto da estátua da coluna do Al-
mirante Nelson?

Mas tudo isso é uma questão de cul-
tura. Cultura, viu? 

Volto à minha tia Autinha, Auta 
de Luna freire, ela que, quando eu era 
criança, em plena festa junina, me deu 
um livro de História, com uma dedi-
catória muito bonita. Por que não deu 
ao menino uma caixinha de traque de 
chumbo, de mijão, de estrelinha, ou 
bomba chilena? 

Tudo uma questão de cultura. Por-
tanto, minha gente, pelo amor de Deus, 
acabem com esse negócio de que o nos-
so São João é o maior do mundo. Isso só 
existe aqui.

E está começando a chover, a chuva 
pedindo para apagar as fogueiras. Não 
devemos esquecer que, por causa dessa 
“cultura”, muita gente é acidentada pe-
los fogos.

“Fogueiras de São joão, fogueiras de São pedro, e haja madeira queimada, haja 
poluição no ar. E as árvores começam a tremer, tremer de medo, tremer do fogo.”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br
Ficou muito claro desde os vazamentos das gra-
vações de Sérgio Machado que a manobra arquite-
tada contra a presidente afastada Dilma Rousseff 
se tratava de um golpe. Agora, com o resultado 
da perícia do Senado Federal, ao apontar que Dil-
ma não cometeu as chamadas pedaladas fiscais, a 
teoria levantada pelo Tribunal de Contas da União, 
e que fornece base jurídica para o Legislativo, caiu 
por terra como um frágil castelo de areia.
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Políticas

Ricardo sanciona leis que incentivam 
o uso de energias alternativas na PB

O governador Ricardo 
Coutinho sancionou duas 
leis que fortalecem ainda 
mais as políticas de susten-
tabilidade desenvolvidas no 
Estado. A Lei de nº 10.718, 
de 22 de junho de 2016, dis-
põe sobre a obrigatoriedade 
de instalação de sistemas de 
captação de energia solar na 
construção de novos prédios, 
centros comercias e condo-
mínios residenciais.

Já a Lei de nº 10.720, 
também de 22 de junho 
de 2016, institui a políti-
ca estadual de incentivo à 
geração e aproveitamento 
de energia solar e eólica. 
Ambas foram publicadas no 
Diário Oficial do Estado da 
última quinta-feira (23).

A Lei de nº 10.718 é 
de autoria dos deputados 
Adriano Galdino e Renato 
Gadelha. Já a de nº 10.720 
é de autoria do deputado 
Adriano Galdino. 

O Governo do Estado 
tem sido reconhecido nacio-
nalmente por já desenvol-
ver projetos com casas que 
dispõem de energia solar 
fotovoltaica. Um desses reco-
nhecimentos veio do prêmio 
Selo de Mérito 2015 – 62ª 
edição – pelos projetos Ci-
dade Madura e Energia Solar 
Fotovoltaica, durante o Fó-
rum Nacional de Habitação 
de Interesse Social, promovi-
do pela Associação Brasileira 

Uso das fontes renováveis 
eólica e solar contribui 
para a sustentabilidade

das Cohabs, em São Paulo. 

Pontos principais
Em seu artigo 1º, a Lei 

de nº 10.718 estabelece o 
seguinte: “As novas constru-
ções de prédios, centros co-
merciais e condomínios re-

sidenciais ficam obrigadas a 
instalarem sistemas de cap-
tação, armazenamento e uti-
lização de energia solar a ser 
consumida nas edificações, 
neste Estado”. 

Já em seu artigo 2º, a Lei 
diz que “os materiais e insta-

lações utilizados na implan-
tação do sistema de capta-
ção de energia solar deverão 
respeitar a Norma Brasileira 
(NBR) da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas, e 
deverão ter garantida a sua 
eficiência, tendo sua com-

provação aprovada por ór-
gão técnico, credenciado 
pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro)”.

Ainda de acordo com a 
Lei de n° 10.718, em seu arti-
go 3º, “todo projeto de cons-

trução de prédios, centros 
comerciais e condomínios 
residenciais exigirá, expres-
samente, a obrigatoriedade 
de instalação de sistema de 
utilização de captação, ar-
mazenamento e uso de ener-
gia solar. 

A partir deste sábado (2), pré-can-
didatos a prefeito, vice-prefeito e verea-
dor de todo o Brasil estão vetados de 
participarem de inauguração de obras 
públicas. Além disso, a Justiça Eleitoral 
determinou que os mesmos não podem 
nomear ou exonerar servidores, convo-
car aprovados em concursos, com exce-
ção para os já homologados, ou realizar 
transferência voluntária de recursos da 
União aos estados e municípios e dos 
estados aos municípios. A medida vale 
também para pré-candidatos que busca-
rão a reeleição.

A medida visa garantir a igualdade 
de oportunidades entre os candidatos 
nos períodos que antecedem o pleito 
eleitoral. Visa também coibir abusos de 
poder de agentes públicos que fazem 
parte de administrações. A Justiça Elei-
toral determina também a proibição de 
uma série de condutas não apenas du-
rante um período anterior ao dia das 
eleições, mas algumas delas permane-
cem para o período posterior.

Os pré-candidatos não poderão 
também realizar publicidade institu-
cional dos atos, programas, obras, ser-
viços e campanhas dos órgãos públicos 
municipais ou de entidades da admi-
nistração indireta, a exemplo de secre-
tarias e superintendências. As exceções 
são em caso de urgente necessidade 
pública, assim reconhecida e autoriza-
da pela Justiça Eleitoral; e propagan-
da de produtos e serviços que tenham 
concorrência no mercado.

Não poderão ainda fazer pronun-
ciamento em rádios e televisão fora do 
horário eleitoral gratuito, apenas quan-

do, autorizado pela Justiça Eleitoral, 
tratar-se de assunto de urgência, que 
possua extrema relevância e seja carac-
terístico das funções do governo.

Programas de rádio e TV
Outra proibição imposta pela Justi-

ça Eleitoral foi referente à participação 
de pré-candidatos como apresentadores 
e/ou comentaristas de programas veicu-
lados por emissoras de rádio e televisão. 
Caso a determinação seja ignorada e o 
pré-candidato confirmado pelo partido 
como candidato oficial à concorrer às 
eleições, a emissora e o candidato pode-
rão ser penalizados. As penalidades pre-
vistas pela legislação eleitoral são: impo-
sição da multa ao veículo transmissor do 
programa do candidato, bem como o 
cancelamento do registro da candidatu-
ra do beneficiário.

Pré-candidatos ganham novas 
restrições a partir de sábado

ELEIÇÕES 2016

Regras seguem calendário da Justiça Eleitoral

Os servidores da Supe-
rintendência do Instituto Na-
cional de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra) na Paraíba 
farão uma lavagem simbóli-
ca da calçada do prédio, em 
João Pessoa, a partir das 9h 
da quarta-feira (29). O ato, 
contra a corrupção e a inge-
rência política no órgão e em 
defesa da indicação de servi-
dor efetivo da autarquia para 
o cargo de superintendente 
regional e da reestruturação 
das carreiras dos servidores, 
está sendo organizado pela 
Associação dos Servidores do 
Incra da Paraíba (Assincra/
PB) e pelo Sindicato Nacional 
dos Peritos Federais Agrários 
(SINDPFA).

De acordo com a direto-
ra-presidente da Assincra/
PB, Ellen Silva, o objetivo 
da manifestação é chamar a 
atenção da sociedade para o 
sucateamento e a ingerência 
política no Incra/PB e para o 
descumprimento do Decreto 
Nº 3.135/99, assinado pelo 
então presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso, 
que determina que os superin-
tendentes regionais do Incra 
devem pertencer ao quadro de 
servidores da Autarquia. 

Na segunda-feira (6), em 
assembleia promovida pelas 
entidades representativas dos 
servidores, foi eleita uma lista 
tríplice com indicações para o 

cargo de superintendente re-
gional, com o objetivo de aten-
der ao Artigo 1º do Decreto, 
que diz que “O Superintenden-
te Regional do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) será escolhido 
dentre servidores ocupantes 
de cargo efetivo do Quadro de 
Pessoal da Autarquia, cujos 
nomes constem de lista trípli-
ce aprovada pelo seu Conselho 
Diretor, com base em seleção 
interna fundamentada no mé-
rito profissional”. 

A lista tríplice de servido-
res indicados ao cargo de su-
perintendente regional do In-
cra/PB, formada por Kleyber 
Nóbrega, Alexandre Jerônimo 
e Erasmo Polaro, em ordem 
decrescente de votos, foi en-
viada ao atual presidente na-
cional da Autarquia, Leonardo 
Góes, e à bancada de parla-
mentares da Paraíba com o 
pedido de apoio para que o 
gestor da Superintendência 
no Estado seja o servidor mais 
votado da lista tríplice.

Sucateamento
A Assincra/PB e o SINDP-

FA também vêm denunciando 
o sucateamento do Incra, que 
tem sofrido com sérios cortes 
orçamentários e com grande 
defasagem no salário de seus 
servidores em relação a ór-
gãos federais assemelhados. 
Segundo as entidades repre-

sentativas, o quadro pessoal 
da Autarquia está sendo redu-
zido drasticamente em todo 
o Brasil devido a aposenta-
dorias e à falta de concursos 
públicos. Cerca de 45% dos 
4,5 mil servidores do Incra em 
todo o País estariam em condi-
ções de se aposentar.

O Incra assiste direta-
mente cerca de 10 milhões 
de brasileiros, entre acampa-
dos, agricultores assentados, 
quilombolas, ribeirinhos e 
moradores de comunidades 
tradicionais. Também são 
atendidos pela Autarquia, em 
todo o Brasil, proprietários de 
aproximadamente 5,7 milhões 
de imóveis rurais particulares, 
sejam eles grandes, médios 
ou pequenos, com registro no 
Cadastro de Terras gerenciado 
pelo Incra.

O órgão é responsável 
pela gestão da estrutura fun-
diária brasileira e pela pro-
moção da agricultura familiar 
através da reforma agrária.

Na Paraíba, o Incra é res-
ponsável pelo acompanha-
mento de 308 assentamentos 
da reforma agrária, onde es-
tão assentadas cerca de 14,5 
mil famílias de agricultores 
– o equivalente a aproximada-
mente 60 mil pessoas. A área 
ocupada pelos assentamentos 
paraibanos, de cerca de 289 
mil hectares, equivale a quase 
3,35% da área da Paraíba. 

Servidores farão lavagem do 
prédio do Incra em protesto

SIMBÓLICO

A Lei de no 10.720, que institui a Políti-
ca Estadual de Incentivo à Geração 
e Aproveitamento da Energia Solar e 
Eólica no Estado, estabelece, entre 
outros, os seguintes pontos:
 
Artigo 1o - Fica instituída a Política Estadual 
de Incentivo à Geração e Aproveitamento 
da Energia Solar e Eólica, formulada e 
executada como forma de racionalizar o 
consumo de energia elétrica e outras fontes 
de energia no Estado da Paraíba. 

Já o artigo 2o estabelece os objetivos da 
Política Estadual de Incentivo à Geração e 
Aproveitamento da Energia Solar e Eólica. 
Entre eles, estão: 
n Estimular, como forma de diminuir o con-
sumo das diferentes fontes de energia, os 
investimentos e a implantação dos sistemas 
de energia solar e eólica, ecologicamente 
corretos, englobando o desenvolvimento 
tecnológico e a produção da energia solar 
fotovoltaica e fototérmica para autocon-
sumo em empreendimentos particulares e 

públicos, residenciais, comunitários, comerci-
ais e industriais;
n Criar alternativas de emprego e renda;
n Aprimorar a eficiência e o aproveitamento 
energético e redução dos custos; 
n Prevenir ou mitigar impactos negativos ao 
meio-ambiente;
n Universalizar o serviço público de energia; 
n Estimular o uso de tecnologias mais 
limpas e menos degradantes;
n Estimular o uso de fontes renováveis de 
energia; 

n Incentivar o estabelecimento de indústrias 
que fabricam equipamentos e componentes 
para a geração de energia solar e eólica no 
Estado da Paraíba; 
n Desenvolver o mercado fornecedor 
paraibano de equipamentos e serviços para 
a cadeia solar eólica, incluindo a atração de 
investimentos internacionais para favorecer 
a transferência de tecnologia;
n Fomentar programas de capacitação e 
formação de recursos humanos para atuar 
em todas as etapas da cadeia produtiva. 

Política estadual

FOTO: Activ Solar/Flickr

Com a nova legislação estadual, painéis fotovoltaicos para a captação de energia solar deverão fazer parte do cenário cotidiano das cidades paraibanas

FOTO: Evandro Pereira
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Políticas

Renato rebate Semob-JP sobre 
climatização de transporte público

O vereador Renato 
Martins (PSB) rebateu in-
formações do superinten-
dente da Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP), Carlos 
Batinga, sobre um Projeto 
de Lei (PL) em que o par-
lamentar sugere a climati-
zação dos ônibus de João 
Pessoa, devido às altas 
temperaturas em seu inte-
rior, ofertando, assim, um 
maior conforto aos usuá-
rios.

Durante entrevistas, 
Batinga havia afirmado 
que não conseguia enten-
der viabilidade para a exe-
cução do projeto e que, se 
esse fosse aprovado, a po-
pulação precisaria pagar 
o preço, porque elevaria 
os custos para a manuten-
ção do transporte coletivo. 
O superintendente ainda 
exemplificou citando a cli-
matização nos transportes 
públicos no Rio de Janeiro, 
que conforme ele, recuou 
devido às despesas.

O parlamentar saiu em 

Vereador mantém posição 
e diz que preço do conforto 
não recairia sobre o usuário

FOTOS: Olenildo Nascimento/CMJP

defesa de seu PL e destacou 
que em nenhum momento 
foi propagado o aumento 
de custos para a sua execu-
ção. Segundo ele, no com-
plemento do projeto, já ha-
via uma proposta onde se 
garantia que o benefício se 
daria por isenções e renún-
cias fiscais.

“Basta reduzir ou cor-
tar o Imposto Sobre Ser-
viços (ISS) e o impacto do 
Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). Seria então cerca 
de 9% do valor das pas-
sagens para modernizar a 
frota com transporte cli-
matizado, com câmera de 
ré e de porta, elevador de 
cadeirante e assento para 
obesos. Com esse percen-
tual, teríamos cerca de R$ 
30 milhões por ano para in-
vestir. Isso iria estimular o 
uso de ônibus, aumentando 
o lucro dos empresários e, 
ao mesmo tempo, descon-
gestionando a cidade pela 
redução da utilização de 
transportes particulares”, 
comentou.

De acordo com o ve-
reador socialista, essa 
ação já vem sendo implan-
tada em todo o mundo. Ele 

ainda aproveitou a oportu-
nidade para criticar a Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) pela dimi-
nuição da frota.

“Essa foi uma estraté-
gia usada no mundo inteiro, 
e chega ao Brasil com força, 
inclusive com ordem judi-
cial, como no Rio de Janeiro 

e em São Paulo. Lembro até 
que, em algumas cidades, já 
implantaram ou estão sen-
do implantados ônibus com 
wi-fi. Infelizmente, nossa 

cidade retrocede, apenas 
favorece a superlotação 
com a diminuição do ser-
viço ofertado”, concluiu Re-
nato Martins.  

Parlamentar aponta a renúncia fiscal como saída para levar o benefício à população de João Pessoa sem aumento na tarifa de ônibus

O vereador Zezinho 
Botafogo (PSB) sugeriu 
que a Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa 
(PMJP), através da Au-
tarquia Municipal Espe-
cial de Limpeza Urbana 
(Emlur), estude a criação 
de equipes especiais de 
manutenção de equipa-
mentos públicos, como 
praças, escolas e uni-
dades de saúde. “Per-
cebemos a deficiência 
existente atualmente 
na manutenção des-
ses espaços por falta de 
pessoal enviado pela 
Prefeitura. Equipes es-
pecíficas para limpeza 
desses equipamentos 
são uma medida que mi-
nimizará os problemas 
que hoje existem, como 
sujeira e vegetação que 
tomam conta de alguns 
locais públicos”, enfati-
zou Zezinho.

A sugestão do par-
lamentar foi encami-
nhada através de reque-
rimento aprovado na 
última sessão realizada 
pela Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), 
na semana passada. Se-

gundo ele, são parte das 
inúmeras reclamações 
da população sobre di-
versos equipamentos 
municipais que se encon-
tram com problemas de 
manutenção e limpeza. 
“As pessoas estão perce-
bendo essa dificuldade 
nos bairros onde existem 
esses equipamentos, e a 
Emlur tem a consciência 
de que essa deficiência 
existe e precisa melhorar 
esses serviços”, confir-
mou o vereador.

Zezinho Botafogo 
justificou ainda, na sua 
proposta, que, devido ao 
crescimento urbano da 
cidade de João Pessoa e 
a implantação de novos 
equipamentos públicos, 
são necessários maiores 
cuidados com a manu-
tenção desses espaços. 
Ele destacou ainda que 
essas equipes especiais 
não existem na PMJP à 
disposição de escolas, 
praças e unidades de 
saúde. De acordo com o 
parlamentar, esses locais 
não possuem pessoal 
responsável por capina-
ção e jardinagem.

Zezinho propõe equipe 
especial de manutenção

PATRIMÔNIO

Três Indicações de au-
toria do vereador Marmuthe 
Cavalcanti (PSD), membro da 
Frente Parlamentar em Defesa 
dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), foram 
aprovados na Casa Legislativa 
na semana passada. As maté-
rias colocam em pauta, para o 
Executivo pessoense, a criação 
de uma Escola Bilíngue Munici-
pal, destinada às pessoas com 
surdez, bem como a necessi-
dade de intérpretes da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) 
em diversos espaços e eventos 
abertos ao público.

A Indicação nº 475/2016 
propõe a utilização de intér-

prete em Libras nas solenida-
des e espetáculos de quaisquer 
gêneros, abertos ao público, 
realizados pela Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP). 
“Ninguém tem o direito de 
dizer quando as pessoas com 
deficiência vão ter acesso às 
informações disponibilizadas 
nas solenidades e nos espetá-
culos abertos ao público, rea-
lizados pelo Poder Executivo 
Municipal, pois os meios de 
difusão da cultura e do conhe-
cimento, e os eventos em geral, 
devem ser acessíveis a todos”, 
defendeu Marmuthe.

Já a Indicação nº 
476/2016 solicita a criação de 
uma Escola Bilíngue, vincula-

da à Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura (Sedec), 
destinada às pessoas com 
surdez. “Tal proposta visa a 
assegurar o acesso dos surdos 
às duas línguas, a Libras e o 
Português, nas escolas muni-
cipais, de forma simultânea e 
sistemática, desde a infância. 
Os surdos têm o direito de 
serem ensinados em Língua 
Brasileira de Sinais, havendo a 
necessidade de ações afirma-
tivas e inclusivas para que se-
jam devidamente inseridos no 
seio da sociedade, assim como 
os demais cidadãos”, afirmou 
Marmuthe.

Marmuthe ainda colocou 
em pauta, na CMJP, o Projeto 

de Resolução (PR) nº 68/2016, 
estabelecendo que as sessões 
da Câmara sejam realizadas 
com o auxílio de um tradutor e 
intérprete de Libras.

“Não é justo com aqueles 
que precisam transpor diver-
sas barreiras diariamente, para 
realizar ‘simples tarefas’, ainda 
não sejam tratados adequada-
mente pelos órgãos públicos 
da capital. Mas, com a presen-
ça do intérprete de Libras nas 
repartições, fica garantida a 
prestação do serviço pelo Mu-
nicípio, de forma digna e ade-
quada, bem como o acesso e a 
participação cidadã deste seg-
mento social no cotidiano da 
cidade”, disse Marmuthe.

A Câmara Municipal de 
João Pessoa aprovou por una-
nimidade o Projeto de Lei de 
autoria do Vereador Lucas de 
Brito (PSL) que garante às pes-
soas com deficiência física  com 
redução de mobilidade e aos 
deficientes visuais o embarque 
e o desembarque nos transpor-
tes coletivos fora das paradas 
de ônibus.

“Já existia uma Lei de 2011 
que autorizava o embarque e o 
desembarque das pessoas com 
deficiência fora das paradas de 
ônibus, mas a gente observou 
que ela não estava sendo cum-
prida. Para assegurar o direito 
das pessoas com deficiência, o 
nosso projeto agora cria uma 
obrigação”, afirmou Lucas. 

De acordo com o projeto, a 

solicitação da “parada especial” 
deve ser feita com antecedên-
cia e o motorista deve realizar 
o embarque e o desembarque 
do passageiro com seguran-
ça, respeitando as normas de 
trânsito e o itinerário oficial da 
linha. Na impossibilidade de 
parada no local indicado pelo 
usuário, o condutor do veículo 
deverá observar outro ponto 
próximo ao desejado.  

“A Convenção Americana 
de Direitos Humanos, incorpo-
rada ao ordenamento jurídico 
brasileiro com status de emen-
da à Constituição, estabelece 
que as pessoas com deficiência 
devem ter sua mobilidade faci-
litada, na hora e momento que 
elas quiserem. O nosso projeto 
é uma forma de concretizar 

CMJP solicita que prefeitura crie 
uma escola bilíngue para surdos

Projeto garante mais conforto a 
pessoas com deficiência em JP

ACESSIBILIDADE

EMBARQUE E DESEMBARQUE FORA DAS PARADAS

Vereador sugere que equipes sejam criadas pela Emlur

Para assegurar benefício, nova lei agora torna direito obrigatório



Fábrica de aviões de 
Campina Grande será 
inaugurada quinta-feira
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Pode ser o primeiro caso 
no Brasil de transmissão da 
doença durante a gestação 

Médica confirma infecção de bebê
TRANSMISSÃO VERTICAL DE CHIKUNGUNYA

Um caso de infecção de 
recém-nascido por chikun-
gunya durante a gestação 
no município paraibano 
de Cacimba de Dentro foi 
confirmado ontem em Cam-
pina Grande pela médica 
Adriana Melo, especialista 
em medicina fetal do Ins-
tituto de Saúde Elpídio de 
Almeida (Isea), pertencente 
à Secretaria Municipal de 
Saúde. A confirmação foi 
detalhada por ela durante 
entrevista coletiva, ocasião 
que em  anunciou medidas 
de controle da transmissão 
da chikungunya.

De acordo com a mé-
dica, a mulher contraiu a 
doença no fim da gravidez 
e a criança nasceu aparen-
temente bem. Entretanto, a 
equipe da Maternidade do 

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Isea percebeu que o bebê 
começou a sentir febre e 
crises convulsivas, sendo 
conduzido para o Hospital 
Municipal da Criança e do 
Adolescente. Em seguida, 
ele foi transferido para a 
UTI do Hospital da FAP.

De acordo com os mé-
dicos do Hospital da FAP, o 
quadro do recém-nascido 

é estável. Além deste, mais 
dois outros dois casos seme-
lhantes estão sendo investi-
gados em Campina Grande. 

A equipe de medicina 
fetal da Secretaria de Saúde, 
liderada pela médica Adriana 
Melo, é quem está conduzindo 
as investigações. Os exames 
que constataram a presença 
do vírus, tanto na mãe quanto 

no bebê, foram realizados por 
pesquisadores do Instituto 
Paraibano de Pesquisa Pro-
fessor Joaquim Amorim Neto 
(Ipesq), da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e da Faculdade de Ciências So-
ciais Aplicadas (Facisa).

Danos neurológicos
De acordo com os pes-

quisadores, embora exis-
tam casos de transmissão 
de chikungunya da mãe 
para o bebê, durante a ges-
tação, este pode ser o pri-
meiro caso confirmado no 
Brasil. Responsável pelas 
pesquisas sobre a relação 
da microcefalia com o vírus 
zika, a médica Adriana Melo 
explicou que os problemas 

causados pela transmissão 
vertical da chikungunya já 
vinham sendo estudados 
pelos pesquisadores de 
Campina Grande.

Ainda segundo a pesqui-
sadora, apesar de não cau-
sar malformações, como a 
microcefalia, a chikungunya 
também pode acarretar da-
nos neurológicos aos bebês.

FOTO: Cláudio Góes
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Especialista em medicina fetal, médica Adriana Melo confirmou a transmissão durante entrevista coletiva, ontem, em Campina Grande e anunciou medidas de controle 

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, atendeu em 
torno de 700 pessoas duran-
te o feriadão de São João. 
Os dados contabilizados são 
da meia-noite da quinta-fei-
ra (23) até as 6h de ontem. 
Com relação a queimaduras 
foram 22 entradas, sendo a 
maioria relacionada aos fes-
tejos juninos. 

De acordo com o setor 
de estatística da instituição, 
os casos envolvendo quedas 
e motocicletas lideraram as 
ocorrências com 138 e 114, 
respectivamente. Outros ca-
sos de destaque continuam 
relacionados ao trânsito 
como acidentes de automó-
vel (22), bicicleta (7), atro-
pelamento (11), além de 
arma de fogo (11) e arma 
branca (8). Os outros casos 
foram clínicos. 

Com relação a queima-
duras, o hospital registrou 
22 entradas, sendo que oito 
por fogos de artificio e 14 
por queimaduras diversas. 
O número é inferior ao do 
ano passado quando foram 
registrados 25 casos, o que 
representa uma redução de 
aproximadamente 13,5% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2015. No período 
de 1º a 27 deste mês, já fo-
ram atendidos 97 pacientes 
vítimas de queimaduras.

O complexo hospitalar 
é referência em tratamen-
to a queimados. Possui uma 
Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ), exclusi-
vo, com médicos especia-
lizados nesse tipo de ocor-
rência e também equipe de 
enfermeiros e técnicos de 
enfermagem capacitada. O 
setor funciona 24 horas.

O Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, em Campina Gran-
de, que integra a rede hospi-
talar do Governo do Estado, 
realizou 1.017 atendimentos 
durante o feriado de São João. 
O balanço tem como base as 
entradas realizadas a partir da 
zero hora da quinta-feira (23), 
até as primeiras horas de on-
tem. Nesses dias foram realiza-
das 77 cirurgias.

Os casos envolvendo aci-
dentes de moto lideraram as 
entradas nos plantões durante 
o período. No total, 135 pa-
cientes foram atendidos devi-
do a acidentes com motocicle-
ta, 13 vítimas de acidente de 
carro, 14 vítimas de projéteis 
de arma de fogo, 12 de arma 
branca e 25 por espancamen-
to. Os demais atendimentos 
foram na Clínica Médica e na 
Pediatria.

Na Unidade de Queimados 
do Trauma-CG foram atendidas 
21 pessoas vítimas de queima-
duras provocadas por fogos 
ou fogueiras na véspera e dia 
de São João, dez foram crian-
ças com idades entre zero e 14 
anos e 11 foram adultos. No pe-
ríodo do 1º a 25 deste mês, já 
foram atendidos 34 pacientes 
vítimas de fogos ou fogueiras.

Na véspera e dia de São 
João do ano passado foram 
atendidas 11 pessoas vítimas 
de queimaduras provocadas 
por fogos ou fogueiras, sendo 
oito crianças com idades entre 
zero e 14 anos e três adultos.

A maior quantidade de 
queimaduras acontece nos dias 
12, 23 e 28 de junho, respecti-

vamente, vésperas dos dias de 
Santo Antônio, São João e São 
Pedro, quando o nordestino 
mantém a tradição de acender 
fogueiras e fogos de artifício.

O Hospital de Emergência e 
Trauma é o único em Campina 
Grande que possui uma Unida-
de de Queimados com atendi-
mento ambulatorial e hospita-
lar e funciona 24h atendendo 
a população do compartimen-
to da Borborema.

O Trauma-CG disponibiliza 
292 leitos, 340 médicos, sendo 
64 em regime de plantão pre-
sencial 24 horas, e dispõe de 
seis salas no bloco cirúrgico.

O Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes de Campina Grande 
é referência em trauma para 
203 municípios da Paraíba, 
além de alguns municípios do 
Rio Grande do Norte, Pernam-
buco e Ceará. Diariamente são 
atendidos 250 pacientes.

Trauma-JP atende 700 pessoas

Em CG são 1.017 atendimentos

BALANÇO DO FERIADÃO DE SÃO JOÃO

Crianças internas do 
Complexo de Pediatria Arlinda 
Marques, que integra a rede 
hospitalar do Estado, tiveram 
uma tarde muita alegria e des-
contração. Elas participaram 
ontem de mais uma edição do 
João Pedro Mirim, um evento 
organizado pelo Grupo de Tra-
balho Humanizado (GTH) e 
pela Brinquedoteca. Toda área 
de recreação foi decorada com 
bandeirolas e outros adereços 
alusivos à época para receber 
as crianças.

O evento foi aberto ofi-
cialmente pela diretora ad-
ministrativa do hospital, An-
gélica Costa, que aproveitou 
o momento para agradecer 
e parabenizar os  organiza-
dores  pela festa como tam-
bém ao Governo do Estado 
e a Secretaria de Saúde por  
proporcionar um momento 
ímpar para as crianças do Ar-
linda Marques.  “É muito im-
portante que essas ações de 
humanização aconteçam aqui 
no hospital, pois além de ser 
um resgate da nossa cultura 
leva alegria e descontração às 
crianças e não tem coisa mais 
gratificante do que ver um 
sorriso estampado no rosto 
delas”, disse a diretora.

Ilara Nóbrega, chefe do 
Núcleo de Ações Estratégicas, 
destacou a importância do 
evento. “Com ações desse tipo 
a gente procura proporcio-
nar alegria e resgatar sorrisos 
nas crianças, principalmente, 
porque elas se encontram em 

momentos delicados de suas 
vidas e acreditamos que esse 
contágio de alegria irá ajudar 
bastante na sua recuperação”, 
comentou. 

A animação da festa ficou 
por conta do grupo “Sorriso 
Aberto”, da Igreja Cidade Viva, 
como também da musicista e 
acordeonista Olga Soares, que 
ao som do acordeon tocou  e 
cantou músicas infantis, canti-
gas de rodas e de São João. “Ve-
nho por puro prazer, pois não 
há nada que pague o sorriso de 
uma criança”, destacou. 

A alegria podia ser vista 
nos olhos das crianças a exem-
plo de Suellen Silva dos Santos, 
de quatro anos de idade.  Ela 
veio da cidade de Maman-
guape e está internada há sete 
dias tratando de uma pneumo-
nia.  “É muito bom ter eventos 
como esse, pois ajuda muita 
as crianças a esquecerem do 
ambiente hospitalar, que não é 
bom para ninguém e principal-
mente para uma criança”, disse 
a mãe, Valdilene Faria da Silva. 

Quem também participou 
da festa foi José Carlos, que 
está com doença falciforme e 
pneumonia e mora na cidade 
de Pedras de Fogo. Internado 
há 24 dias, ele esteve o tempo 
todo acompanhado da mãe, 
Rosilene Maria da Silva, que 
também destacou a importân-
cia do evento.  “Nesse momen-
to a gente percebe a alegria no 
rosto dele e isso é muito gra-
tificante, principalmente para 
mim que sou mãe”, disse.

Crianças participam do 
São João Pedro Mirim

ARLINDA MARQUES

Grupo “Sorriso Aberto” levou alegria para as crianças internas

Casos envolvendo 
acidentes de 
moto lideraram 
as entradas 
nos plantões do 
Trauma-CG no fim 
de semana, com 
135 pacientes 
atendidos; de 
carro foram 13
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Cargas de trigo argentino e granito 
movimentam o Porto de Cabedelo
Dois navios atracados no 
porto estão operando mais 
de 20 toneladas de produtos

O Porto de Cabedelo tem 
movimentação intensa nos 
próximos dias. Dois navios 
estão operando mais de 20 
toneladas de cargas de trigo 
e de granito. As operações de 
carga e descarga envolvem 
algumas dezenas de portuá-
rios e caminhoneiros. 

A presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, 
Gilmara Temóteo, avalia 
que, apesar da crise nacio-
nal que afeta a economia do 
País, os portos brasileiros 
são as principais portas para 
o transporte dos produtos 
demandados pela indústria 
e comércio e que o Porto de 
Cabedelo, por sua localiza-
ção estratégica, sempre será 
destino de muitas cargas 
oriundas de portos brasilei-
ros ou internacionais.

O navio Zhe Hai 2, de 
bandeira de Hong Kong, 
atracou no porto paraibano e 
está desembarcando até hoje 
um total de 14.800 toneladas 
de trigo procedente da Ar-
gentina. O cargueiro tem 180 
metros de comprimento. 

Já o navio Condor Arrow, 
de 200 metros de compri-
mento e bandeira paname-
nha, está embarcando para a 
Itália 8 mil toneladas de gra-
nito extraído aqui na Paraíba. 
Por mês atracam no Porto de 
Cabedelo, em média, oito na-
vios, incluindo os petroleiros. Navio Condor Arrow, de bandeira panamenha, atracado no porto paraibano, está levando para a Itália 8 mil toneladas de granito extraído aqui no Estado

FOTOS: Secom-PB

A Polícia Civil, por meio da De-
legacia de Roubos e Furtos (Crimes 
contra o Patrimônio) de João Pessoa, 
vai apresentar à imprensa, às 9h da 
manhã de hoje, em entrevista cole-
tiva, na Central de Polícia, no Geisel, 
seis pessoas suspeitas de envolvimen-
to no assassinato do estudante de ve-
terinária, Marcos Antonio Nascimen-
to Filho, 28 anos. Os cinco homens e 
uma mulher foram presos no início 
da tarde de ontem em vários bairros 
da capital.

O crime aconteceu na manhã do 
dia 4 de junho no bairro Jardim Luna, 
na capital. O estudante foi assassina-
do com um tiro disparado de arma 
de fogo efetuado por um suposto 

assaltante. As imagens gravadas pelo 
circuito de segurança da padaria da 
irmã da vítima mostraram quando os 
dois homens chegaram ao estabeleci-
mento e abordaram o estudante que 
estava na entrada. O rapaz foi obriga-
do a deitar no chão e quando um dos 
homens foi embora disparou contra a 
cabeça da vítima.

As investigações mostram o envol-
vimento da irmã do estudante com o 
crime. Ela e os outros investigados fo-
ram ouvidos pelos delegados respon-
sáveis pelo inquérito. Os detalhes das 
investigações e das prisões serão apre-
sentados pela delegada de Roubos e 
Furtos, Julia Valeska, e pelo delegado 
adjunto Aldroville Grisi.

Polícia elucida assassinato 
de estudante de veterinária 

SEIS SUSPEITOS PRESOS

A Polícia Militar da Paraí-
ba encerra a Operação São João 
2016 com um saldo de 70 sus-
peitos de crimes presos, 24 ar-
mas de fogo apreendidas e 20 
veículos roubados recupera-
dos, e ainda com uma redução 
de 30% no número de Crimes 
Violentos Letais Intencionais – 
CVLI, reduzindo de 18 para 12, 
quando comparado ao mesmo 
período do ano de 2015, con-
forme balanço divulgado pela 
corporação no início da manhã 
desta segunda-feira (27). 

Durante a Operação São 
João 2016, que começou às 
18h da última quinta-feira 
(23) e foi concluída na primei-
ra hora da madrugada de on-
tem, a Polícia Militar atendeu 

2.420 ocorrências em todo o 
Estado, que resultaram na pri-
são dos 70 suspeitos, sendo 27 
por roubo, 13 por porte ilegal 
de arma, 12 por furto, 11 com 
drogas, quatro em cumpri-
mento a mandado de prisão e 
três por homicídio.

Com a intensificação de 
ações e reforço no efetivo para 
as festas juninas, 24 armas fo-
ram apreendidas em várias 
cidades do Estado: (João Pes-
soa, Santa Rita, Bayeux, Cam-
pina Grande, Juarez Távora, 
Nova Floresta, Araruna, Barra 
de Santa Rosa, Caaporã, Guri-
nhém, Cachoeira dos Índios, 
Remígio, Pocinhos, Solânea, 
Santa Inês, Cuité de Maman-
guape, Cajazeiras e Monteiro); 

20 veículos roubados foram re-
cuperados – sendo13 motos e 
sete carros –, e devolvidos aos 
seus proprietários, e 218 pe-
dras de crack, 14 papelotes de 
cocaína e nove trouxas de ma-
conha foram apreendidos. 

PM prende 70 suspeitos de 
crimes durante o feriadão

OPERAÇÃO SÃO JOÃO

Foi registrada 
uma redução de 
30% no número 
de Crimes 
Violentos Letais 
Intencionais 

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
realizou, das 7h30 de sexta-
feira (24) até as 5h de on-
tem, 276 atendimentos de 
emergência e prevenção em 
todo o Estado. Os números 
incluem as demandas rece-
bidas pelo 193 e abrangem 
as modalidades de comba-
te a incêndio, atendimento 
pré-hospitalar e busca e 
salvamento. 

Conforme o balanço, na 

área operacional, os atendi-
mentos de natureza pré-hos-
pitalar lideraram o ranking, 
com 132 casos, seguidos 
pelas ações de combate a 
incêndio (35) e salvamento 
(29). Também houve uma 
intervenção e emergência 
com produtos perigosos e 
quatro outras ocorrências 
não classificadas dentro 
dessas categorias. 

Foram registradas três 
ocorrências de resgate aquá-

tico, que é quando a vítima 
é retirada da água por estar 
em situação de iminente afo-
gamento. Os casos acontece-
ram na área do 1º Comando 
Regional, que cobre quase 
todo o Litoral paraibano. 

No serviço de preven-
ção, foram contabilizados 
ainda 72 atendimentos, sen-
do 50 pontos bases em even-
tos externos, 14 informações 
prestadas ao público e oito 
advertências.

Corpo de Bombeiros faz 276 
atendimentos no fim de semana

EMERGÊNCIA E PREVENÇÃO

A Polícia Militar da Pa-
raíba prendeu, na manhã de 
ontem, um homem com uma 
arma de fogo e drogas na co-
munidade Asa Branca, em 
João Pessoa.

Quando em incursão pela 
comunidade Asa Branca, no 
bairro do Roger, a equipe poli-
cial da Força Tática do 1º Bata-
lhão, coordenada pelo tenente 
Alcântara, deparou-se com um 
homem em atitude suspeita. 
Ao realizar a abordagem foi en-
contrado com Rallison Batista 
da Silva, de 27 anos, um revól-
ver calibre 38, com cinco mu-

Homem é detido com arma 
de fogo e drogas na capital

nições, 150 pedras de crack, 30 
papelotes e um tablete de meio 
quilo de maconha.

O material apreendido e 
o suspeito, que responde em 
liberdade a seis processos 

judiciais por crime contra o 
patrimônio, porte ilegal de 
arma de fogo e participação 
em homicídios, foram enca-
minhados à Central de Polí-
cia, no Geisel. 

Com o suspeito foram apreendidos crack, maconha e um revólver 
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Fábrica de aviões será inaugurada 
quinta-feira em Campina Grande
Stratus Indústria Aeronaves 
está sendo instalada no 
Distrito de São José da Mata

Campina Grande, que 
já é reconhecida pelo seu 
potencial em diversos se-
tores econômicos, ganhará 
na próxima quinta-feira, dia 
30 de junho, uma fábrica de 
aviões, a Stratus Indústria 
Aeronáutica, que está sendo 
instalada no Distrito de São 
José da Mata. A solenidade 
de inauguração do Hangar 
da empresa será às 9h30, e 
contará com a presença de 
empresários e representan-
tes dos setores produtivos 
da Paraíba.

A indústria Stratus pro-
duzirá aeronaves de pequeno 
porte, de dois a quatro luga-
res, para atender ao merca-
do brasileiro com aeronaves 
seguras e de alta performan-
ce. A Stratus é parceira da 
Volato Aeronaves, indústria 
brasileira com sede em Bau-
ru (SP), com mais de 15 anos 
no mercado e que desenvol-
veu aqui no Brasil as aerona-
ves Volato 400 e Volato 200 
em união com o projetista 
norte/americano Richard 
Trickell, criador das aerona-
ves Kis 2, Kis 4, Kis Cuiser, 
Super Pulsar e Pulsar Super 
Cruiser, totalizando mais de 
300 aeronaves construídas e 
voando em todo mundo.

Em Campina Grande, a 
Stratus Aeronaves conta com 
o apoio do CTA - Centro de 
Tecnologia Aeronáutica do 
Senai da Paraíba, onde são 
capacitados os seus colabo-
radores e também desenvol-
vidos novos itens e compo-

nentes para a produção de 
novas aeronaves.

Com a instalação da em-
presa, novos investimentos 
deverão ser atraídos para a 
cidade. “Já temos a sinaliza-
ção de empresas de manu-
tenção de aeronaves queren-
do se instalar em Campina 
Grande, de manutenção de 
helicópteros também, então 
esse é um processo que vai 
culminar com a construção 
de um parque aeronáutico 
aqui na cidade”, disse Juan 
Pinheiro, diretor da Stratus.

A Stratus
O Volato 400 é o primei-

ro modelo a ser produzido 
pela Stratus Aeronaves em 
Campina Grande, atendendo 
aos clientes que buscam um 
modelo de aeronave confor-
tável, rápida, com boa capa-
cidade de carga e de exce-
lente custo/benefício, capaz 
de atingir grandes distâncias 
com rapidez e segurança.

Com um time de espe-
cialistas experientes na pro-
dução deste tipo de aerona-
ves, a Stratus vai oferecer ao 
mercado aeronaves construí-
das com o que existe de mais 
moderno em material com-
pósito, a exemplo de fibras 
Prepeg, Honey Comb e Fibra 
de Carbono.

O Senai vai promover a 
capacitação de toda a mão 
de obra utilizada na fábrica 
Stratus, que vai servir como 
campo de estágio para os 
alunos do Curso de Mecânico 
de Aeronaves da instituição.
Informações adicionais po-
dem ser obtidas através do 
email: contato@stratusaero-
naves.com.br

O Governo do Estado, 
por meio da Gestão Unificada 
Emepa/Interpa/Emater, de-
senvolve ações para expandir 
o mercado de mel de abelhas 
na Paraíba. Entre as medidas 
adotadas está a instalação de 
um apiário com dez colmeias 
no município de Caturité, na 
região do Cariri. 

O apiário instalado em 
Caturité é acompanhado por 
pesquisadores do setor de 
apicultura e meliponicultura 
da Estação Experimental La-
goa Seca. Um dos objetivos é 
a formação de famílias capa-
citadas para lidar com novas 
técnicas de manejo avançado 
com abelhas. O projeto teve 
início em maio deste ano. Um 
mês depois, as colmeias com 
produção fraca já apresentam 
desenvolvimento elevado, com 
algumas triplicando de tama-
nho, o que tem deixado o grupo 
de pesquisadores otimista. 

Entre os pesquisadores 
estão Joaquim Efigênio Maia 
Leite e o técnico Leon Denis 
Batista do Carmo, ambos da 

Emepa. O técnico Leon Denis 
disse que o objetivo princi-
pal do projeto é o aumento 
da produtividade das col-
meias que hoje, na Paraíba, 
é de 17,6kg de mel por col-
meia/ano. “A meta é chegar 
numa produtividade de 40kg 
de mel por colmeia/ano no 
primeiro ano, até atingirmos 
os 60 kg nos anos consecu-
tivos”, afirmou. “Vale ressal-
tar que tudo está no começo 
e que temos muito ainda a 
adaptar às nossas condições 
de Semiárido, mas já é possí-
vel observar um diferencial 
na realidade de nossas col-
meias”, acrescentou.

Além de promover o au-
mento da renda dos apicul-
tores envolvidos, a proposta 
consiste em trabalhar a alta 
produtividade de colmeias, 
evitando a perda de enxa-
mes mesmo na escassez de 
alimento. Desenvolvida na 
Argentina, a técnica chegou 
ao Brasil pelo Mato Grosso 
do Sul e a Emepa-PB adaptou 
a metodologia para a região, 

buscando resgatar a apicul-
tura por conta das secas que 
dizimaram em quase 100% 
essa atividade.

O lucro para essa moda-
lidade de manejo está acima 
dos custos, ainda de acordo 
com Leon Denis. “A perspecti-
va de lucro é acima de 300%, 
um percentual que não se 
consegue em nenhuma ativi-
dade do setor agropecuário”, 
destacou, ao afirmar que o 
mel da região Nordeste está 
entre os melhores do mun-
do. A Paraíba não está fora 
deste cenário, pois ocupa atu-
almente o segundo lugar re-
gional em relação à estrutura 
física para beneficiamento 
de mel, além de possuir um 
entreposto com capacidade 
para exportação.

O presidente da Gestão 
Unificada, Nivaldo Maga-
lhães, afirmou que o Estado 
tem condições de fazer da 
apicultura uma das prin-
cipais atividades do setor 
agropecuário. “Para isso, 
temos investidos muito em 

pesquisa para que possamos 
dinamizar ainda mais a pro-
dução de mel, além de ofe-
recermos qualidade ao pro-
duto”, ressaltou. “A partir de 
agosto, as tecnologias desen-
volvidas pela Emepa serão 
repassadas aos apicultores 
interessados, por meio de 
visitas técnicas aos nossos 
apiários, num trabalho con-
junto com a Emater e outros 
parceiros”.

Ranking
A produção brasileira de 

mel atualmente é de aproxi-
madamente 45 mil toneladas 
anuais. O Nordeste ocupa o 
segundo lugar em produção 
e exportação. A Paraíba, se-
gundo estudo de 2013/2014, 
através de projeto de pesqui-
sa da Emepa/BNB, possui 
uma produção anual em tor-
no de 650 toneladas de mel. 
No mesmo período, mais de 
duas mil colmeias foram dis-
tribuídas pelo Governo do 
Estado, através do Projeto 
Cooperar.

O município de Remígio, 
o mais novo integrante dos 
Caminhos do Frio, no Brejo 
paraibano, dá continuidade 
hoje e amanhã às festivida-
des juninas com o “Arraiá da 
Minha Terra” e o “São Pedro 
Cultural”. Unindo criatividade 
à cultura, as festas juninas de 
Remígio buscam trazer de vol-
ta as tradições da região. 

Entre a programação mu-
sical, quadrilhas e comidas 
típicas, acontece a Farinhada – 
uma casa de farinha de verda-
de foi montada no cenário da 
festa para que todos possam 
acompanhar todo o processo 
de produção da farinha, um 
dos componentes essenciais 
da alimentação do nordestino. 
Remígio é grande produtor e o 
processo é feito nos métodos 
tradicionais. O visitante pode 

levar a farinha para casa, ou 
visitar a tapiocaria.

Outra atração é o Pau de 
Arara do Forró, caminhão im-
provisado para transporte de 
passageiros, que foi decorado 
com tema junino e leva, além 
dos turistas e moradores, um 
trio de forró tocando duran-
te todo o percurso, que inclui 
pontos turísticos da zona ur-
bana e rural, com paradas em 
algumas comunidades, onde 
todos são recebidos com festa 
e comida típica. O Pau de Ara-
ra do Forró acontece amanhã 
e no sábado, dia 2 de julho.

O prefeito de Remígio, 
Melchior Batista, ressaltou 
que o município aposta na va-
lorização da sua cultura local, 
privilegiando os artistas da 
terra, e não investe em shows 
cujo cachê seja caro. 

Farinhada e Pau de Arara 
são atrações em Remígio

A Procissão Marítima 
de São Pedro acontecerá 
amanhã, às 14h, tendo início 
na Associação Comunitária 
Nossa Senhora da Penha e 
finalizando na Igreja de São 
Pedro, no bairro de Manaíra, 
em João Pessoa. O pescador 
e organizador da procissão, 
João Domingos da Silva, ex-
plicou que a programação 
começa hoje, às 19h, quando 
o santo sairá da Vila dos Pes-
cadores, em Tambaú, sendo 
conduzido, por volta das 
20h, para a Igreja de Nos-
sa Senhora da Penha, onde 
será realizada uma novena. O 
santo passará a noite de hoje 
na Associação Comunitária, 
onde haverá uma pequena 
celebração para os morado-
res do bairro em preparação 
à procissão de amanhã.

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Apiário com dez colmeias instalado em Caturité é acompanhado por pesquisadores de apicultura e meliponicultura de Lagoa Seca 

Gestão Unificada investe na ampliação 
da apicultura na região do Cariri da PB

Pescadores realizam procissão marítima

MERCADO DE MEL DE ABELHAS

DIA DE SÃO PEDRO

O presidente da Associa-
ção Comunitária da Penha, 
Luiz Gonzaga da Silva, disse 
que a imagem de São Pedro 
será conduzida da Associa-
ção Comunitária da Penha 
para a Colônia dos Pescado-
res, seguindo pela beira-mar 
da Praia da Penha, chegando 

à Praia de Tambaú por volta 
das 16h. O percurso da pro-
cissão será finalizado na Igre-
ja de São Pedro, com a conti-
nuação das festividades. 

João Domingos destacou 
que a história da procissão 
começou há aproximadamen-
te 50 anos atrás pelos homens 

da Vila dos Pescadores, que 
naquela época usavam bar-
cos a vela.  “Eles eram mui-
to tementes ao São Pedro, 
então, em um dia, todos se 
juntaram e decidiram fazer a 
procissão. Não tinha um per-
curso como hoje, antes saía 
de Tambaú até a enseada do 
Cabo Branco. Ia e voltava no 
mesmo dia”, contou. 

Tempo
O chefe da sessão de 

previsão do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet), 
Ednaldo Correia de Araújo, 
afirmou que provavelmente 
não terá ocorrência de chu-
va durante a procissão, mas 
caso ocorra elas serão fracas, 
com ventos de intensidade 
fracos, com rajadas ocasio-
nais moderadas acima de 30 
km/h. A previsão é de tem-
peratura máxima de 30oC e 
mínima de 21oC. 

João Domingos e Luiz Gonzaga são os organizadores da procissão

FOtOS: Evandro Pereira

FOtO: Secom-PB

ProgrAMAção

terça – 28 de junho
17h - Farinhada na Casa de Farinha
20h - Apresentações culturais, Quadrilha Junina Só pra 

Você e Quadrilha Junina Molecada Junina
20h30 - Show: Juninho PB

Quarta – 29 de junho
14h - Pau de Arara do Forró
17h - Farinhada na Casa de Farinha
20h - Apresentações culturais e Quadrilha Encanto Junino
20h30 - Show: Nathan Vinícius

Sábado, 2 de julho
14h - Pau de Arara do Forró
18h - Forró Pé de Serra no Arraiá do Forró
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Últimas
8
Casa da Cidadania de Manaíra 
ganha posto do Procon Estadual
Inauguração de mais um 
núcleo de atendimento à 
população acontece hoje

A Casa da Cidadania do 
Shopping Manaíra passará 
a oferecer mais um serviço, 
a partir de hoje. A Autar-
quia de Proteção e Defesa 
do Consumidor vai inaugu-
rar no local, às 10h, mais 
um núcleo de atendimento 
do Procon/PB, atendendo a 
uma demanda dos consumi-
dores da região. A unidade 
funcionará das 10h às 18h.

No local serão reali-
zados atendimentos preli-
minares, com tentativas de 
resolutividades imediatas 
junto aos fornecedores de 
produtos/serviços. Não ob-
tendo êxito, será aberta a 
reclamação, com agenda-
mento de audiência.

Para a superintendente 
estadual do Procon, Késsia 
Liliana, a abertura de mais 
um núcleo incide na pers-
pectiva incansável de avan-

ços direcionados ao consu-
midor. “O consumidor, por 
ser a parte mais vulnerável 
e hipossuficiente na rela-
ção de consumo, necessita 
de uma proteção cautelosa, 
e uma extrema vigilância 
aos fornecedores”, argu-
mentou.

O Procon já possui nú-
cleos instalados nas Casas 
da Cidadania em Jaguaribe, 
Guarabira, Campina Gran-
de, Patos, Pombal, Cajazei-
ras, São Bento, Sumé, Cuité 
e Itaporanga, além da uni-
dade da Unesc em Campina 
Grande.

O consumidor que ti-
ver dúvidas ou quiser fazer 
uma reclamação pode pro-
curar o Procon/PB ou nú-
cleo de atendimento mais 
próximo, ou um dos canais 
de atendimento.

Orientações
Pessoalmente, das 8h 

às 16h30, na sede do Parque 
Solon de Lucena, ou pelo te-
lefone 151.

Douglas Corrêa 
Da Agência Brasil

O Ministério Público Federal 
no Rio de Janeiro (MPF/RJ) propôs 
ação para que o município do Rio 
de Janeiro não reconstrua a Ciclo-
via Tim Maia e não permita a uti-
lização de qualquer trecho da via 
até que seja feito o licenciamento 
ambiental corretivo. Além do mu-
nicípio, respondem à ação movida 
pelo MPF o consórcio Contemat-
Concrejato e o Instituto Estadual 
do Meio Ambiente (Inea).

A medida, distribuída para a 
19ª Vara Federal do Rio pede que o 
licenciamento ambiental corretivo 
seja feito com intervenção da União 
e do Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan), com 
apresentação de estudo de impacto 
ambiental que deve observar, no mí-
nimo, as recomendações técnicas do 
relatório do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesqui-
sa da UFRJ (Coppe) elaborado após 
a queda do trecho entre os pilares 
48 e 49 da ciclovia em 21 de abril. O 
MPF justifica a intervenção da União 
pelo fato de a ciclovia estar em zona 
costeira, patrimônio da União cujo 
bioma é de interesse nacional.

Reavaliação da ciclovia
De acordo com a procuradora 

da República, Zani Cajueiro, autora 
da proposição, a obra foi objeto de 
licenciamento simplificado e os pro-
jetos básico e executivo não levaram 
em conta o eventual impacto das 
ondas além de 2,5 metros de altura. 
Em reunião em maio com o MPF, re-
presentantes da Coppe ressaltaram 
a necessidade de que a ciclovia seja 
feita em sua totalidade para analisar 
a ação das ondas na estrutura, por-
que o licenciamento ambiental não 
avaliou a questão e enfatizou ape-
nas a supressão de vegetação e a re-
tirada de entulho no curso das obras. 
O relatório da Coppe ainda aponta 

MPF propõe que Rio suspenda a
reconstrução da ciclovia Tim Maia

sem liCenCiamento ambiental

Da agência brasil

Cerca de 1,4 milhão 
de trabalhadores ainda 
não sacaram o abono sa-
larial do Programa de In-
tegração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) referente 
ao ano-base 2014, divul-
gou o Ministério do Tra-
balho. O prazo para retirar 
o benefício acaba nesta 
quinta-feira (30).

De acordo com o ba-
lanço mais recente do Mi-
nistério do Trabalho, até 
o último dia 24, 94,14% 
dos 23,6 milhões de traba-
lhadores que têm direito 
ao abono salarial sacaram 
o dinheiro. O benefício, 
equivalente a um salário-
mínimo (R$ 880), é pago 

a empregados que tenham 
trabalhado com carteira 
assinada por pelo menos 
30 dias em 2014 e tenham 
recebido até dois salários-
mínimos por mês nesse 
período.

O trabalhador também 
precisa estar cadastrado 
no PIS/Pasep há pelo me-
nos 5 anos e ter tido os 
dados informados corre-
tamente pelo empregador 
na Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais). Até 
agora, foram sacados R$ 
18,3 bilhões. Os recursos 
não sacados retornam ao 
Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT).

O abono salarial é um 
dos benefícios pagos pelo 
FAT, que também custeia o 
seguro-desemprego, den-
tre outros.

Cerca de 1,4 milhão 
ainda não fez o saque

abono Do Pis/PaseP

A Controladoria Geral 
do Estado, que busca a ex-
celência nas suas atividades 
de Auditoria Interna do Se-
tor Público Estadual, está a 
um passo de figurar entre 
as melhores prestadoras 
desse serviço no âmbito das 
Controladorias dos Estados 
do País, aplicando práticas 
reconhecidas mundialmen-
te. O processo de avalia-
ção do órgão está sendo 
feito pelo Banco Mundial, 
em parceria com o Conse-
lho Nacional dos órgãos de 
Controle Interno (Conaci).

O processo de avaliação 
conduzido pelo Banco Mun-
dial teve início em outubro 
de 2015 com treinamento 
de equipe de Auditores da 

Controladoria do Estado 
da Paraíba e de mais nove 
estados e duas capitais. Na 
primeira fase do projeto 
foram avaliadas as Contro-
ladorias de Minas Gerais, 
Piauí e Maranhão. Já a CGE
-PB integrou a segunda fase 
do projeto que englobou 
outras 12 Controladorias 
do Distrito Federal, Espírito 
Santos, Goiás, Mato Grosso, 
Pará, Paraná, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, São Paulo, 
Fortaleza e Maceió.

O relatório final con-
tém um Plano de Ação que 
descreve detalhadamente 
as atividades que CGE-PB 
deve realizar até 2018 para 
alcançar o nível 3 (inte-
grado) de maturidade com 

base na ferramenta de ava-
liação da capacidade de 
auditoria no setor público. 
“Participamos do treina-
mento no ano passado e, 
agora, após a avaliação do 
Banco Mundial, estamos 
iniciando o processo de 
mudança que conta com to-
tal apoio da administração 
da Controladoria. Iremos 
aperfeiçoar as práticas de 
auditoria interna já ado-
tadas e acrescentar novas 
mundialmente reconheci-
das, o que nos guiará para 
nos tornarmos uma Con-
troladoria modelo”, disse o 
auditor Letácio Guedes.

Os itens observados 
pelo Banco Mundial e Co-
naci são os seguintes: Ser-

viços e Papel da Auditoria 
Interna; Gestão de Pessoas; 
Práticas Profissionais (ado-
ção normas internacionais 
do IIA); Gestão de Perfor-
mance e Accountability/
Responsabilidade; Cultura 
e Relacionamento Organi-
zacional; e Estruturas de 
Governança. 

A avaliação foi realiza-
da com base na ferramenta 
da Capacidade de Auditoria 
Interna - IA-CM do Institu-
te of Internal Auditors – IIA 
(The Internal Audit Capabi-
lity Model (IA-CM) for the 
Public Sector). A coorde-
nação do projeto no Banco 
Mundial está a cargo da es-
pecialista em Gestão Finan-
ceira, Maria João Kaizeler.

CGE-PB aperfeiçoa auditoria 
interna e adota novas práticas 

Com oRientação Do banCo munDial 

que a mureta da Gruta da Imprensa 
potencializou o efeito da onda que 
derrubou o trecho da ciclovia. “Ocor-
re que não apenas o trecho entre os 
pilares 48 e 49 são de potencial for-
mação de tais jatos. Há outros trechos 
onde o costão da Niemeyer foi altera-
do pelo homem. Muretas foram cons-
truídas ao longo de tal costão, a fim de 
conter a queda de pedras e a erosão”, 
disse a procuradora.

A ciclovia Tim Maia tem 3,9 
quilômetros de extensão e liga os 
bairros do Leblon e de São Conra-
do, na Zona Sul do Rio, seguindo o 
costão rochoso ao longo da Aveni-
da Niemeyer. Em 21 de abril, uma 
ressaca fez com que o trecho sobre 
a Gruta da Imprensa desabasse, 
causando a morte de duas pessoas. 
Próximo da ciclovia está o Morro 
Dois Irmãos, tombado pelo Iphan 
em 1973 como patrimônio natural. 
O MPF considera o licenciamen-

to ambiental necessário porque 
qualquer intervenção, mesmo que 
não seja feita diretamente sobre o 
morro, pode afetar sua visibilida-
de e ambiência.

A procuradora Zani Cajueiro 
diz que “a beleza cênica daque-
la área é reverenciada no mundo 
todo e foi reconhecida, para além 
da questão do entorno do Morro 
Dois Irmãos [Iphan], também pelo 
Conselho Municipal de Proteção 
do Patrimônio Cultural”. O pró-
prio conselho condicionou a obra 
à construção de estruturas que se 
integrassem à paisagem, o que não 
foi observado pela prefeitura.

A prefeitura do Rio, procurada 
pela Agência Brasil, disse que ainda 
não vai se pronunciar sobre a medida 
encaminhada à Justiça Federal sobre 
a reconstrução da Ciclovia Tim Maia 
até que seja emitido o licenciamento 
de estudo ambiental corretivo.

Em 21 de abril, uma ressaca fez com que um trecho desabasse, causando duas mortes

A Operação Lei 
Seca autuou 21 condu-
tores por embriaguez 
ao volante na semana 
do São João, que com-
preendeu 19 a 24 de 
junho. As abordagens 
aconteceram em Cam-
pina Grande, Patos, 
Solânea e Galante, cida-
des que possuem tradi-
ção de grandes festivi-
dades juninas nas quais 
são comuns o uso de 
álcool. Foram realizadas 
297 abordagens e 338 
testes do bafômetro. 
Além disso, 16 pessoas 

tiveram suas carteiras 
nacionais de habilitação 
(CNH) apreendidas e 13 
veículos foram tirados 
de circulação.

Para o coordenador 
da Lei Seca na Paraíba, 
Ricácio Cruz, o número 
do balanço evidencia 
uma redução no núme-
ro de pessoas que aliam 
a combinação entre ál-
cool e direção. Segundo 
ele, comparando com o 
ano passado foi bem 
inferior. Porque nesses 
municípios houve um 
trabalho preventivo de 
educação no trânsito 
feito pelo Detran e ou-
tros órgãos.

Embriaguez ao volante 
causa 21 autuações

lei seCa no são joão

Feliphe Rojas
Especial para A União

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil



Papa afirma que Igreja 
deve pedir desculpa
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Perícia não aponta pedalada fiscal

Peritos designados 
pela Comissão Processante 
de Impeachment do Sena-
do concluíram que três dos 
quatro decretos de crédito 
suplementar assinados pela 
presidente afastada Dilma 
Rousseff eram irregulares, 
por terem sido editados sem 
aval do Congresso Nacional, 
e tiveram impacto negativo 
no cumprimento da meta 
fiscal. No entanto, de acor-
do com laudo pericial, não 
foram identificados atos da 
presidente afastada que te-
nham contribuído, direta 
ou indiretamente, para os 
atrasos nos pagamentos aos 
bancos públicos, chamados 
pedaladas fiscais.

A edição dos decretos 
com crédito suplementar e 
os atrasos nos pagamentos 
embasam o processo de im-
peachment de Dilma, que le-
vou ao afastamento dela da 
Presidência da República. 

Para o três peritos – 
servidores do Senado João 
Henrique Pederiva, Diego 
Prandino Alves e Fernando 
Álvaro Leão Rincon –, três 
dos quatro decretos anali-
sados pelos senadores no 
processo de impeachment 
tiveram impacto negativo 
no cumprimento da meta 
fiscal, que se encontrava vi-
gente no momento em que 
foram assinados. No laudo, 
os peritos afirmam que os 
órgãos responsáveis não 
emitiram alertas de que os 
decretos de crédito suple-
mentar eram irregulares, ou 
seja, foram aprovados sem 
autorização do Parlamento.

A defesa de Dilma ar-
gumenta que os decretos 

não impactaram no cumpri-
mento da meta fiscal, pois 
dizem respeito somente a 
dotações – permissões de 
gastos – orçamentárias, não 
resultando necessariamen-
te em impacto fiscal nega-
tivo, pois não envolveram o 
empenho ou a execução fi-
nanceira dos gastos. Assim, 
os atos seriam simples re-
programações da alocação 
de recursos da União.

Os peritos do Senado 
concluíram que três dos 
quatro decretos tiveram 
execução financeira poste-
rior, resultando em prejuí-
zo para o cumprimento da 
meta fiscal então vigente, 
que havia sido aprovada em 
janeiro de 2015. Os decretos 
foram assinados por Dilma 
em julho e agosto.

Para a junta de peritos, 
os decretos violaram o Ar-
tigo 4 da Lei de Orçamento 
Anual (LOA), que regula-
menta os gastos suplemen-
tares ao Orçamento e deter-
mina aprovação legislativa 
prévia para esses gastos.

“Embora não se tenha 
obtido informações comple-
tas relativas à execução das 
dotações suplementares 
constantes exclusivamente 
desses três decretos (ex-
cluídas as dotações iniciais 
e demais suplementações), 
esta Junta identificou que 
pelo menos uma progra-
mação de cada decreto foi 
executada orçamentária e 
financeiramente no exercí-
cio financeiro de 2015, com 
consequências fiscais nega-
tivas sobre o resultado pri-
mário apurado”, escreveram 
os peritos.

Os peritos acrescenta-
ram, no entanto, que não 
houve, por parte da Secre-
taria de Orçamento Federal, 
nenhum alerta, antes da as-
sinatura, de que os decretos 
seriam incompatíveis com a 
meta fiscal.

Especialistas não acharam 
atos de Dilma em atraso
de pagamento aos bancos

ImPeachment da PresIdente

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pelas 
investigações da Operação 
Lava Jato na primeira ins-
tância da Justiça, recebeu 
ontem em Curitiba, repre-
sentantes da Transparên-
cia Internacional, organi-
zação não governamental 
que atua no combate à 
corrupção.

No encontro, Moro e 
o presidente da entidade, 
José Carlos Ugaz, discuti-
ram medidas de coopera-
ção na apuração dos crimes 
cometidos por empresas 
e pessoas que receberam 
propina no exterior, oriun-
da do esquema de desvios 
na Petrobras.

Criação de centro
Em entrevista após a 

reunião com o juiz da Ope-

ração Lava Jato, José Carlos 
Ugaz anunciou que será 
criado no Brasil um centro 
de conhecimento anticor-
rupção, um grupo de traba-
lho para criar instrumentos 
para ajudar no combate 
à corrupção no País e na 
América Latina. 

O representante da 
Transparência Internacio-
nal também ficou de  se 
reunir ainda ontem com in-
tegrantes da força-tarefa de 

procuradores do Ministério 
Público Federal (MPF) no 
Paraná, para discutir algu-
mas medidas de combate à 
corrupção.

De acordo com dados da 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR), foram feitos 
108 pedidos de cooperação 
internacional e R$ 659 mi-
lhões foram repatriados nas 
investigações realizadas pela 
Justiça Federal em Curitiba 
no âmbito da Lava Jato.

Transparência Internacional oferece 
ajuda ao juiz Moro nas investigações 

oPeraÇÃo LaVa Jato

A junta pericial 
concluiu também que 
o atraso no pagamento 
de equalização de juros 
aos bancos públicos no 
âmbito do Plano Safra 
representaram opera-
ções de crédito com a 
União, o que é vedado 
por lei. 

Por meio do Plano 
Safra, os bancos públicos 
financiam os produto-
res rurais a juros baixos 
com recursos próprios e 
depois recebem do go-
verno a diferença entre 
o cobrado dos agriculto-
res e o que a instituição 
financeira pagou para 
captar o dinheiro.

A defesa de Dil-
ma argumenta que os 
atrasos no pagamento 
dessas equalizações não 
configuram operações 
de crédito, mas uma 
prestação de serviço cor-
riqueira e sempre aceita 
pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU), até 
que a corte mudou seu 
entendimento sobre a 
questão no ano passado.

Para os peritos, os 
atrasos foram de fato 
operações de crédito le-
vando em conta artigos 
da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF). De 
acordo com eles, os va-
lores estiveram sujeitos 
a juros pela demora no 
pagamento, onerando 
a União em mais de R$ 
450 milhões.

“Houve operações 
de crédito do Tesouro 
Nacional junto ao Banco 
do Brasil, conforme as 
normas contábeis vigen-
tes, em decorrência dos 
atrasos de pagamento 
das subvenções concedi-
das no âmbito do Plano 
Safra”, diz o laudo peri-
cial.

De acordo com o 
cronograma aprovado 
pela Comissão Proces-
sante de Impeachment 
do Senado, acusação e 
defesa têm agora 24 ho-
ras para solicitar esclare-
cimentos sobre a perícia. 
A partir de então, os pe-
ritos terão 72 horas para 
esclarecer as dúvidas.

Operações são vedadas

André Richter
Da Agência Brasil 

O juiz Sérgio Moro recebeu representantes da Transparência Internacional, com quem discutiu medidas de cooperação nas investigações

A presidente afasta-
da Dilma Rousseff disse 
ontem que, caso retor-
ne à Presidência, fará 
um governo de transi-
ção, com o objetivo de 
garantir a democracia 
brasileira até as eleições 
de 2018. Dilma diz que 
pretende também apro-
veitar o momento po-
lítico para avançar nas 
discussões sobre a refor-
ma política.

“Farei basicamente 
um governo de transi-
ção. Porque é um go-
verno que vai ter dois 
anos, e o que nós temos 
de garantir neste mo-
mento é a qualidade da 
democracia no Brasil, o 
que vai ocorrer em 2018. 
Eu farei isso, sobretudo. 
Acho que cabe a discus-
são de uma reforma po-
lítica no Brasil, sem dú-
vidas. Nós tentamos isso 
depois de 2013 e per-
demos fragorosamente. 

Tentamos Constituinte, 
tentamos reforma polí-
tica”, disse a presidente 
afastada em entrevista 
à agência de notícias 
Pública, publicada nesta 
segunda-feira.

Dilma, no entanto, 
não confirmou a reali-
zação de um plebiscito 
sobre a convocação de 
novas eleições antes de 
2018, proposta defendi-
da por algumas lideran-
ças políticas. “Não há 
um consenso. É uma das 
coisas. Uma das propos-
tas colocadas na mesa. 
Agora, há de todo mun-
do uma opção por elei-
ção direta, né? Sempre.”

Caso retorne ao po-
der, a presidente afas-
tada disse que não ten-
tará recompor sua base 
nos moldes como es-
tava antes do processo 
de impeachment. “Não 
tem mais como recom-
por. Vou te falar, eu não 
recomponho governo 
nos termos anteriores 
em hipótese alguma”.

Dilma promete fazer 
governo de transição

eXPectatIVa de retorno

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Por pressão, segundo 
integrantes da Mesa Direto-
ra da Câmara, o presidente 
interino da Casa, Waldir Ma-
ranhão (PP-MA), recuou da 
decisão de suspender as vo-
tações desta semana e mar-
cou votações para amanhã 
(28). Ele tinha anunciado, no 
final da semana passada, que 
não haveria sessão delibe-
rativa nos próximos dias em 
função das festas juninas nos 
estados, mas reconsiderou 
a medida informando a mu-
dança aos parlamentares du-
rante o final de semana. Ma-
ranhão destacou ainda que 
não haverá desconto para 
os deputados que faltarem à 
sessão.

Para o primeiro-secre-
tário da Câmara dos Deputa-
dos, Beto Mansur (PRB-SP), o 
recuo enfraquece ainda mais 
a situação de Maranhão que 
tem sido alvo de inúmeras 
críticas entre colegas desde 
que assumiu o comando da 
Casa, quando Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) foi afastado do 
cargo e do mandato por de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

“Particularmente, acho 

um absurdo. Uma coisa é mi-
nha situação, que moro em 
São Paulo e tenho disponibi-
lidade de voos para Brasília 
diretos, outra coisa é um de-
putado que mora no interior 
e tem que voltar sem qual-
quer previsibilidade. Quando 
você programa uma votação 
tem que ter antecedência”, 
disse.

Assim como outros 
parlamentares que, já na 
sexta-feira (24), criticaram 
a suspensão dos trabalhos 
alertando que, diante do 
atual momento do País a 
Câmara não deveria ficar 
parada por quase 10 dias, 
Mansur também questionou 
a dispensa. “Estou na Casa há 
muito tempo [cinco manda-
tos] e respeito o evento que 
é tradição no Norte e Nor-
deste, mas não dá para ficar 
homenageando todos os san-
tos brasileiros, porque senão 
a Casa não trabalha. Semana 
passada foi São João, esta se-
mana São Pedro. A Casa tem 
que funcionar. A sociedade 
está olhando para nós.”

Na última semana, os 
deputados votaram apenas a 
medida provisória (MP) que 
trata da participação de es-
trangeiros no capital de em-
presas aéreas brasileiras.

Sob pressão, Maranhão
recua e marca votações
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil
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Geral

O Brasil atual tem jeito?
Quem olha a cena político-social-econômica atual se 

pergunta sinceramente: o Brasil tem jeito? Um bando de 
ladrões, travestidos de senadores-juízes tenta, contra todos 
os argumentos contrários, condenar uma mulher inocente, 
a Presidenta Dilma Rousseff, contra a qual não se acusa 
de nenhuma apropriação de bem público e de corrupção 
pessoal.

Com as recentes delações premiadas, ficou claro que 
o problema não é a Presidenta. É a Lava Jato que, para além 
das delações seletivas contra o PT, está alcançando a maioria 
dos líderes da oposição. Todos, de uma forma ou outra, se 
beneficiaram das propinas da Petrobras para garantir a sua 
vitória eleitoral. “Precisamos estancar essa sangria”, diz um 
dos notórios corruptos; “do contrário seremos todos comidos; 
há que se afastar a Dilma”.

Ninguém aliena nada de seus bens para financiar sua 
campanha. Nem precisa: existe a mina do caixa 2 abastecida 
pelas empresas corruptoras que criam corruptos a troco 
de vantagens posteriores em termos de grandes projetos, 
geralmente superfaturados, donde adquirem grande parte de 
suas fortunas.

Chegamos a um ponto ridículo, aos olhos do mundo: 
dois presidentes, um usurpador, fraco e sem nenhum carisma 
e outro legítimo, mas, afastado e feito prisioneiro em seu 
palácio; dois ministros do planejamento, um retirado e 
outro substituto: um governo monstruoso, antipopular e 
reacionário.

Estamos efetivamente num voo cego. Ninguém sabe para 
onde vai esta nação, a sétima economia do mundo, com jazidas 
de petróleo e gás das maiores do mundo e com uma riqueza 
ecológica sem comparação, base da futura economia. Assim 
como se delineia a correlação de forças, não vamos a lugar 
nenhum, Não é impossíveil um eventual conflito social, dada 
a política atual que corta direitos sociais especialmente, nos 
salários, na saúde e na educação.

O pobre, a maioria da população, se acostumou a sofrer 
e a encontrar saídas como pode. Mas chega a um ponto em 
que o sofrimento se torna insuportável. Ninguém aguenta, 
indiferente, ao ver um filho morrendo de fome ou de absoluta 
falta de assistência médica. E diz: assim não pode ser; temos 
que rebelar-nos.

Isso me faz lembrar um bispo franciscano do século XIII 
da Escócia que recusando os altos impostos cobrados pelo 
papa, respondeu: non accepto, recuso et rebello” (“não aceito, 
me recuso e me rebelo”). E o papa retrocedeu. Não poderá 
ocorrer algo semelhante entre nós?

Quando, nas palestras, fazendo um esforço imenso 
para deixar um laivo de esperança, me dizem: ”Mas você é 
pessimista”! Respondo com Saramago: “Não sou pessimista; a 
realidade é que é péssima”.

Efetivamente, a realidade está sendo péssima para 
todos, menos para aquelas elites endinheiradas, acostumadas 
à rapinagem, ganhando com a desgraça de todo um povo. 
Elas têm o seu templo de profanação na Avenida Paulista em 
São Paulo, onde se concentra grande parte do PIB brasileiro. 
Setores deles, especialmente da FIESP estão atrás do 
impeachment da Presidenta.

O grave é que estamos faltos de lideranças. Abstraindo 
o ex-presidente Lula, cujo carisma é inconteste, apontam para 
mim dois: Ciro Gomes e Roberto Requião, a meu ver, as únicas 
lideranças fortes, com coragem de dizer a verdade e pensar 
mais no Brasil que nos interesses partidários.

Essa crise tem um pano de fundo nunca resolvido em 
nossa história, desmascarado recentemente por Jessé Souza. 
(A tolice da inteligência brasileira, 2015). Somos herdeiros 
de séculos de colonialismo que nos deixou a marca de “vira-
latas” sempre dependendo dos outros de fora. Pior ainda é a 
herança secular do escravismo que fez com que os herdeiros 
da Casa Grande se sintam senhores da vida e da morte dos 
negros e pobres. Não basta lançá-los nas periferias; há que 
desprezá-los e humilhá-los. E a classe média que imita os de 
cima, tolamente se deixa manipular por eles e inocentemente 
se faz cúmplice da horrorosa desigualdade social, talvez o 
verdadeiro problema social brasileiro. Eticamente vista, 
essa desigualdade é a nossa maior corrupção, pois nos faz 
indiferentes ao sofrimento das maiorias e pouco fazemos para 
diminui-la.

Essas elites de super-endinheirados conquistaram os 
meios de comunicação de massa, golpistas e reacionários, que 
funcionam como azeite para a sua maquinaria de dominação. 
Essas elites nunca quiseram a democracia, apenas aquela de 
baixíssima intensidade, que a podem comprar e manipular; 
preferem os golpes e as ditaduras; aí o capitalismo viceja à 
tripa forra.

Hoje já não é mais possível o recurso às baionetas e aos 
canhões. Excogitou-se outro expediente: o golpe vem por uma 
artificiosa articulação entre políticos corruptos, o Judiciário 
politizado e a repressão policial. Três tipos de golpe, portanto: 
o político, o jurídico e o policial.

Termino com as palavras pertinentes de Jessé Souza: 
“Encontramo-nos num mundo comandado por um sindicato 
de ladrões na política, uma justiça de “justiceiros” que os 
protege, uma elite de vampiros e uma sociedade condenada 
à miséria material e à pobreza espiritual. Esse golpe precisa 
ser compreendido por todos. Ele é o espelho do que nos 
tornamos”. Filosofando, direi com Martin Heidegger: “Só um 
Deus nos poderá salvar”? Marx talvez seja mais modesto e 
verdadeiro: “Para cada problema há sempre uma solução”. 
Deverá surgir uma para nós a partir do caos político em que 
nos encontramos. O caos pode ser generativo do novo.

(Adaptado de adital.com.br)

opiniao.auniao@gmail.com

Boff
Leonardo

Tarifas de serviços postais ficam 
mais caras a partir de hoje no País

A partir de hoje, as ta-
rifas de serviços postais na-
cionais e internacionais dos 
Correios terão um reajuste 
médio de 10,7%. A porta-
ria do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações regulamentando 
os novos valores foi publica-
da ontem no Diário Oficial da 
União.

Com o reajuste, o pri-
meiro porte da carta não co-
mercial terá seu valor corri-
gido de R$ 1,05 para R$ 1,15. 
No caso de telegrama nacio-
nal redigido pela internet, a 
tarifa passa de R$ 6,39 para 
R$ 7,07 por página. A tarifa 
da Carta Social, destinada 
aos beneficiários do progra-
ma Bolsa Família, permanece 
inalterada, em R$ 0,01.

O reajuste já tinha sido 
definido pelo Ministério da 
Fazenda na semana passa-
da. Os serviços são reajusta-
dos todos os anos com base 
na recomposição dos custos 
repassados à estatal, como 
aumento dos preços dos com-
bustíveis, contratos de alu-
guel, transportes, vigilância, 
limpeza e salários dos empre-
gados. As novas tarifas não se 
aplicam ao segmento de en-
comendas e marketing direto.

Correios concedem reajustes 
médios de taxas nacionais 
e internacionais de 10,7%

Sabrina Craide 
Da Agência Brasil

Portaria regulamentando os novos valores já foi publicada ontem no Diário Oficial da União

FOTO: Reprodução/Internet

A senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) falou 
ontem, pela primeira 
vez, no plenário do Se-
nado, sobre a prisão de 
seu marido, o ex-minis-
tro Paulo Bernardo, na 
Operação Custo Brasil, 
na última semana. Ela 
classificou a prisão de 
“abusiva” e fomentada 
para intimidar a atuação 
dos senadores contrários 
ao impeachment da pre-
sidente afastada Dilma 
Rousseff.

“A operação monta-
da para busca e apreen-
são na nossa casa e para 
a prisão do Paulo foi 
surreal. Até helicópteros 
foram utilizados, força 
policial armada, muitos 
carros. Para que isso? 
Chamar atenção? De-
monstração de força? 
Humilhação? Gasto de 
dinheiro público desne-
cessário, é isso. Foi uma 
clara tentativa de humi-
lhar um ex-ministro nos 
governos Lula e Dilma. É 
uma tentativa de abalar 
emocionalmente o tra-
balho de um grupo cres-
cente de senadores e se-
nadoras que discordam 
dos argumentos que ora 
vem sendo usados para 
afastar uma presidente 
legitimamente eleita”, 
disse.

Ainda na mesma li-
nha de argumentação, 

a senadora procurou rela-
cionar o juiz que determi-
nou a prisão, Paulo Bueno 
de Azevedo, com a advo-
gada Janaína Paschoal, 
que conduz os trabalhos 
da acusação na Comissão 
Processante do Impeach-
ment no Senado.

“Eu pergunto, caros 
colegas e colegas: o que 
aconteceu com a isenção 
que exige-se da Justiça? 
Por que humilhar um ci-
dadão pacato e conhe-
cido? Por que pré-con-
denar em praça pública 
antes de julgamento? 
Por que a iniciativa judi-
cial vinda de São Paulo, 
assinada por um juiz que 
foi orientado da mesma 
advogada de acusação 
que assina o pedido de 
impeachment, priorizou 
a desmoralização pú-
blica por meio de show 
midiático em todos os 
meios de comunicação? 
Por que uma iniciativa 
judicial visa obter efeitos 
tão perversos? A quem 
interessa uma iniciativa 
como essa? Eu peço que 
todos reflitam bastante 
sobre essas perguntas”, 
disse a senadora aos co-
legas parlamentares.

Gleisi Hoffmann tam-
bém voltou a falar sobre a 
exposição de sua família 
e de seus filhos diante da 
prisão de Paulo Bernado, 
tema que ela já tinha 
abordado anteriormente 
em carta divulgada em 
sua conta no Facebook.

Gleisi diz que prisão do 
marido é intimidação

CONTrárIOs AO ImpeAChmeNT

Policiais civis do Rio de 
Janeiro fizeram ontem um 
protesto e paralisaram par-
cialmente o atendimento em 
delegacias do Estado, contra 
atrasos nos salários, falta de 
material de expediente, ser-
viços de limpeza e escassez 
de combustível. Uma parali-
sação da categoria durante a 
Olimpíada não está descarta-
da, segundo o presidente da 
Coligação de Policiais Civis 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Colpol-RJ), Fábio Neira.

“A paciência acabou. 
Agora a questão é de sub-
sistência. Estamos em um 
colapso. Vamos, gradativa-
mente, aumentando o movi-
mento. Não queremos radi-
calizar, mas o governo está 
nos levando a isso. A base 
está muito insatisfeita e sem 
perspectiva. Uma paralisa-
ção total não pode ser des-
cartada”, disse Neira sobre 
a possibilidade de greve da 
categoria durante os Jogos 
Olímpicos.

Centenas de policiais se 
reuniram ontem em frente à 
Chefia de Polícia, na Lapa, e 
depois seguiram em passea-
ta pelas ruas do Centro, com 
faixas e cartazes de protesto, 
até a Assembleia Legislativa 
(Alerj), próximo à Praça 15.

“Queremos a volta da 
integralidade dos salários, 
que o pagamento volte para 
o segundo dia útil,  condições 
dignas nas delegacias, o fim 
da cota de combustível e que 
os terceirizados voltem a tra-
balhar”, disse Neira.

A Polícia Civil divulgou 

nota dizendo que entende 
as reivindicações dos poli-
ciais, consideradas justas 
e motivadas em razão das 
dificuldades da categoria, e 
informou que os delegados 
avaliariam as ocorrências 
nas delegacias para encami-
nhar as mais urgentes, du-
rante a paralisação.

“A Chefia de Polícia está 
avaliando com os diretores-
gerais a adesão do movimen-
to, já tendo combinado com 
estes que o delegado titular 
da respectiva unidade avaliará 
a complexidade de ocorrên-
cias apresentadas e tomará 
as providências para o regis-
tro e demais medidas legais 
necessárias ao encarcera-
mento de criminosos presos 
em flagrante”, informa a nota.

A população também 
pode fazer ocorrências pela 
internet, no endereço https://
dedic.pcivil.rj.gov.br, bem como 
pela Central de Atendimento 
ao Cidadão (CAC), pelos tele-
fones (21) 2334-8823, (21) 
2334-8835 e pelo chat https://
cacpcerj.pcivil.rj.gov.

Policiais protestam e 
ameaçam greve no Rio

durANTe OLImpíAdA

Mariana Jungmann 
Da Agência Brasil

Vladimir Platonow 
Da Agência Brasil

“A paciência 
acabou. Agora a 
questão é de 
subsistência. 
Estamos em um 
colapso. Vamos, 
gradativamente, 
aumentando o 
movimento.”
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Mundo

Papa afirma que a Igreja deve 
pedir desculpa a homossexuais
Francisco disse que cristãos 
devem pedir perdão por 
seguir decisões equivocadas

Da Agência Ansa 

O papa Francisco dis-
se no último domingo (26) 
que a Igreja deve pedir 
desculpas aos homosse-
xuais pela forma com que 
foram tratados todos estes 
anos.

Em conversa com jor-
nalistas a bordo do avião 
papal, quando voltava de 
uma visita de três dias à 
Armênia, Francisco voltou 
a dizer que se a pessoa 
“tem boa vontade e que 
busca Deus, quem somos 
nós para julgá-la?”.

“Os cristãos devem pe-
dir perdão por ter acom-
panhado tantas decisões 
equivocadas”, disse, quan-
do foi questionado se está 
de acordo com o cardeal 
Reinhard Marx, que de- O papa Francisco criticou o comportamento da Igreja Católica pelo tratamento dispensado aos homossexuais no mundo 

FOTOS: Reprodução Internet

Da Agência Brasil

Cerca de 400 anos 
antes da erupção do 
vulcão Vesúvio, na Itália, 
que cobriu de lava e cin-
zas as cidades de Pom-
peia, Herculano, Oplon-
ti e Stabia, a região era 
habitada pelos sanitas. 
Essa afirmação foi con-
firmada mais uma vez 
pela descoberta do es-
queleto de um jovem do 
século 5 a.C.

Os restos, que são 
de um homem de cerca 
de 20 anos alto e fo-
ram achados em uma 
tumba próxima dos 
muros de entrada de 
Pompeia, durante uma 
escavação realizada 
perto da Porta Ercula-
no, na famosa cidade.

Os trabalhos são 
uma colaboração entre 
a Superintendência do 
Patrimônio Arqueológi-
co de Pompeia e os ins-
titutos franceses de pes-
quisas École Francaise 
de Rome e Centre Jean 
Bérard. A descoberta foi 
apresentada na semana 
passada, durante uma 
coletiva de imprensa.

A tumba funerária 
é composta por uma 
caixa em lajes de cal-
cário do século 4 a.C e 
por seis vasos pintados 
de preto, com formas 
elegantes, mas não de-
corados, o que mostra 
diferenciação no gosto 
funerário entre homens 
e mulheres.

Com o esqueleto, 
que foi encontrado de 
bruços, será possível 
identificar qual foi a 
causa da morte de um 
homem tão jovem, quais 
eram suas roupas e o 
que comia.

Este é o terceiro 
mausoléu encontrado 
na mesma necrópole. 
Há cerca de um ano, foi 

achado na mesma região 
outro esqueleto, de uma 
mulher de aproximada-
mente 42 anos. Entre os 
pertences funerários da 
mulher, também sanita, 
está um vaso com sedi-
mentos de vinho no seu 
interior. Esse achado é 
um forte indício de que 
naquela época as mu-
lheres também podiam 
consumir a bebida, dife-
rentemente do que acon-
tecia na cultura grega.

Além disso, as equi-
pes de escavação tam-
bém descobriram alguns 
restos mortais de cinco 
jovens que tentavam 
fugir da destruição da 
grande erupção do ano 
79 d.C, entre eles o de 
uma garota, três moedas 
de ouro junto aos esque-
letos e um pingente em 
forma de folha.

Todos os novos 
achados estão sendo es-
tudados e, por isso, ain-
da não podem ser vistos 
pelo público.

Templo Helenístico
No Sul da Rússia, 

escavações arqueológi-
cas de um monumento 
na região de Krasnodar, 
permitiram descobrir um 
templo helenístico cons-
truído no início do sécu-
lo 5 a.C. A informação 
é da Fundação Volnoe 
Delo de Oleg Deripaska, 
entidade que presta 
apoio aos cientistas do 
Instituto de Arqueologia 
da Academia de Ciências 
da Rússia, responsáveis 
pelas escavações.

Fanagoria, onde o 
templo foi localizado, 
é o maior monumento 
arqueológico da anti-
guidade russa. A cidade 
foi fundada em meados 
de século VI por colonos 
gregos e foi a capital de 
um dos estados mais an-
tigos em território russo 
– o Reino do Bósforo.

Esqueleto do século 
5 a.C. é descoberto

ARQUEOLOGIA
Socialistas 
recusam convite 
de Rajoy para 
formar coalizão

Da Agência Estado

Madri, (AE) - O Partido 
Socialista (PS) rejeitou, nessa 
segunda-feira, o convite do pri-
meiro-ministro em exercício, 
Mariano Rajoy, para formar 
uma “grande coalizão” com 
seu Partido Popular (PP). O 
porta-voz do PS, Antonio Her-
nando, afirmou que a legenda 
não iria “apoiar a investidura 
de Rajoy, nem abster-se.”

O convite do PP foi fei-
to ontem, após a apuração 
das urnas indicarem que os 
conservadores do PP con-
quistaram 137 cadeiras nas 
eleições desse fim de semana. 
O número representa um au-
mento de 14 assentos frente 
a eleição de dezembro, que 
foi descartada após ambos os 
partidos falharem em conse-
guir formar um governo de 
coalizão, mas está aquém da 
maioria dos 350 necessários 
para formar um governo.

A política na Espanha 
tem vivido um impasse desde 
dezembro. Parte do problema 
reside no fato de que o país, 
ao contrário de outras nações 
europeias, nunca teve um go-
verno de coalizão: socialistas e 
conservadores se alternaram 
no poder por décadas.

Caso as negociações com 
o PS falhem, a segunda melhor 
alternativa para Rajoy seria 
tentar atrair o Ciudadanos, 
uma legenda nova e mais libe-
ral, que ganhou 32 assentos. O 
líder do partido, Albert Rivera, 
rejeitou qualquer negociação 
com um governo liderado por 
Rajoy após o resultado de de-
zembro, mas recentemente su-
geriu que poderia voltar atrás. 
Ainda assim, o PP não teria o 
número 175 parlamentares 
necessários para governar, e 
ficaria dependente de grupos 
menores para formar maioria.

Em terceiro lugar, com 71 
assentos, ficou a coalizão de 
esquerda Unidos Podemos, 
que juntou os comunistas, 
os Verdes e o Podemos, que 
pretendia ultrapassar o PS e 
acabar com o sistema biparti-
dário do partido.

Da Ansa Brasil 

A agência de classificação 
de risco Standard & Poor’s re-
duziu ontem a nota de crédito 
do Reino Unido de AAA para 
AA e manteve como negativas 
as perspectivas do país devi-
do ao resultado do referendo 
da semana passada.

Com a iminente saída de 
Londres da União Europeia, a 
S&P decidiu retirar da econo-
mia britânica a classificação 
“triple A”, a maior de todas. “O 
corte reflete os riscos de uma 

clara piora nas condições de 
financiamento e os riscos para 
as perspectivas econômicas, 
de orçamento e sobre o papel 
da libra esterlina como moeda 
de reserva”, explicou a agência.

Segundo a Standard & 
Poor’s, até o quadro consti-
tucional do Reino Unido está 
ameaçado, já que a Escócia 
quer realizar um novo plebis-
cito de independência, para 
assim permanecer na UE.

Os efeitos da chamada 
“Brexit” (termo em inglês para 
“saída britânica”) também fo-

ram sentidos nas principais 
bolsas de valores europeias 
nessa segunda-feira. Em Mi-
lão, o índice FTSE MIB fechou 
o pregão com queda de 3,94%, 
caindo para 15.103 pontos. Já 
o FTSE 100, da Bolsa de Lon-
dres, sofreu perdas de 2,55% e 
chegou a 5.982 pontos.

Resultados semelhan-
tes foram vistos em Frankfurt 
(-3,02%) e Paris (-2,97%). Esti-
ma-se que as bolsas europeias 
tenham perdido 282 bilhões de 
euros nessa segunda por causa 
do referendo britânico.

Da Agência Lusa

Estocolmo (AE) - Cer-
ca de 6,5 milhões de pesso-
as morrem anualmente em 
todo o mundo em decorrên-
cia de problemas relaciona-
dos à poluição do ar, afirmou 
ontem a Agência Internacio-
nal de Energia (AIE).

Em um relatório, a en-
tidade alertou que o núme-
ro irá crescer ao menos que 
o setor de energia aumente 
os esforços para diminuir 
as emissões.

A AIE também previu 
que as mortes prematuras 
causadas por poluição ao 
ar livre devem subir a 4,5 
milhões em 2040, ao pas-
so que as mortes prema-
turas causadas pela polui-
ção dentro das residências 
deve recuar de 3,5 milhões 
para 3,0 milhões. O docu-
mento estima, no entanto, 
que um aumento de 7% 
dos investimentos em for-
nos mais eficientes e ca-
talisadores pode resultar 
em uma forte redução das 
mortalidades. 

Agência de classificação S&P
reduz nota do Reino Unido

Poluição do ar mata 6,5 milhões
de pessoas por ano no mundo

EFEITOS DO REFEREnDO 

RELATóRIO DA AIE

Segundo o estudo, a pro-
dução e utilização de energia 
são as mais importantes fon-
tes artificiais de emissões 
dos principais poluentes 
atmosféricos: 85% de mate-
rial particulado (as nocivas 
PM10 e PM2,5) e quase to-
dos os óxidos de enxofre e 
óxidos de nitrogênio.

Anualmente, milhões 

de toneladas destes poluen-
tes são liberadas na atmos-
fera a partir de fábricas, 
usinas de energia, carros, 
caminhões, bem como da 
casa de 2,7 bilhões de pes-
soas que ainda queimam 
madeira, carvão vegetal e 
outros tipos de biomassa 
poluidoras para cozinhar 
seus alimentos.

Fábricas, usinas de energia e veículos lliberam milhões de poluentes

clarou que a Igreja Católi-
ca deve pedir desculpas à 
comunidade gay por tê-la 
marginalizado.

“Eu creio que a Igreja 
não só deve pedir desculpa 
a essa pessoa que é gay e 
que ofendeu, mas também 
deve pedir desculpas aos 
pobres, às mulheres e às 
crianças exploradas no tra-
balho. Deve pedir descul-
pas por ter abençoado tan-
tas armas”, acrescentou.

Em 2013, na viagem 
de regresso a Roma após 
visitar o Rio de Janeiro 
para a Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), o papa 
Francisco chamou a aten-
ção da imprensa mundial 
ao se referir pela primeira 
vez como Pontífice sobre o 
tema. “Se uma pessoa é gay 
e procura Jesus e tem boa 
vontade, quem sou eu para 
julgá-la? O catecismo diz 
que não se deve marginali-
zar essas pessoas. Elas de-
vem ser integradas à socie-
dade”, declarou na ocasião.
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Cursos técnicos do 
IFPB abre inscrições 
para 350 vagas

13

Órgãos públicos oferecem mais de duas mil vagas

Concursos públicos
Os concursos públi-

cos, na Paraíba, atualmente, 
oferecem mais de 1,8 mil 
vagas para cargos de todos 
os níveis escolares. Ao todo 
13 prefeituras municipais 
estão realizando processos 
seletivos, entre elas, estão: 
Queimadas, Monteiro e San-
ta Rita. E entre os órgãos pú-
blicos se encontram a Polícia 
Militar, com a oferta de 30 
vagas para o Curso de For-
mação de Oficiais (CFO), a 
Fundação Estadual da Crian-
ça e do Adolescente da Paraí-
ba (Fundac), com 400 vagas 
para cargos de Nível Médio, 
e a Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), 
oferecendo sete vagas para 
professor do magistério su-
perior. A remuneração míni-
ma é de R$ 880,00 e a mais 
alta chega a R$ 10 mil. 

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Provas dos concursos públicos promovidos por prefeituras municipais serão aplicadas no segundo semestre e a remuneração oferecida chega a R$ 10 mil

Confira abaixo as taxas de inscrições e vagas:

l PreFeItura de Barra de São MIguel
A Prefeitura de Barra de São Miguel oferece 60 vagas para cargos 
de todos os níveis de escolaridade, com remuneração que varia en-
tre R$ 880,00 e R$ 4,9 mil. As inscrições acontecem entre os dias 
4 e 29 de julho, através do site: www.educapb.com.br. A taxa de 
inscrição é de R$ 50 para cargos de Nível Fundamental, R$ 60 para 
Níveis Médio e Técnico, e R$ 90 para os cargos de Nível Superior. As 
provas estão previstas para ocorrer no dia 11 de setembro.

l PreFeItura de QueIMadaS
A Prefeitura de Queimadas está oferecendo 121 vagas para cargos 
de Nível Superior, Médio e Fundamental, com salários que vão de 
R$ 880,00 a até R$ 1,7 mil. O período de inscrição vai do dia 4 de 
julho ao dia 4 de agosto, e pode ser realizada através do endereço 
eletrônico: www.conpass.com.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 
69,00 e R$ 118,50 de acordo com o cargo. A prova será objetiva e 
de múltipla escolha, e ocorrerá no dia 11 de setembro, em locais e 
horários que ainda serão divulgados. 

l PreFeItura de alhandra
A Prefeitura de Alhandra está com a oferta de 300 vagas para 
cargos de Nível Superior, Médio/Técnico e Fundamental, com salá-
rios que podem chegar a até R$ 3,5 mil. As inscrições variam entre 
R$ 50 e R$ 90. Elas terão início a partir do dia 27 de junho e irão 
até o dia 5 de julho, através do endereço eletrônico: www.edu-
capb.com.br. As provas objetivas serão aplicadas em duas etapas, 
nos dias 21 e 28 de agosto, com local e horário a serem definidos. 

l FundaC
A Fundação Estadual da Criança e do Adolescente da Paraíba (Fun-
dac) está oferecendo 400 vagas para cargos de Nível Médio nos 
municípios de João Pessoa, Lagoa Seca e Sousa, com salários de R$ 
1.482,95 a até R$ 1.887,95. As inscrições serão realizadas a partir 
do dia 27 de junho e irão até o dia 8 de julho, no período das 9h às 
12h30, e das 13h30 às 17h, na Escola de Serviço Público do Estado 
da Paraíba, em Mangabeira VII, João Pessoa. A seleção dos candi-
datos será através de avaliações de títulos e entrevistas orais de 
caráter eliminatório e classificatório. O resultado preliminar sairá no 
dia 10 de agosto, e o resultado final no dia 23 de agosto. 

l PreFeItura de MarIzóPolIS
A Prefeitura de Marizópolis oferece 3 vagas para o cargo de agente 
comunitário de saúde. Para participar os candidatos deverão ter for-
mação de Nível Médio completo e residir obrigatoriamente na área de 
abrangência da vaga. O salário é de R$ 1.045 com jornada de trabalho 
de 40 horas semanais. As inscrições custam R$ 60,00 e poderão ser 
realizadas até o 8 de julho, através do site: www.contemaxconsulto-
ria.com.br. As provas serão objetivas e a ocorrerão no dia  17 de julho 
em local a ser informado pela banca até o dia 10 de julho. 

l PreFeItura de CaldaS Brandão
A Prefeitura de Caldas Brandão está disponibilizando 140 vagas 
para cargos de Nível Fundamental, Médio e Superior, com salários 
que vão de R$ 880,00 a R$ 6 mil. As inscrições poderão ser feitas 
do dia 30 de junho a 29 de julho, através do site:  www.advise.net.
br. A taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 90,00. As provas 
serão realizadas no dia 4 de setembro, com horário e local a ser 
divulgado. 

l PreFeItura de CuIté
A Prefeitura de Cuité de Mamanguape está oferecendo 22 vagas 
para cargos de Ensino Médio e Superior, com salários entre R$ 850 
e R$ 6,5 mil. As inscrições poderão ser realizadas a partir das 12h 
do dia 30 de junho até as 23h59 do dia 29 de julho, através do site: 
www.advise.net.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 para 
cargos de Nível Médio, e R$ 90,00 para cargos de Nível Superior. A 
prova será objetiva e tem data prevista para o dia 28 de agosto, 
com local e horário a ser divulgado.

l PreFeItura de dIaMante
A Prefeitura de Diamante está oferecendo 108 vagas para cargos 
de todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais chegam a 
até R$ 10 mil. As inscrições já começaram e vão até o dia 1 de julho, 
através do site: www.educapb.com.br . A taxa varia entre R$ 40,00 
e R$ 90,00. A prova será no dia 21 de agosto. 

l PreFeItura de JoCa ClaudIno
A Prefeitura de Joca Claudino está oferecendo 108 vagas para car-
gos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam 
entre R$ 880 e R$ 10 mil mensais. As inscrições poderão ser feitas 
até o dia 30 de junho, através do site: site www.contemaxconsul-
toria.com.br. O valor da taxa de inscrição está entre R$ 62 e R$ 110. 
A prova será realizada no dia 23 de outubro. 

l PreFeItura de Santa rIta
A Prefeitura de Santa Rita está oferecendo 152 vagas para cargos 
de todos os níveis de escolaridade, com remunerações iniciais de 
até R$ 6,1 mil . As inscrições já começaram e poderão ser feitas 
até o dia 30 de junho, através do site: www.facetconcursos.com.br. 
Será cobrada uma taxa de inscrição entre R$ 50 e R$ 80. A prova 
será realizada no dia 31 de julho. 

l ConCurSo uFCg
O concurso público da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) está oferecendo 7 vagas de Professor do Magistério Supe-
rior, para compor o quadro permanente de pessoal docente do cam-
pus de Cajazeiras. As oportunidades são para áreas de Farmacolo-
gia e Bioquímica (1), Hematologia (1), Endocrinologia (1), Infectologia 
(1), Saúde da Família e Comunidade (1), Clínica Médica/Semiologia (1) 

e Urologia (1). A remuneração varia entre R$ 2.173,85 e R$ 8.639,50. 
As inscrições já começaram e poderão ser realizadas até o dia 22 
de julho, de forma presencial na Secretaria do Centro de Formação 
de Professores da UFCG. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100. 
Além da prova escrita, terá um aprova didática e exame de títulos, 
todos de caráter eliminatório. A prova escrita será realizada no dia 
29 de agosto. 

l PreFeItura de PoMBal
A prefeitura de Pombal tem 12 vagas para preencher em diversos 
cargos com todos os níveis de escolaridade. As vagas são para 
Médico do Programa Saúde da Família (3), Técnico em Farmácia 
(2), Técnico em Radiologia (2), Médico Intervencionista em Urgência/
Emergência (4) e Agente Comunitário de Saúde. Os salários variam 
entre R$ 880,00 e R$ 10.000,00. As inscrição poderá ser feita no 
dia 30 de junho, das 9h às 13h, na sede da Prefeitura de Pombal. A 
seleção será através de análise curricular, de caráter classificatório 
e eliminatório. 

l PreFeItura de uIraúna
A prefeitura de Uiraúna está oferecendo 5 vagas para cargos de 
nível médio e fundamental, com remuneração fixada em R$ 880. 
As inscrições já começaram e poderão ser feitas até o dia 22 de 
julho, através do site: www.facetconcursos.com.br, com taxa de 
inscrição entre R$ 60 e R$ 80. A prova escrita será realizada no 
dia 28 de agosto. 

l PreFeItura de MataraCa
A prefeitura de Mataraca está oferecendo 156 vagas em cargos de 
todos os níveis escolares. A remuneração varia entre R$ 880 e R$ 
7 mil. As inscrições já começaram e poderão ser realizadas até o dia 
29 de julho, através do endereço eletrônico: www.contemaxconsul-
toria.com.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 50 e R$ 100. A prova 
será objetiva, e está prevista para o dia 13 de novembro. 

l PreFeItura de MonteIro
A Prefeitura de Monteiro oferece 237 vagas para cargos de todos 
os níveis escolares. As inscrições terão início no dia 6 de julho po-
dendo ser realizadas até o dia 14 de agosto. A taxa de inscrição é 
de R$ 55 para cargos de Nível Fundamental, R$ 75 para cargos de 
Nível Médio e R$ 110 para cargos de Nível Superior. As provas estão 
previstas para ocorrer no dia 23 de outubro. 

l ConCurSo da PolÍCIa MIlItar
A Polícia Militar está oferecendo 30 vagas para cargos em seu Cur-
so de Formação de Oficiais (CFO), com Nível Médio de escolaridade 
e remuneração que varia entre R$ 2.194,54 e R$ 5.867,62. As inscri-
ções serão abertas no dia 4 de julho, e poderão ser realizadas até 
o dia 8 de agosto. a taxa de inscrição é de R$ 50,00.

O Hospital Universitário Alcides 
Carneiro (HUAC), ligado à Universida-
de Federal de Campina Grande (UFCG), 
vai promover concurso para preenchi-
mento de 380 vagas nos Níveis Supe-
rior e Médio.  Entretanto, a realiza-
ção do concurso está na dependência 
da nomeação do novo presidente da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh), à qual a UFCG ade-
riu desde o ano passado. A Ebserh é 
ligada ao Ministério da Educação. O 
professor Homero Gustavo Rodrigues, 
superintendente do HUAC, destaca a 
necessidade de preenchimento nas 
áreas de saúde, técnica e administra-
tiva do hospital.  Ele adianta que o 
novo presidente da Ebserh é quem 
poderá autorizar a divulgação do edi-

tal do concurso. O superintendente 
informou que o atual superintenden-
te da Maternidade Universitária da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), médico  Kleber de 
Melo Morais, é o provável ocupante 
do cargo. Ele vai substituir o enge-
nheiro-químico substituto de Newton 
Lima Neto, recentemente afastado do 
cargo. A nomeação do novo dirigente 
da Ebserh está sendo aguardada para 

meados de julho. Newton Lima Neto 
esteve em Campina Grande em abril, 
quando confirmou a intenção da Eb-
serh de promover o concurso e investir 
em melhorias no Hospital Universitá-
rio Alcides Carneiro. Com as mudanças 
ocorridas no Governo Federal, será 
preciso, segundo Homero Gustavo, 
esperar até meados do segundo se-
mestre para que o processo de seleção 
para o HUAC seja iniciado. 

Hospital da UFCG vai ofertar 380 oportunidades
Chico José
chicodocrato@gmail.com

Foto: Reprodução/Internet
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O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) abriu 
inscrições para o Processo 
Seletivo para os Cursos Téc-
nicos (PSCT) no Ensino Téc-
nico Subsequente ao Médio. 
As vagas são em cursos pre-
senciais e, dessa vez, a sele-
ção é por análise curricular. 
Os aprovados vão ingressar 
no segundo semestre letivo 
de 2016. Estão sendo ofer-
tadas 350 vagas nos campi 
Cabedelo, Cabedelo Centro, 
Campina Grande, Esperança, 
Mangabeira, Patos e Picuí.

Há um curso novo, de 
Técnico em Serviços Jurí-
dicos, no Campus Cabede-
lo Centro. As demais vagas 
estão distribuídas entre os 
cursos de Informática, Meio 
Ambiente, Edificações, Ele-
trotécnica, Mineração, Ma-
nutenção e Suporte em Infor-
mática, Cuidados de Idosos e 
Transporte Aquaviário.

Não há cobrança de 
taxa de inscrição. A outra 
novidade do processo é 
que a inscrição será pre-
sencial e se encerrará às 
17h do dia 15 de julho, com 
a entrega da documentação 
necessária para a análise 
curricular. Mas, o candida-
to precisa preencher antes, 
online, um formulário de 
inscrição e um questioná-
rio socioeconômico.

Há duas formas de sele-
ção. O candidato pode pro-
tocolar o Histórico Escolar e 
certificado de conclusão do 
Ensino Médio ou equivalente 
para que seja analisado o de-

Dona de 23 cães é 
condenada por tJ-sP

são Francisco tem 
nova espécie de peixe

Duas novas espécies de 
peixe do gênero Bunocephalus 
foram descobertas na bacia do 
Rio São Francisco, na região nor-
te de Minas Gerais. O B. hartii 
foi encontrado no Rio Cipó e o B. 
minerim no córrego Guarda-Mor. 
A publicação das novas descri-
ções foi realizada pelo jornal 
Neotropical Ichthyology. Os pei-
xes descobertos são bagres, que 
são importantes indicadores de 
conservação do ambiente em que 
se encontram. Encontrar novas 
espécies de bagre nessas águas 
é um bom sinal, pois indica que 
essas regiões ainda estão equi-
libradas. Manter essas áreas que 
estão mais conservadas é essen-
cial para garantir o bem-estar da 
grande comunidade que habita 
no entorno da bacia. No total, são 
mais de 14,2 milhões de pessoas 
em 521 municípios que precisam 
da água dessa bacia. A pesquisa 
foi apoiada pela Fundação Grupo 
Boticário de Proteção à Natureza.

A 23a Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) determinou 
que uma mulher, moradora no 
município de Mairiporã, fique 
apenas com dois dos 23 cães 
que possui e pague R$ 1 mil de 
indenização por danos morais a 
uma vizinha. O desembargador 
relator do processo, Vianna Co-
trim, destacou que a ré já tinha 
sido advertida, em 2012, por 
descumprir uma lei municipal.

Encontrado destroço 
de helicóptero em sP

O Corpo de Bombeiros locali-
zou na manhã de ontem os destro-
ços do helicóptero que desapareceu 
no último domingo na Grande São 
Paulo.Os restos da aeronave estão 
próximos a Jundiaí, perto do km 
48/49 da Rodovia Bandeirantes.De 
acordo com o Twitter do Corpo de 
Bombeiros do Estado de São Paulo, 
há cinco corpos no local.

Maconha: marcha 
reúne 16 estados

Com o uso livre e amplo de 
maconha pelos manifestantes, 
mais uma edição anual da marcha 
que pede a liberação da substân-
cia percorreu as ruas do Recife no 
fim da tarde do último domingo. 
O ato pediu mudanças na política 
antidrogas do Brasil, incluindo a 
legalização e regulamentação do 
consumo e do mercado da erva no 
País. A passeata começou por vol-
ta de 17h30 na Praça do Derby, no 
bairro de mesmo nome, e seguiu 
para a Avenida Conde da Boa Vis-
ta. O ponto final foi o Pátio Santa 
Cruz, onde ocorrem apresentações 
culturais durante a noite para en-
cerrar o ato.

sílvio agarra e dá 
cantada na colega

Domingo é dia de pérolas de 
Silvio Santos. O dono do SBT ficou em-
polgado com uma “colega de auditó-
rio” que participou de seu programa, 
exibido nesse domingo. Em uma das 
brincadeiras, uma mulher chamada 
Karen foi escolhida para se juntar a 
Silvio no palco. Fã do apresentador, ela 
logo chegou abraçando e dizendo que 
o amava. Ele aproveitou o momento 
de descontração e abraçou a moça por 
trás. “Fica aqui na minha frente, já que 
você quer se esfregar. Meu bem, finge 
que eu não estou aqui”, brincou, que 
aproveitou para dar cantada na mulher.

Alunos do Ensino Médio já podem se inscrever no PSCT do instituto, cuja seleção será feita por meio da análise curricular

Foto: Reprodução/Internet

sempenho escolar em Língua 
Portuguesa e Matemática. A 
outra opção é protocolar o 
resultado obtido no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), por meio de docu-
mento emitido pelo site ofi-
cial, para que seja analisada 
a média aritmética da nota de 
desempenho das provas de 
Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias e Matemática.

Para concluir a inscri-
ção, é preciso protocolar, no 
Campus para o qual está con-
correndo, cópia da cédula de 
identidade e comprovante 
de inscrição obtido com o 
formulário que foi preenchi-
do online.

Metade das vagas é re-
servada para quem é egres-
so da escola pública. Dentro 
desse montante, há reserva 

de 50% para quem tem ren-
da familiar bruta per capita 
de até 1,5 salário mínimo. 
Nesse universo, há cota de 
50% para pessoas que se 
autodeclaram pretos, pardos 
ou indígenas, conforme dito 
na legislação. O IFPB reserva 
ainda 5% do total de vagas 
para pessoas com deficiência.

A previsão é que o re-
sultado seja divulgado no 

dia 22 de julho, com prazo 
para recursos.Todos os de-
talhes estão na página criada 
pela Comissão Permanen-
te de Concursos Públicos 
(Compec) onde é possível 
consultar o edital e preen-
cher o formulário de inscri-
ção junto com o questioná-
rio socioeconômico. http://
compec.ifpb.edu.br/concur-
so/detalheConcurso?id=133

IFPB abre inscrições para 350 vagas
Seleção em sete 
campi será através da  
nota do Ensino Médio

O segundo simulado 
oficial da plataforma de es-
tudos Hora do Enem pode 
ser feito até as 20h  de 3 
de julho próximo. Este ano, 
portanto, o simulado ofe-
rece mais oportunidades a 
quem se prepara com vistas 
ao Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem). Na edi-
ção passada, os estudantes 
contaram com apenas um 
fim de semana para fazer as 
provas. 

Para participar do si-
mulado, os interessados 
devem se cadastrar na pla-
taforma de estudos oficial 
Hora do Enem e aguardar a 
liberação do simulado on-li-
ne, até 3 de julho próximo. 
Após iniciar o simulado, os 
estudantes têm até quatro 
horas seguidas para a con-
clusão

O simulado da Hora 
do Enem é realizado pelo 
Ministério da Educação 
em parceria com o Serviço 
Social da Indústria (Sesi) 
e o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep). As provas 
incluem 80 questões, ela-
boradas no mesmo formato 
do Enem, de forma a permi-
tir ao estudante que esteja 
concluindo o Ensino Médio, 
na rede pública ou particu-
lar, treinar e ganhar ritmo 
para as provas oficiais, em 
novembro. A plataforma 
Hora do Enem divulga a 
nota imediatamente após 
a realização do simulado e 
ainda permite que o estu-
dante verifique se atingiu 

ou não a nota de corte do 
curso que pretende fazer e 
da universidade na qual es-
pera ingressar.

Redes 
Outra novidade do se-

gundo simulado nacional 
é o engajamento das redes 
estaduais de educação. Alu-
nos do Ensino Médio das 
redes públicas que não têm 
acesso particular à internet 
podem fazer a prova na pró-
pria escola, ao longo desta 
semana - até 1º de julho.

Relatórios
O MEC colocou relató-

rios gerenciais à disposição 
das secretarias estaduais e 
gestores de todas as escolas 
públicas do País. Esses re-
latórios garantem o acesso 
on-line aos resultados ofi-
ciais de todos os simulados 
nacionais para que gestores 
e professores tenham um 
mapa individual de desem-
penho por região ou escola. 
Com isso, terão como via-
bilizar o planejamento de 
ações pedagógicas de for-
ma segura e contribuir para 
que o aluno se prepare da 
melhor forma para o Enem.

Precursor 
No primeiro simulado 

nacional, realizado entre 30 
de abril e 1º de maio e repe-
tido em 7 e 8 de maio deste 
ano, mais de 710 mil estu-
dantes de 99,91% dos mu-
nicípios brasileiros fizeram 
as provas on-line. Desse 
universo, 85% estudam em 

escolas públicas, 64% são 
mulheres e 46% fizeram a 
prova por telefone celular. 
Mais informações sobre os 
resultados, os principais 
números do primeiro simu-
lado constam da página do 
exame na internet. As es-
colas também encontrarão 
nessa página informações 
sobre o recebimento dos re-
latórios.

Plataforma 
Além de poder testar 

os conhecimentos em si-
mulados, os estudantes 
cadastrados na plataforma 
Hora do Enem dispõem de 
outras ferramentas gra-
tuitas para ajudar na pre-
paração para as provas de 
novembro. Para concluin-
tes do Ensino Médio, é 
oferecido um plano de es-
tudos personalizado, com 
indicação do conteúdo a 
ser estudado. Após fazer o 
login, o estudante pode fa-
zer um teste para nivelar 
seu conhecimento em cada 
matéria e selecionar curso 
e instituição, além de indi-
car a quantidade de horas 
diárias que pretende usar 
na plataforma durante a 
preparação.

Definidas essas confi-
gurações, ele tem acesso a 
um planejamento exclusivo, 
com videoaulas, resumos e 
exercícios sobre os assun-
tos de cada disciplina mais 
frequentes no exame. A pla-
taforma também oferece 
todo o acervo de aulas e si-
mulados já realizados.

Simulado do Enem vai até 3 de julho
Servidores públicos 

do Poder Executivo Fede-
ral em todo o País, inte-
ressados em trabalhar no 
controle e monitoramen-
to do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 
2016, podem se inscrever, 
no período de 4 a 31 de 
julho próximo. A iniciati-
va faz parte da segurança 
do exame, que será rea-
lizado nos dias 5 e 6 de 
novembro.

“O Enem mobiliza, 
atualmente, uma ampla 
rede de colaboradores 
que qualifica positiva-
mente a aplicação do 
exame”, disse a presiden-
te do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), Maria Inês 
Fini. “Dentre eles, desta-
cam-se os integrantes da 
Rede Nacional de Certifi-
cadores, para a qual con-
vidamos os servidores pú-
blicos do Poder Executivo 
Federal a participar.”

A principal tarefa 
dos selecionados para 
atuar na Rede Nacional 
de Certificadores (RNC) 
será garantir a integri-
dade dos malotes nos lo-
cais de provas. Eles terão 
de certificar os processos 
de aplicação do Enem e 
comunicar ao Inep, de 
imediato, quaisquer si-
tuações que estejam em 
desacordo com as normas 
de segurança.  A seleção 
é aberta exclusivamente 
aos servidores do Executi-

vo Federal ativos, regidos 
pela Lei 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. Para 
participar, o servidor de-
verá ter formação míni-
ma em nível médio; não 
poderá estar de licença 
ou afastado nos dias de 
aplicação do Enem, nem 
ter parentes, cônjuges 
ou companheiros de até 
terceiro grau inscritos 
no Enem. Também não 
pode ter vínculo com ati-
vidades do processo de 
elaboração, impressão, 
distribuição e aplicação 
desse exame.

seleção 
Os interessados que 

tiverem a inscrição ho-
mologada devem par-
ticipar da capacitação 
a distância, obrigató-
ria para a habilitação. 
O objetivo é apresen-
tar aos selecionados os 
pressupostos legais, te-
óricos e metodológicos 
do Enem, principalmen-
te os procedimentos de 
aplicação, sigilo e segu-
rança pertinentes à atu-
ação do certificador.

O rendimento indivi-
dual demonstrado na ca-
pacitação será considera-
do no resultado final. O 
Edital do Inep no 18/2016, 
com a chamada pública 
para a habilitação de cer-
tificadores para compor 
a rede nacional de certifi-
cadores, foi publicado no 
Diário Oficial da União 
dessa segunda-feira, 27.

Enem inscreve servidores
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Fórum vai debater os desafios do setor na 5a feira

Turismo e eventos
A cidade de Campina 

Grande, no Agreste parai-
bano, irá realizar o 2º Fó-
rum de Turismo e Eventos, 
nesta quinta-feira (30), na 
Sala de Teatro Paulo Pon-
tes, no Centro da cidade, a 
partir das 14h30. O evento 
estimulará a cadeia produ-
tiva deste setor e debaterá 
o tema “Os novos desafios 
do Turismo de Eventos”. Na 
ocasião também será em-
possada a nova diretoria 
da Associação Brasileira 
de Jornalistas de Turismo 
(Abrajet), regional Paraíba.

O Fórum este ano con-
tará com duas mesas-re-
dondas e uma palestra. A 
primeira mesa tratará do 
tema: “A cadeia produti-
va de eventos em Campina 
Grande - Desafios”, será uma 
discussão sobre os traba-
lhos desenvolvidos pelo 
grupo gestor institucional 
e o trade, formado pelo Se-
brae, Convention & Visitors 
Bureau (C&VB), prefeitura 
municipal, Sindicatos dos 
Bares, Hotéis e Restaurantes 
de Campina Grande (Sind-
Campina), Governo Estadual 
e vereadores. O interme-
diador será o jornalista da 
Abrajet, Romero Rodrigues.

A segunda mesa será 
uma apresentação do maior 
e mais repercutido evento da 
cidade, o “Maior São João do 
Mundo”. Com características 
de festa popular, atraindo 
milhões de visitantes duran-
te 30 dias de atrações e ocu-
pando uma área de 42,5 mil 
metros quadrados, o evento 
é considerado um case de 
sucesso. O coordenador do 
evento, Temístocles Cabral, 
e a coordenadora de Turis-
mo do município, Catharine 
Brasil, mostrarão os detalhes 
do evento, como o crescente 
número de público, investi-
mentos e rentabilidade.

Avanços e conquistas
Já a palestra “Turismo 

de Eventos – Empreende-
dorismo e desenvolvimento 
econômico para um destino”, 
com a consultora de turismo 
Vaniza Shüler, trará as novi-
dades para o empreendedor 
da área de turismo. Segun-
do a gestora do projeto de 
Desenvolvimento da Cadeia 
Produtiva de Eventos de 
Campina Grande, do Sebrae 
Paraíba, Rosa Maria Correia, 
a segunda edição do Fórum 
mostrará alguns avanços 
conquistados no setor.

“Já computamos avan-
ços significativos referentes 
à interação entre instituições 
para aprimoramento da co-
municação e o fomento do 
desenvolvimento integrado 
dos negócios da cadeia pro-
dutiva de eventos. Estamos 
alcançando os objetivos da 
formação dessa parceria 
iniciada em 2015 e que se 
estenderá, a princípio, até 
2019”, disse.

A formação do grupo 
gestor para o desenvolvi-
mento da cadeia produti-
va de eventos em Campina 
Grande envolve instituições 
de classe, privadas, poder 
público e o empresariado 
do setor. O evento é reali-
zado pelo Sebrae Paraíba, 
Abrajet/PB e prefeitura 
municipal.

Davison Eliziario 
Especial para A União

Crise econômica 
perde fôlego

Levantamento divulgado on-
tem pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) diz que a crise 
econômica que atinge o País começa a 
perder fôlego. Apesar disso, ainda há 
um longo caminho para a recuperação 
do País, de acordo com o coordena-
dor do Grupo de Conjuntura do Ipea, 
José Ronaldo Souza Júnior. Os dados 
constam na Carta de Conjuntura, que 
avalia dados econômicos divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Segundo o Ipea, 
os sinais de que a crise está perdendo 
fôlego podem ser percebidos princi-
palmente na indústria nacional. 

Confiança do 
consumidor sobe

A confiança do consumidor 
subiu pelo segundo mês seguido em 
junho, informou nessa segunda-feira, 
27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). 
O Índice de Confiança do Consumidor 
(ICC) subiu 3,4 pontos em junho ante 
maio, registrando 71,3 pontos, maior 
nível desde junho de 2015, quando 
foi 73,2. O índice é calculado dentro 
de uma escala de pontuação de até 
200 pontos. Quanto mais próximo 
de 200, maior o nível de confiança do 
consumidor - leituras acima de 100 
são consideradas favoráveis. A média 
dos últimos cinco anos é 95,0 pontos.

Construção menos 
confiante em junho

O Índice de Confiança da Cons-
trução (ICST) recuou 1,1 ponto em 
junho na comparação com maio, para 
68,0 pontos, na série com ajustes 
sazonais, divulgou na manhã dessa 
segunda-feira, 27, a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV). Com o resultado, 
a média móvel trimestral do índice 
cresceu 0,4 ponto na margem, o 
segundo avanço consecutivo após 
a sequência de 29 quedas seguidas 
desde dezembro de 2013 nesta for-
ma de avaliação. Em junho, o Índice 
de Expectativas (IE) recuou 3,0 pon-
tos, para 74,9 pontos. 

Crescimento do 
crédito é reduzido

Com queda da atividade eco-
nômica e  juros mais altas, o crédito 
no País deve crescer apenas 1%, este 
ano, segundo estimou ontem o Banco 
Central (BC). A estimativa anterior da 
instituição, divulgada em março, era 
de crescimento do saldo das operações 
de crédito concedido pelos bancos de 
5%. Essa taxa de crescimento do saldo 
total de crédito só será possível devido 
à expectativa de expansão do crédito 
direcionado (empréstimos com regras 
definidas pelo governo, destinados, 
basicamente, aos setores habitacional, 
rural e de infraestrutura).

Dívida pública 
aumenta 2,82%

A Dívida Pública Federal (DPF) 
apresentou aumento, em termos 
nominais, de 2,82%, em maio na 
comparação com abril, ao passar de 
R$ 2,799 trilhões para R$ 2,878 tri-
lhões. Os dados, que incluem o endi-
vidamento interno e externo, foram 
divulgados ontem pelo Tesouro Na-
cional. O endividamento do Tesouro 
pode ocorrer por meio da oferta de 
títulos públicos em leilões, pela in-
ternet (Tesouro Direto) ou pela emis-
são direta. Outro fator de elevação 
pode ocorrer devido à assinatura de 
contratos de empréstimo. 

FOTO: divulgação/Emepa

Fruto da mangabeira possibilita a produção de polpa, sucos, coquetéis, doces em caldas, geleias, sorvetes, licores, vinhos e xaropes

Na região Nordeste, a 
mangabeira (Hancornia spe-
ciosa, Gomes) é bastante co-
nhecida e a sua fruta é utili-
zada no consumo in natura 
(estado natural), industriali-
zação de polpa, sucos, coque-
téis, doces em calda, geleias, 
sorvetes, licores, vinhos e 
xaropes. Na Paraíba, a fruta 
é encontrada em abundân-
cia na região litorânea, em 
pomares nativos em terras 
devolutas, em reservas indí-
genas, bem como pomares 
cultivados, servindo como 
alternativa alimentar e de 
renda para muitas famílias. 
No entanto, com o avanço 

das pesquisas agropecuárias, 
a cultura da mangaba está 
passando a ser domesticada, 
e, está seguindo recomen-
dações técnicas para que se 
possa obter uma produção 
com o nível igual ao de quali-
dade dos pomares nativos ou 
até mesmo superior.

O pesquisador Edival-
do Galdino Ferreira, da Em-
presa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba 
S.A (Emepa-PB), trabalha a 
cultura da mangabeira des-
de 1995 e tem vários textos 
publicados sobre o assunto e 
diz que a procura pela fruta 
é muito grande, tanto pelo 
consumidor final para con-
sumo in natura, quanto pelas 
indústrias para o seu proces-

samento e aproveitamento 
em demais produtos. Segun-
do afirma Edivaldo Ferrei-
ra, devido ao seu alto teor 
nutricional, a mangaba tem 
grande aceitação no merca-
do. A cada 100g de polpa é 
obtido 47,5 calorias (kcal) 
e teores de vitaminas e sais 
minerais superiores aos de 
outras frutas. É encontrado 
na mangaba, vitaminas A, B1, 
B2 e C além de Cálcio, Fósfo-
ro e Ferro.

“O clima e o solo da re-
gião litorânea oferecem as 
melhores condições para 
o cultivo da mangabeira. A 
mangabeira frutifica duas ve-
zes ao ano (dezembro a mar-
ço e junho a agosto) sendo a 
safra do período do final do 

ano a melhor, pois acontece 
no período do verão e as al-
tas temperaturas e luminosi-
dade facilitam a produção de 
açúcar na fruta”, completou.

Visando um maior aper-
feiçoamento para catalisar 
o aumento e a qualificação 
da produção, a Emepa atra-
vés de pesquisadores da 
Estação Experimental José 
Irineu Cabral (EEJIC), cons-
ciente desta necessidade e 
cumprindo com sua missão 
de gerar tecnologias para o 
segmento da agropecuária 
da Paraíba, através de seus 
pesquisadores qualificados 
para tal, implantou uma co-
leção de plantas de mangaba 
oriundas da região do cerra-
do brasileiro.

Mangabeira: negócio rentável na PB
PESQUISA DA EMEPA

Segundo Ferreira, as 
variedades oriundas do 
bioma cerrado têm o ta-
manho dos frutos e um 
peso de fruto superior, 
onde, por consequên-
cia, deverá ter um ren-
dimento de polpa tam-
bém satisfatório, que 
aumentará o rendimen-
to do produto proces-
sado. Isso é um atributo 
que poderá melhorar 
o desenvolvimento da 
cultura na nossa região. 
Outro fator positivo nas 

variedades implantadas 
é o desenvolvimento no 
diâmetro do caule du-
rante o crescimento das 
plantas, que favorecem 
os trabalhos de enxertia, 
principalmente os tipos: 
borbulhia e garfagem. 

A prática da enxer-
tia torna a planta mais 
precoce, o que propicia 
uma colheita mais rápida, 
e, um retorno de capital 
investido em menor tem-
po. Através de trabalhos 
de caracterização genéti-

ca foi extraído o DNA de 
plantas vindas do Cerrado 
e do Nordeste e compa-
rados, onde mostraram 
grande dissimilaridade 
genética. Esses resultados 
deverão ser apresentados 
no Congresso Brasileiro 
de Recursos Genéticos a 
ser realizado em Curitiba 
(PR) em novembro próxi-
mo. 

As plantas do Cerra-
do deverão fornecer fru-
tos, de onde se extrairão 
as sementes para que se-

jam multiplicadas e, com 
isso, se inicie os trabalhos 
de multiplicação dessas 
variedades, por meio de 
mudas de pé franco (se-
mente) e mudas enxer-
tadas. Atualmente, as 
plantas estão em fase de 
observação do ciclo feno-
lógico, onde elas estão 
em período de adapta-
ção. As pessoas interes-
sadas sobre o assunto, 
podem entrar em contato 
com a Emepa através do 
telefone (83) 3198-0650.

Rendimento elevado e colheita mais rápida

A taxa de juros do cheque 
especial continuou a subir em 
maio. De acordo com dados 
do Banco Central (BC) divul-
gados ontem, a taxa do cheque 
especial subiu 2,6 pontos per-
centuais, de abril para maio, 
quando ficou em 311,3% ao 

ano. Essa é a maior taxa da sé-
rie histórica do BC, iniciada em 
julho de 1994. Em 12 meses, 
essa taxa já subiu 79,3 pontos 
percentuais.

A taxa de juros do rotati-
vo do cartão de crédito é ainda 
maior: chegou a 471,3% ao 
ano, em maio, com alta de 18,9 
pontos percentuais em relação 
a abril. Em 12 meses, a taxa 

subiu 111 pontos percentuais. 
O rotativo é o crédito tomado 
pelo consumidor quando par-
cela o valor integral da fatura 
do cartão. Essa é a modalidade 
com taxa de juros mais alta na 
pesquisa do BC. A taxa média 
das compras parceladas com 
juros, do parcelamento da fatu-
ra do cartão de crédito e dos sa-
ques parcelados caiu 1,5 ponto 

percentual para 148,9% ao 
ano. A taxa do crédito pessoal, 
sem considerar operações con-
signadas, caiu 0,9 ponto per-
centual para 129,9% ao ano. 
A taxa do crédito consignado 
caiu 0,1 ponto percentual para 
29,6% ao ano. A taxa média de 
juros cobrada das famílias su-
biu 0,7 ponto percentual para 
71,7% ao ano.

Taxa de juros chega ao recorde de 311,3%
CHEQUE ESPECIAL

Kelly Oliveira 
Da Agência Brasil



Dentista Carlos Al-
berto Pinto Júnior, sras. 
Gilvana Maroja, Dayse 
Albuquerque, Maria Lúcia 
Farias, Marluce Dias, Day-
se Mary Monteiro e Ladya 
Araruna Nunes, coronel 
Américo José Uchôa, em-
presário Reynaldo de An-
drade, médico Danilo de 
Lira Maciel.
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oretti G Zenaide
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Parabéns
Zum Zum Zum

   O restaurante Mangai foi dos mais concorridos na capital durante os festejos 
juninos. Avistamos por lá em mesas diferentes, o desembargador Marcos Cavalcanti com 
a esposa Iris, Netinha Viana com a filha Valdênia e o genro Carlos Straub. Também por lá 
avistamos Geórgia Aquino e Decson Cunha.

FOTO: Goretti Zenaide

No Forró dos Acioly: Jacqueline César, Monique Barros, Daniele Martins, Eveline e Evelyn César

Almoço no último sábado na residência da grande dama Palowa Arcoverde que recebeu Roberta 
Aquino, Lúcia Padilha e esta colunistaFoto Divulgação

Olhem só onde os estimados Fernando e Cirlene Sousa curtiram o São 
João: no bacana hotel  Club Med Cancún Yucatán, no México

Maria Tereza e Jairo George Gama nos festejos juninos no Paço 
dos Leões, ele secretário de Saúde de Cabedelo

Foto:Goretti Zenaide

Cadê a crise?
FIQUEI BESTA 

ao assistir o Globo 
Reporter da última 
sexta-feira que mos-
trou um Nordeste que 
eu realmente não vejo 
quando vou à feira. 

No programa, os 
festejos juninos fize-
ram todos comprarem 
roupas e sapatos 
para as muitas fes-
tas, para alegria dos 
comerciantes que 
diziam nunca terem 
vendido tanto em ple-
na crise! Crise? Está 
me parecendo lava-
gem cerebral de novo 
no povo brasileiro...

A CÂMARA Municipal de João Pessoa, por sugestão do 
vereador Marco Antônio, aprovou a criação da Comenda “Dr. 
João Toscano Gonçalves de Medeiros” que será concedida 
a médicos que se destacaram em suas ações na capital.

O pediatra “Dr. João”, pai dos estimados médicos Ja-
cinto e Joãozinho Medeiros, foi reitor da UFPB, professor 
de várias gerações de paraibanos, fundou e comandou por 
diversos anos o Departamento de Pediatria daquela uni-
versidade onde tinha como secretária leal e por dez anos, 
minha mãe, Cinira Guerra Zenaide.

Merecida homenagem

Dois Pontos
  Em São Paulo, a Escola no Ar, a 
consultoria Nau Interativa e a empre-
sa AeroFrog estão lançando o curso de 
pilotagem de drones. 
  Os alunos aprendem a teoria 
sobre os drones e como operar o 
equipamento em voos reais.

Foto Divulgação

FOTO: Goretti Zenaide

Cavalgada
A MANHÃ do últi-

mo sábado em Cam-
pina Grande foi mar-
cada pela realização 
da III Cavalgada Junina 
dentro da progra-
mação do Maior são 
João do Mundo.

O evento, que 
teve como um dos 
organizadores o con-
selheiro do TCE, Fábio 
Nogueira, reuniu cerca 
de 100 participan-
tes, entre cavaleiros 
e amazonas, vindos 
de várias cidades da 
Paraíba e também de 
outros estados.

   O jornalista José Nêumanne Pinto passou a fazer parte do rol de personalidades 
que deixaram suas marcas na calçada por meio do projeto “Mãos na Vila”.  Foi no último 
sábado na Vila do Artesão, em Campina Grande.

Fátima holanda, que já confirmou presença na Feijunina, Marluce Viegas, Alice Fernandes, Mayne Azevedo 
e a aniversariante de hoje, Marluce Dias

1968 - O Despertar

A COPRODUÇÃO internacional liderada pela brasileira 
Grifa Filmes e pela alemã Gebrueder Beetz Filmproduktion 
em parceria com o canal Curta!, do Brasil, com a produtora 
norueguesa Oya Filmes As, a produtora francesa Arltline 
Filmes e o canal franco-alemão Arte comemora a conquis-
ta do prêmio de pitching de história para o documentário 
“1968 - O Despertar”. 

Com a vitória, os produtores terão acesso aos ar-
quivos de imagens históricas da Europa que poderão ser 
utilizados no projeto que tem direção do alemão steffan 
strandbert. A estreia está prevista para maio de 2018, 
quando os eventos de maio de 1968 completam 50 anos.

Jovens corações
AMANHÃ o médico 

Marcelo Queiroga vai 
estar em Brasília, DF, 
onde será recebido pela 
secretária Especial de 
Direitos Humanos, Flávia 
Piovesan para tratar de 
políticas públicas direcio-
nadas aos idosos, apre-
sentando a campanha 
“Joven Corações” sobre a 
estenose aórtica, doença 
comum nos idosos.

Marcelo é secretário 
do CRM/PB e coorde-
nador da campanha na 
Paraíba.

   Por unanimidade o Pleno do TJPB aprovou votos de pesar, proposto pelo presi-
dente Marcos Cavalcanti de Albuqueruqe,  pelo falecimento do desembargador Rivandro 
Bezerra Cavalcanti. Dr. Rivandro foi uma grande figura e tinha-lhe uma estima especial.

“Amigo é aquele que 
sabe tudo a seu respeito 
e, mesmo assim, ainda 
gosta de você”

“Um amigo de verdade 
é capaz de entender um 
olho, um sorriso e até um 
momento de silêncio”

KIN HUBBARD ANA CAROLINE
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O HOSPITAL da Unimed JP está contando com um 
dos mais modernos aparelhos de ressonância magnética 
de João Pessoa.  O equipamento funciona no Centro de 
Diagnósticos por Imagem daquele hospital e atende tanto 
os clientes da cooperativa como particulares.

Ressonância magnética

COM SELO da Boa Nova Editora, é dos escritores 
Emídio silva Falcão Brasileiro e Marislei de sousa Espíndola 
Brasileiros o livro “Educação Emocional”, que responde de 
forma clara e inteligente mais de 400 perguntas sobre o 
quanto as emoções influem nos relacionamentos amo-
rosos, na vida familiar e educação dos filhos.

A obra é o destaque no informativo online do Labo-
ratório Maurílio de Almeida, que tem direção de Fábio Rocha.

Educação emocional

Intercâmbio
OS ALUNOS que 

fazem parte da Gerên-
cia Regional de Educa-
ção em João Pessoa, 
Campina Grande, Cuité, 
Monteiro, Guarabira, 
Itaporanga, Catolé do 
Rocha, Princesa Isabel, 
Itabaiana, Maman-
guape, Patos, Cajazei-
ras, sousa e Pombal se 
prepara para fazer o 
TOEIC no mês de julho.

O teste de inglês 
faz parte do programa 
Gira Mundo que vai 
possibilitar aos que 
passarem participar de 
intercâmbio internacio-
nal no Canadá.
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Petrúcio Ferreira 
leva o ouro nos
100m paralímpicos

BRASILEIRO DA SÉRIE C

Botafogo quer vencer fora de casa
FOtOS: Divulgação

Equipe vem de empate 
contra o América-RN e 
ocupa a terceira posição

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de junho de 2016

Comentar futebol na Paraíba é muito 
complicado, porque não podemos enxer-
gar algo mais do que apenas números frios, 
nem fazer determinadas críticas, sobretudo 
na vitória ou no bom momento de um time 
paraibano, que logo os dirigentes se ferem, 
nos acusam de fazer campanha contra esse ou 
aquele clube, e tentar afastar o torcedor dos 
estádios. Ora, criticar na derrota ou na desclas-
sificação é muito fácil, assim como cegar nas 
vitórias também.  Mas não me passo para isso, 
porque não comento futebol para agradar a 
dirigentes e técnicos, e sim, para elogiar e cri-
ticar equipes, jogadores, técnicos e dirigentes. 
Não posso aqui ser torcedor.

Como torcedor ou dirigente, diria que 
o Botafogo conseguiu um grande resulta-
do ao empatar com o América, no último 
sábado, em Natal. Afinal, permanecemos 

no famoso G4, empatamos fora de casa, 
trouxemos um ponto, e ainda evitamos do 
adversário conseguir mais dois. Aliás diria 
mais, que o Belo está no caminho certo, 
porque está fazendo o dever de casa e está 
evitando perder lá fora. Maravilha, nada 
contra quem pensa assim. O pensamento 
positivo é sempre bom no futebol.

Como comentarista, analisando tecnica-
mente, sem levar em conta apenas números, 
acho que o Botafogo não ganhou um ponto, 
perdeu dois. Isso, porque enfrentou um Amé-
rica que tem hoje um dos piores times dos 
últimos dez anos, quando chegou até a Série 
A. Completou contra o Belo, seu quarto jogo 
seguido sem vencer, colocou o técnico para 
fora e contratou o ex-técnico do Campinense, 
Francisco Diá, para tentar salvar o time de um 
possível rebaixamento.

Vencer o River em casa por dois a um, 
com dois homens a mais, desde o primeiro 
tempo, também não vejo como um grande 
resultado. O time do Piauí é outro sério con-
corrente a ser rebaixado. Até o Confiança, uma 
das piores equipes da Série C, o venceu dentro 
da casa dele. Então, analisando por este pris-
ma, o Belo está bem, indo no caminho certo.  

O Botafogo só não ganhou do América, 
porque mais uma vez teve medo de perder no 
primeiro tempo, quando entrou com 3 zaguei-
ros e deslocando um volante para ser lateral 
direito, para apenas marcar o poderoso ataque 
da equipe do Rio Grande do Norte. Quando o 
técnico percebeu o que todos nós já sabíamos 
- que o América é um time bem inferior, no 
momento, ao Botafogo - fez as alterações ne-
cessárias, e o Belo passou a dominar a partida, 
criando várias chances de vencer a partida. 

Desastre na Série D
Não acredito na classificação do Cam-

pinense, nem na do Sousa para a próxima 
fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O 
Dinossauro, apesar da vitória sobre o Galícia, 
mostrou que tem uma das piores defesas da 
competição, e ainda conseguiu levar, dentro de 
casa, três gols do lanterna Galícia. No jogo da 
volta, no próximo domingo, não sei se o Dino 
terá forças para vencer a fraca equipe baiana 
em seus domínios. 

Já o Campinense mostrou, outra vez, que 
não é mais nem a sombra daquele time que 
encantou o Nordeste, há bem pouco tem-
po. Após o desmanche, a Raposa caminha a 
passos largos, para encerrar as atividades de 
2016, já no início do segundo semestre. Com a 
derrota para o Fluminense de Feira, necessita 
vencer os três jogos que lhe restam jogando.

Sabor de vitória e de derrota

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo começou on-
tem a sua preparação para a 
sétima rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série C. O 
Belo vai até Aracaju enfrentar 
o Confiança, que hoje ocupa a 
penúltima colocação, na zona 
de rebaixamento, com apenas 
5 pontos conquistados. O Belo 
vem de um empate em 1 a 1 
contra o América, em partida 
disputada no último sábado, 
na Arena das Dunas, em Natal, 
e ocupa hoje a terceira posição 
na tabela de classificação, com 
11 pontos.

Apesar de ter somado 
pontos fora de casa, alguns 
jogadores do Belo deixaram 
claro um gostinho de que 
queriam mais na partida an-
terior. “Nós fomos melhores 
do que o adversário, tivemos 
várias chances e desperdiça-
mos. Acertamos até a trave 
deles, mas infelizmente to-
mamos um gol bobo, e aca-
bamos cedendo o empate 
para eles. Mas o resultado 
foi bom, porque nos mantém 
no G4, que é o nosso grande 
objetivo no momento”, disse 
o zagueiro Plínio.

A partir de hoje, o técni-
co Itamar Schulle vai começar 
a definir o esquema e o time 
que vai enfrentar o Confian-
ça, no próximo domingo, no 
estádio Batistão, em Aracaju. 
O Botafogo ainda não venceu 
nenhuma partida fora de casa, 
nesta competição. O Belo per-
deu para o Salgueiro e empa-
tou com Remo e América. A 
intenção agora é recuperar os 
pontos perdidos em cima do 
Confiança, que atravessa um 
momento ruim na competi-
ção, e é o penúltimo colocado, 
com apenas 5 pontos.

Um dos jogadores que 
lamentaram o empate contra 
o América foi o atacante Ro-
drigo Silva, que teve uma boa 
atuação, obrigando o goleiro 
adversário a fazer boas defe-
sas, e ainda acertou um belo 
chute na trave. “O goleiro de-
les estava num grande dia, 
e fez ótimas defesas. Acertei 
ainda a trave, enfim, tivemos 
chances de ganhar o jogo. Mas 
sair de lá com um ponto foi um 
bom resultado, e estamos vi-
vos na disputa, na terceira co-
locação”, disse Rodrigo Silva.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Sousa reage e 
ganha primeira 
partida na Série 
D do Nacional

Mesmo após a primeira 
vitória na Série D do Cam-
peonato Brasileiro,  4 a 3 
sobre o Galícia, o Sousa con-
tinua em situação difícil para 
conseguir a classificação no 
grupo A7. Globo e América 
empataram em 1 a 1, e am-
bos já chegaram a 7 pontos, 
3 a mais do que Dinossauro. 
Na próxima rodada, os dois 
times voltam a se enfrentar, 
só que desta vez na Bahia,  e 
o Sousa tem de vencer para 
continuar com chances de 
classificação. Outro resulta-
do que não seja a vitória do 
time paraibano, acabará de 
vez com o sonho do time do 
Sertão em chegar à segunda 
fase da Série D.

Apesar da vitória, a de-
fesa do Sousa voltou a apre-
sentar os mesmos defeitos 
dos últimos jogos, domingo 
no Marizão. O Galícia, que ti-
nha um ataque inofensivo na 
competição, conseguiu 3 gols, 
todos originários de bola pa-
rada. “Não podemos levar 
gols assim e todos iguais, a 
mesma falha de marcação. 
Nós não temos uma defesa 
baixa. Não há motivos para 
tantas falhas. Se corrigirmos 
isto, temos condições de ven-
cer na Bahia”, disse o presi-
dente Aldeone Abrantes.

Não é de hoje que o téc-
nico Tazinho vem tendo pro-
blemas com o seu sistema 
defensivo, que vem sofrendo 
gols bobos, fundamentais em 
algumas derrotas da equipe. 
Para o jogo da volta, contra o 
Galícia, ele terá dois reforços 
importantes para a defesa, 
o zagueiro Diogo e o volante 
Gil Pernambucano. “Estes jo-
gadores são altos e bons na 
jogada aérea. Isso fará a dife-
rença em nosso favor”, disse o 
presidente Aldeone Abrantes.

O jogo Galícia e Sousa, 
pela quarta rodada do grupo 
A7 está programado para o 
próximo domingo, dia 3 de 
julho, às 16 horas, no estádio 
José Rocha, em Jacobina-BA.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

“A Espera de um Milagre”. O 
título deste famoso filme serve para 
definir a situação do Campinense 
no Campeonato Brasileiro da Série 
D. Depois de encantar o Nordeste 
conquistando o segundo lugar na 
Copa do Nordeste, e de ganhar o 
bicampeonato paraibano, a Rapo-
sa sofreu um desmanche, e o clube 
agoniza no grupo A 9, com gran-
des chances de ser eliminado, já no 
próximo domingo, caso não consi-
ga vencer o Fluminense de Feira de 
Santana, no jogo da volta, em Cam-
pina Grande. No último domingo, 
as duas equipes se enfrentaram na 
Bahia, e o Flu levou a melhor, ven-
cendo por 2 a 1. 

Mesmo tendo marcado apenas 
1 ponto, em 3 jogos, o técnico do 
Campinense, Paulo Moroni, acre-
dita que nada ainda está perdido. 
“Temos ainda 9 pontos para dispu-
tar. É bem verdade, que precisamos 
vencer os 3 jogos, mas em futebol, 
tudo é possível, e não podemos 
nos desanimar. Tivemos chances de 
vencer o jogo lá na Bahia, e o clube 
mostrou que tem um bom grupo”, 
disse o treinador. 

Para Paulo Moroni, o que pre-
cisa ser corrigido, o mais rápido 
possível, é a marcação da defesa, 

Raposa espera “milagre” na Série D
CLASSIFICAÇÃO AMEAÇADA

Contra o Fluminense, de Feira de Santana, na Bahia, o Campinense voltou a perder

Na Arena das Dunas, em Natal, no último sábado, o representante paraibano empatou em 1 a 1, o que considerou um péssimo placar

na bola parada. “Assim que che-
guei, identifiquei logo esta nossa 
falha. Tentamos corrigir nos quatro 
treinos que realizamos, e achamos 
que tinha melhorado. No jogo, 
vi que não, e perdemos a partida 
justamente com um gol de bola pa-
rada. Vamos trabalhar mais forte 
agora durante esta semana, para 
que não se repita no jogo de vol-
ta no próximo domingo, quando 
precisaremos vencer, de qualquer 

jeito”, disse o treinador.
A partir de hoje, o treinador 

Paulo Moroni começa a corrigir os 
erros da defesa e a preparar a equi-
pe para o jogo decisivo do próximo 
domingo, contra o Fluminense. A 
partida está programada para as 
16 horas, no estádio Amigão, em 
Campina Grande. A equipe baiana 
é a líder do grupo A9, com 7 pon-
tos. Um simples empate já elimina 
a Raposa antecipadamente.
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Velódromo Olímpico é entregue 
para atender ciclistas e paraciclistas
Praça esportiva era a 
única que ainda não estava 
à disposição dos Jogos

Com dezenas de atle-
tas na pista de competição, 
o Velódromo Olímpico foi 
entregue ao Comitê Organi-
zador dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016 na 
manhã do último domingo. 
A entrega foi a última a ser 
realizada no Parque Olím-
pico da Barra, que já tem 
todas as instalações aptas a 
receberem competições. O 
palco das provas de ciclismo 
e paracilismo de pista rece-
beu R$ 143,5 milhões de in-
vestimentos, sendo R$ 118,8 
milhões do Ministério do 
Esporte (R$ 112,9 milhões 
para construção e R$ 5,9 mi-
lhões para manutenção) e 
foi executado pela Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro.

A pista de 250 metros é 
feita de pinho siberiano e foi 
desenhada pelo especialista 
alemão Ralph Schürmann. 
As placas e tesouras de ma-
deira que dão suporte ao 
piso foram importadas da 
Alemanha. Foram utilizados 
cerca de 55 quilômetros de 
madeira e 94 treliças, além 
de 1,2 tonelada de pregos. 
O tipo de pinho utilizado é 
menos suscetível à umida-
de e ao calor, o que torna 
a pista mais durável. A ins-
talação terá flexibilidade 

para outras configurações 
de arena e permitirá que o 
Rio de Janeiro possa sediar 
competições internacionais 
após os Jogos.

Ciclistas de sete países - 
Brasil, Suíça, Austrália, Rús-
sia, Japão, China e Hong Kong 
- fizeram o teste esportivo da 
pista no último sábado e do-
mingo. De acordo com eles, 
o atraso na entrega e a au-

sência de um evento-teste 
mais amplo não influencia-
ram na qualidade do local 
da competição.

“A pista já está ótima e 
estará em excelentes condi-
ções. Agora não temos nada a 
dever para nenhum outro lu-
gar de competição do mundo. 
Foi uma honra testar a pista 
aqui como representante do 
Brasil”, afirmou Armando 

Camargo Filho, suplente de 
Gideoni Monteiro, o único 
brasileiro classificado para 
as disputas no Velódromo 
durante os Jogos Olímpicos. 
Essa será a primeira partici-
pação brasileira em provas 
olímpicas de pista dos últi-
mos 24 anos. Gideoni está em 
fase final de preparação para 
as Olimpíadas e permaneceu 
treinando na Suíça.

“Estive em vários ve-
lódromos do mundo e não 
tenho dúvidas de que este é 
um dos melhores. Por estar 
ao nível do mar, os recordes 
podem não ser batidos, pois 
a velocidade é mais alta em 
locais com mais altitude. Mas 
é uma questão que todos os 
atletas sabem e não esperam 
algo diferente”, acrescentou 
Armando. “Ouvi os treina-

dores falando ‘very good’ 
[muito bom] depois de anali-
sarem com bastante atenção 
toda a pista”. Assista a um 
vídeo onde Armando fala so-
bre a pista e sobre o apoio do 
governo federal ao ciclismo.

O australiano Alexander 
Porter, campeão mundial em 
2016 na prova de persegui-
ção por equipes e atual nú-
mero 33 do ranking mundial 
da prova Omnium, elogiou a 
pista, mas ressaltou que ain-
da há um pouco de poeira 
que provém das instalações 
das arquibancadas temporá-
rias e posições de imprensa 
que ainda estão em anda-
mento. “Temos certeza que 
este pequeno detalhe estará 
100% ajustado para os Jo-
gos. De resto, o equipamen-
to é muito bom para os com-
petidores”, afirmou o atleta. 
“Esta será minha primeira 
Olimpíada. Estou muito em-
polgado para participar. Se-
rão muitas emoções, muitas 
surpresas. Foi importante 
estar aqui neste teste, pois 
poucos puderam participar. 
Acredito que isso será uma 
vantagem”, finalizou Porter. 

“O Velódromo é ótimo e 
a pista está muito bem cons-
truída. Acho que ela será 
muito rápida para os Jogos. 
Espero ter um bom desem-
penho aqui em agosto”, disse 
o suíço Gaël Suter, já classifi-
cado para as Olimpíadas.

O brasileiro Felipe Wu 
voltou a subir ao lugar mais 
alto do pódio. No último fim 
de semana o atleta conquis-
tou a medalha de ouro na 
etapa de Baku, Azerbaijão, 
da Copa do Mundo de tiro 
esportivo. Foi o último gran-
de evento internacional da 
modalidade antes dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016. Felipe 
Wu recebe o patrocínio finan-
ceiro do programa Bolsa Pó-
dio do Ministério do Esporte. 

A delegação brasileira 
teve outro grande resultado. 
O atleta Julio Almeida por 
pouco não conquistou a me-
dalha de bronze, ao terminar 
a prova em 4º lugar, perden-
do o pódio para o coreano Jin 
Jongoh, detentor de três me-
dalhas olímpicas.

A prova contou, na fase 
de classificação, com a pre-
sença de 61 atletas, que bus-
cavam um lugar entre os oito 
melhores para a disputa fi-
nal. Felipe, com 580 pontos, 

dos 600 em disputa, passou 
em 7º, Julio, com 583, em 3º. 

Após a primeira série 
Wu era apenas o 7º colocado. 
O brasileiro não desanimou e 
na segunda foi para terceiro. 
Subiu para segundo nas duas 
seguintes e a partir da quin-
ta, alcançou a primeira colo-
cação, não deu chances aos 
adversários e faturou o ouro, 
com 200 pontos conquista-
dos, apenas 0.5 à frente do 
indiano Jitu Rai, medalha de 
prata, com 199.5. O tercei-
ro lugar foi para o coreano, 
detentor de três medalhas 
olímpicas, Jin Jongoh. Julio 
Almeida mostrou que está 
em ascensão, ficou na quarta 
colocação.   

Com esta conquista tan-
to Felipe, atual número cinco 
do mundo, quanto Julio, 57º, 
subiram várias colocações 
no ranking mundial e mos-
tram que o tiro esportivo 
brasileiro chegará com força 
a Rio 2016.

Brasileiro é campeão no 
tiro esportivo mundial

NO AZERBAIJÃO

Mais uma vez, o Brasil en-
cerrou uma Copa do Mundo de 
Ginástica Artística com saldo 
positivo. Na etapa de Portugal, 
realizada no Centro de Alta Per-
formance de Anadia, foram con-
quistadas cinco medalhas para 
os atletas do País. A cerca de 40 
dias dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, a importância des-
sas conquistas passa a ser ainda 
maior para os brasileiros, que, 
pela primeira vez na história, 
participam de uma Olimpíada 
com as duas equipes completas. 

Flávia Saraiva e Rebe-
ca Andrade foram os grandes 
destaques. A dupla de 16 e 17 
anos, respectivamente, conquis-
tou as primeiras colocações na 
trave e no solo com excelentes 
notas. Flávia foi a campeã nos 
dois aparelhos, com 15,125 na 
trave e 14,350 no solo. Rebeca 

ficou com a prata na trave, com 
14,125, e no solo, com 14,100. 
Nos dois aparelhos, as brasilei-
ras aumentaram as notas em 
relação às classificatórias da 
competição. Ontem, a finalista 
brasileira foi Lorrane dos San-
tos, que participou das barras 
assimétricas. 

No masculino, o represen-
tante do Brasil foi Sérgio Sa-
saki. Após participar da final do 
cavalo com alças, o brasileiro 
fez outros dois aparelhos. Nas 
paralelas, somou 13,700 e ficou 
em oitavo. Já no salto, veio a pra-
ta, com 15,212 pontos (15,200 
no primeiro salto e 15,225 no 
segundo). O ouro ficou com o 
chinês Yu Cen, com 15,375, e o 
bronze com o japonês Wataru 
Tanigawa, com 15,075. 

“Para nós, o ponto positi-
vo é que o Sasaki voltou a saltar 

bem, o que o deixou em segundo, 
além de ter ido muito bem nas 
qualificatórias do cavalo com al-
ças”, comentou o técnico Renato 
Araújo. “Ele fez o salto Dragules-
co Grupado, mas, com certeza, 
nos Jogos Olímpicos ele fará o 
Carpado”, completou. 

Após a Copa do Mundo, Sa-
saki e o técnico Renato Araújo 
embarcam para Magglingen, na 
Suíça, para treinamentos e amis-
toso com a seleção da casa. Para 
o mesmo compromisso, seguem 
do Brasil os ginastas Arthur 
Nory Mariano, Caio Souza, Fran-
cisco Barretto Júnior e Lucas 
Bitencourt. Já pelo feminino, Flá-
via, Lorrane e Rebeca continuam 
em Portugal para treinos. Ca-
rolyne Pedro, Daniele Hypolito, 
Jade Barbosa, Julie Kim Sinmon 
e Milena Theodoro juntam-se ao 
treino de atletas.

Ginástica encerra participação 
com conquista de 5 medalhas

COPA DO MUNDO

Um homem de 
27 anos foi preso em 
Maracaju (MS) por 
tentar apagar a to-
cha olímpica com um 
balde d’água. A pri-
são ocorreu no últi-
mo domingo, quan-
do o revezamento 
da tocha passava 
por cidades do sul 
do Mato Grosso do 
Sul. Após a prisão, 
ele pagou uma fian-
ça de R$ 1 mil e foi 
libertado. Seu nome 
não foi divulgado 
pela polícia.

O homem ten-
tou apagar a tocha 
quanto ela desfilava 
no centro de Mara-
caju. Em um vídeo 
disponível na inter-
net, é possível o ver 
arremessando um 
balde d’água em di-
reção à tocha, que 
ficou acesa.

Segundo a Po-
lícia Civil, o homem 
tentou apagar a to-
cha pois fez um de-
safio com amigos 
pelo Facebook. Após 
atirar água no obje-
to, ele foi detido por 
policiais militares e 
levado à delegacia. 

Na delegacia, ele 
foi indicado pelo cri-
me de dano ao pa-
trimônio. Pagou a 
fiança. Assim, deve 
responder pelo ato 
em liberdade.

Homem tenta
apagar a tocha 
e acaba preso

MATO GROSSO

FotoS: Divugação

Felipe Wu, ao centro, ganhou a medalha de ouro na Copa

Aos 17 anos de idade, Rebeca foi um dos destaques da delegação brasileira em Portugal

Ciclistas de sete países fizeram o teste esportivo da pista no último final de semana e aprovaram as instalações



Flu vence clássico na Arena das Dunas
CAMPEONATO BRASILEIRO

Flamengo tropeça nos 
próprios erros e perde 
chance de voltar ao G4
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 Flamengo e Fluminen-
se se encontraram no último 
domingo para fazer mais uma 
edição do clássico, dessa vez 
na Arena das Dunas, em Na-
tal, pela 11ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Em um 
jogo de muita emoção, o Flu-
minense ficou duas vezes em 
vantagem para sair de campo 
com a vitória por 2 a 1.

Com a vitória, o Flumi-
nense ganha algumas boas 
posições na tabela e termina 
na metade da classificação 
com 16 pontos. Já o Flamengo 
perdeu a chance de seguir no 
G4 e cai para a sexta posição, 
com 17 pontos.

O Flamengo não apro-
veitou sua superioridade na 
primeira etapa e entregou o 
ouro no segundo tempo em 
dois momentos. Primeiro 
com gol contra de Arão e de-
pois com erro grave da zaga 
para gol de Richarlison. Tro-
peçando nos próprios erros, 
o Rubro-Negro saiu de campo 
derrotado por 2 a 1.

Embalado pela torcida 
que compareceu em Natal, 
o Flamengo iniciou o clássi-
co com ampla superiorida-
de sobre seu rival. Logo aos 
5 minutos, o Flamengo teve 
uma chance claríssima de gol.
Marcelo Cirino invadiu a área 
pela direita e fez um cruza-
mento rasteiro preciso para 
Alan Patrick, que finalizou da 
entrada da pequena área para 
fora. Cinco minutos depois, o 
Fla chegou de novo. Ederson 
carregou livre como queria e 
arriscou de longe. A bola pas-
sou ao lado do gol de Cavalie-
ri com perigo.

Na metade da etapa 
inicial o ritmo do Flamen-
go diminuiu e o Fluminense 
conseguiu ensaiar as primei-
ras chegadas. Aos 25, Magno 
Alves girou e bateu firme de 
fora da área, a bola desviou 
na zaga do Flamengo, mas 
não enganou Muralha, que 
encaixou com segurança. A 

Classificação

Série A
Times PG J V E D GP GC SG
1ºPalmeiras-SP 22 11 7 1 3 22 12 10
2ºInternacional-RS 20 11 6 2 3 15 10 5
3ºSantos-SP 19 11 6 1 4 18 9 9
4ºCorinthians-SP 19 11 6 1 4 16 10 6
5ºGrêmio-RS 18 11 5 3 3 17 12 5
6ºFlamengo-RJ 17 11 5 2 4 12 11 1
7ºAtlético-PR 17 11 5 2 4 12 13 -1
8ºAtlético-MG 16 11 4 4 3 16 16 0
9ºFluminense-RJ 16 11 4 4 3 12 13 -1
10ºSão Paulo-SP 15 11 4 3 4 10 11 -1
11ºChapecoense-SC 15 11 3 6 2 17 18 -1
12ºCruzeiro-MG 14 11 4 2 5 14 15 -1
13ºPonte Preta-SP 14 11 4 2 5 11 19 -8
14ºFigueirense-SC 14 11 3 5 3 10 10 0
15ºVitória-BA 13 11 3 4 4 12 16 -4
16ºSport-PE 12 11 3 3 5 15 16 -1
17ºBotafogo-RJ 12 11 3 3 5 11 15 -4
18ºSanta Cruz-PE 11 11 3 2 6 14 15 -1
19ºCoritiba-PR 10 11 2 4 5 14 18 -4
20ºAmérica-MG 8 11 2 2 7 9 18 -9

resposta do Rubro-Negro veio 
um minuto depois. Após cru-
zamento de Cirino e corte de 
Gum, Alan Patrick completou 
de primeira o rebote da en-
trada da área. A bola foi para 
fora, levando muito perigo.

O Flamengo seguiu ten-
do as melhores chegadas. Aos 
32, Cirino novamente bateu 
cruzado para a área, mas Gum 
cortou a bola que era veneno-
sa. A primeira etapa terminou 
com 12 finalizações dos Ru-
bro-Negros contra quatro do 
Tricolor. A posse de bola fla-
menguista foi de 60%, contra 
40% do Flu.

Vacilos do Fla
O Flu começou a segun-

da etapa no ataque e aconte-
ceu mais daquela história de 
quem não faz, leva. Logo aos 
3 minutos, Gustavo Scarpa 
cobrou escanteio, Gum tentou 
fazer o desvio, mas foi Willian 
Arão quem acabou desviando 

de cabeça contra a sua meta e 
marcando contra.

O jogo na segunda etapa 
era outro, com o Flu saindo 
mais para o jogo e o Flamen-
go ainda indo em busca da 
vitória. A festa tricolor não 
durou muito pois o Flamen-
go empatou aos 12 minutos 
com Paolo Guerrero. Cava-
lieri espalmou chute forte de 
Alan Patrick. Na sobra, Gum 
bobeou e Guerrero chegou 
para concluir de cabeça para 
o fundo do gol.

O jogo seguiu quente, 
com muita emoção. Os dois 
times chegaram com perigo e 
tiveram boas chances de mar-
car, mas o Fluminense quem 
foi às vias de fato. Aos 30 mi-
nutos, o garoto Richarlison, 
que estava apenas há quatro 
minutos em campo, ficou com 
a bola após Rafael Vaz recuar 
muito mal para Muralha. O 
atacante tricolor só precisou 
driblar o goleiro do rival e em-

purrar para o gol para fazer o 
seu primeiro com a camisa do 
Fluminense.

O gol desnorteou o Fla-
mengo, que tentou pressionar 
mas sem muita eficácia. Aos 
40, o argentino Mancuello 
chutou da entrada da área e 
a bola passou muito perto da 
meta de Cavalieri. O argenti-
no ainda teve mais um bom 
lance, mas não foi suficiente 
para deixar o placar igual. O 
Flamengo tentou buscar o 
resultado até o fim, mas o Tri-
color pôde comemorar os três 
pontos conquistados na base 
do oportunismo.

Próximos jogos
Amanhã, pela 12ª roda-

da, o Flamengo irá enfrentar 
a equipe do Internacional, às 
19h30, no estádio Kléber An-
drade, no Espírito Santo. O 
Fluminense irá viajar para en-
frentar o São Paulo, às 21h45 
tamém amanhã, no Morumbi.

O brasileiro Hulk está perto 
de trocar o Zenit, da Rússia, pelo 
Shanghai SIPG, da China. Em 
negócio de 55 milhões de euros 
(mais de R$ 205 milhões), o ata-
cante pode se tornar o mais caro 
da história do futebol local e ain-
da entrar para o top 3 na lista 
dos jogadores que mais geraram 
dinheiro em transferências.

A proposta chinesa, que 
ainda depende da aceitação dos 
russos para o desfecho do negó-
cio, faria com que Hulk acumu-
lasse 129 milhões de euros (R$ 
481 milhões na cotação atual) 
no mercado da bola, com trans-
ferências do Tokyo Verdy, do 
Japão, para o Porto; e da equipe 
portuguesa para o Zenit.

Revelado pelo Vitória-BA, 
Hulk passou três anos no fute-
bol japonês, até que, em 2008, 
foi vendido pelo Tokyo Verdy 
por 19 milhões de euros - todas 
as outras negociações haviam 
sido de graça. Quatro anos mais 
tarde, o Zenit pagou 55 milhões 
de euros ao Porto para contar 
com o brasileiro.

Hulk negocia transferência 
do Zenit para futebol chinês

O MAIS CARO DA HISTÓRIA

Após a quarta derrota em 
finais pela Argentina, o craque 
Lionel Messi anunciou, na zona 
mista do estádio em Nova Je-
rsey, que não jogará mais pela 
seleção do seu país. A seleção 
argentina foi derrotada pelo 
Chile nos pênaltis, na decisão 
da Copa América Centenário, 
nos Estados Unidos. Messi foi 
um dos que desperdiçou pena-
lidade nas cobranças decisivas, 
após empate sem gols no tempo 
normal e na prorrogação.

“É um momento duro para 
analisar. A primeira coisa que 
vem na minha cabeça é o que 
está acontecendo. Para mim, aca-
bou-se a seleção. Foram quatro 
finais. Tentei o máximo, era o que 
mais desejava (ser campeão pela 
Argentina). É o que sinto agora, o 
que penso. É uma tristeza muito 
grande. Me tocou demais errar o 
pênalti”, respondeu o camisa 10.

Na primeira cobrança chi-
lena, Romero defendeu a batida 
de Arturo Vidal. Messi, então, 
teria a chance de abrir o placar 
e colocar a seleção de Tata Mar-
tino na liderança. No entanto, 

Após perder a Copa América, 
Messi deixa a seleção argentina

QUARTA DERROTA

chutou por cima do gol e o placar 
seguiu inalterado. Na quarta co-
brança, Claudio Bravo defendeu 
a tentativa de Biglia, e Silva con-
firmou o bicampeonato chileno.

A final foi a quarta per-
dida por Messi com a seleção 

argentina. Anteriormente, caiu 
também diante do Chile na 
Copa América de 2015 e para 
o Brasil, em 2007. No ano pas-
sado, não conseguiu superar a 
Alemanha na final da Copa do 
Mundo, no Maracanã. 

FOTOS: Divulgação

Maior ídolo do futebol 
argentino, Lionel Messi 
diz que não mais vestirá 
a camisa da seleção

Paraibano deve entrar para o top 3 na lista de jogadores que mais geraram dinheiro

Jogadores de ambas as equipes fizeram uma partida emocionante que teve o Fluminense como vencedor devido às falhas de atletas do time adversário



Petrúcio confirma favoritismo
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Velocista ganha ouro nos 
100m e intensifica treinos 
para Jogos Paralímpicos

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O paraibano Petrúcio 
Ferreira mais uma vez mos-
trou porque é o melhor do 
mundo na prova de 100m 
paralímpico, categoria T47 
(amputados de braços). Com 
vaga garantida nos Jogos Pa-
ralímpicos de 2016, no Rio 
de Janeiro, o velocista vol-
tou a conquistar esta prova, 
desta vez na primeira etapa 
nacional do Circuito Lote-
rias Caixas de Atletismo e 
Natação, que se encerrou no 
último domingo, no Centro 
de Treinamento Paralímpico 
Brasileiro, em São Paulo (SP). 
Ele marcou 10s99.

O Circuito foi a penúlti-
ma seletiva para atletas vi-
sando índice para os Jogos 
Paralímpicos 2016. A última 
chance para obter marcas 
classificatórias para os Jogos 
também ocorrerá no CT Pa-
ralímpico Brasileiro, entre os 
dias 15 e 17 de junho. A pri-
meira etapa nacional de 2016 
do Circuito Loterias Caixa de 
Atletismo e Natação contou 
com 602 atletas. 

Ela foi disputada no 
atletismo e natação. Nessas 
duas modalidades esporti-
vas, os atletas terão até 17 
de julho para obterem tem-

pos e marcas que os colo-
quem dentro do critério de 
classificação de cada moda-
lidade. A data coincide com 
a segunda etapa nacional do 
Circuito Loterias Caixa, que 
também ocorrerá no CT Pa-
ralímpico, entre os dias 15 
e 17 de julho. Vale ressaltar 
que a natação brasileira terá 
um número recorde de atle-
tas no Rio 2016 (32). Ainda 
não houve a divulgação ofi-
cial do número de vagas que 
o Brasil terá no atletismo.

Além de Petrúcio Fer-
reira, Jerusa Geber, outra 
velocista, roubou a cena na 
abertura da primeira etapa 
nacional do Circuito Lote-
rias Caixas de Atletismo e 
Natação. A atleta fez o me-
lhor tempo do mundo em 
2016 nos 100m (T11) e foi o 
grande destaque do evento. 
Guiada por Guilherme San-
tana, Jerusa venceu a prova 
mais rápida para as atle-
tas cegas totais em 12s12. 
A marca é seis centésimos 
melhor do que o tempo da 
chinesa Guohua Zhou, anti-
ga detentora da marca mais 
veloz desta temporada. O 
registro de Jerusa também 
a coloca na segunda posição 
do ranking de índices A do 
Comitê Paralímpico Interna-
cional (IPC) - utilizado pelo 
CPB como referência para 
a formação de sua seleção 
para os Jogos Rio 2016.

A Paraíba terá vá-
rios atletas no Troféu 
Brasil Caixa de Atletis-
mo 2016, que será dis-
putado a partir da pró-
xima quinta-feira, até 
3 de julho, na Arena 
Caixa, em São Bernardo 
do Campo (SP), quando 
definirá a equipe na-
cional para os Jogos 
Olímpicos do Rio 2016. 
Entre os destaques es-
tão Andressa Oliveira 
de Morais (lançamento 
de disco), Jucilene Sales 
de Lima (lançamento 
de dardo), Jailma Sales 
de Lima (200m, 400m e 
Revezamento 4x100m e 
4x400m) e Esdras Mar-
tins (800m e 1.500m).

Desses quatro atle-
tas, Andressa Morais e 
Jailma Sales de Lima já 
estão com índices para 
as Olimpíadas, no en-
tanto, ainda não foram 
confirmadas na delega-
ção que representará 
o País na competição. 
Os nomes dos brasilei-
ros nos Jogos somente 

serão divulgados após 
o Troféu Brasil. Jailma 
fez índice na prova de 
400m, quando mar-
cou 51s99 e ficou com 
a medalha de ouro 
no Campeonato Ibe-
ro-Americano Caixa de 
Atletismo, disputado 
este ano, no Estádio 
Engenhão, no Rio de 
Janeiro.

O Troféu Brasil Cai-
xa começa às 8h, com a 
disputa da qualificação 
masculina do lança-
mento do martelo, que 
terá a presença do per-
nambucano Wagner 
Domingos, novo recor-
dista sul-americano da 
prova. O torneio termi-
na no dia 3 de julho, às 
12h20, com a final do 
4x400m feminino.

Logo no primei-
ro dia, a competição 
apontará seis campeões 
brasileiros: no martelo 
masculino e feminino, 
nos 10km masculino e 
feminino, e nos 100m 
masculino e feminino.

Atletas se preparam 
para o Troféu Brasil

PARAIBANOS LÁ

FoToS: Divulgação

Jucilene Sales busca vaga para ir aos Jogos do Rio

Atleta vem se transformando em um fenômeno mundial e já tem presença certa nas Paralimpíadas que ocorrerão no Rio

Jogadoras estão em João Pessoa se preparando para Campeonato na Hungria e seguem realizando vários jogos treinos

Adrízzia Silva
Especial para A União

As Seleções do Brasil 
de Beach Handeball (Han-
debol de Areia) masculina 
e feminina, continuam trei-
nando em João Pessoa des-
de o último dia 20. No final 
de semana, as mulheres na 
Praia de Cabo Branco um 
jogo amistoso contra o time 
de Maracanaú (Ceará), vi-
sando o Campeonato Mun-
dial da modalidade, que 
será disputado na Hungria, 
de 12 a 17 do próximo mês. 
Apenas dez atletas serão 
convocadas. Os naipes con-
tam hoje com 17 pré-con-
vocadas, num total de 34, 
quando ficarão apenas 20.

A equipe maraca-
nauense foi convidada 
pela Confederação Bra-
sileira de Handebol para 
o amistoso (jogo treino). 
Para os integrantes da 
Confederação, o confronto 

teve grande importância, 
pois se trata de um aper-
feiçoamento de técnicas. 
As seleções realizam a úl-
tima fase de treinos, com 
atividades e amistosos, 
antes do Mundial. Os trei-
nos são abertos ao público 
e podem ser acompanha-
dos pelos torcedores.

Budapeste, na Hungria, 
será palco do maior con-
fronto do Handebol Beach, 
que acontece apenas algu-
mas semanas antes dos Jo-
gos Olímpicos do Rio 2016. 
A Ilha de Margaret será o 
cenário para a 7ª Edição 
do Campeonato Mundial de 
Beach Handball. O verão eu-
ropeu deve receber mais de 
12 seleções de várias par-
tes do mundo, dentre elas 
o Brasil. Como a modalida-
de ainda não faz parte dos 
Jogos Olímpicos, neste ano, 
a categoria participará ape-
nas como jogos de apresen-
tação, pleiteando vaga para 

as Olimpíadas de 2020.
O campeonato mundial 

é realizado pela Federação 
Internacional de Handebol 
(IHF) e o Brasil entra na dis-
puta sempre como um dos 
grandes favoritos. Atual-
mente, as Seleções brasilei-
ras feminina e masculina, 
estão em primeiro lugar 
no ranking internacional 
de handebol beach, onde a 
feminina já conquistou três 
vezes o título mundial.

Para Rossana Marques, 
paraibana e treinadora da 
Seleção Feminina do Brasil, 
o momento é de bastante 
treinamento, haja vista que 
até o Mundial, as atletas 
têm que estarem em formas 
fisicamente, tecnicamente 
e taticamente, haja vista se 
tratar de uma competição 
onde haverá uma grande 
disputa entre as seleções 
participantes.

Rossana adiantou que 
as 17 atletas da seleção fe-

minina em observação já 
são bastante conhecidas 
dos que integram a Confe-
deração Brasileira de Han-
debol, porém, infelizmente, 
terá que cortar sete delas, 
o mesmo ocorrendo com a 
seleção masculina.

A treinadora, por sua 
vez, disse que algumas 
atletas paraibanas irão in-
tegrar o elenco, haja vis-
ta que a base da equipe 
é formada por jogadoras 
nascidas no Estado e que 
em diversas competições 
de caráter internacional, já 
estiveram vestindo a cami-
sa verde e amarela.

Os treinos prosse-
guem nos dois períodos, 
nas areias da Praia de Cabo 
Branco, na capital. São trei-
nos técnicos e táticos e que 
outros amistosos ainda 
ocorrerão até que seja di-
vulgada a relação oficial das 
jogadoras. No dia 5 de julho 
a relação estará pronta.

Seleção faz amistoso visando Mundial
HANDEBOL BEACH
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Grupo Iamaká toca canções renascentistas europeias e contemporânea
na apresentação que realiza hoje no Campus da UFPB na capital

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Canções da renascença europeia 
e, também, contemporânea, to-
talizando oito peças, integram o 
programa da apresentação que o 
Grupo Iamaká - vinculado ao De-
partamento de Música do Centro 
de Comunicação, Turismo e Artes 
(CCTA), da Universidade Federal 

da Paraíba - realiza hoje, a partir das 20h, na 
Sala de Concertos Radegundis Feitosa, ins-
talada no Campus da própria UFPB, em João 
Pessoa. A entrada é gratuita para o público e a 
Classificação Indicativa é para 12 anos.

A apresentação possui duas partes. A 
primeira, como já é uma prática tradicional 
adotada pelo Grupo Iamaká, que é formado 
por nove integrantes, contém sete peças da 
época renascentista na Itália - a maior par-
te das canções - e Espanha. A segunda, já 
contemporânea, inclui o oratório profano 

‘Stella Splendens’, de autoria do compositor 
e maestro Eli-Eri Moura, a qual é dividida 
em 21 pequenos movimentos e é o desta-
que do programa. 

“Há uma lacuna muito grande no Brasil, 
e principalmente, na região Nordeste, para 
as canções renascentistas, da época medie-
val. Estimo que 90% dos grupos de câmara e 
orquestras costumam apresentar músicas do 
Barroco, clássicas e românticas. Por isso, para 
fugir desse lugar comum, optamos por tocar 
um programa que inclui obras renascentistas, 
ou seja, do século XVI para trás, mas sem dei-
xar de lado a contemporânea”, observou para 
o jornal A União o maestro Eli-Eri Moura, 
que compôs - com a contribuição coletiva do 
grupo, conforme fez questão de ressaltar - o 
oratório profano ‘Stella Splendens’ em 2015, 
ano em que ocorreu a pré-estreia durante as 
comemorações das seis décadas de fundação 
da UFPB, transcorridas em dezembro, mês 
em que a peça também foi apresentada no 
Festival Internacional de Música Virtuose, re-

alizado em Recife (PE).
- O oratório é uma espécie de ópera, com 

história e enredo, mas sem encenação, embora 
haja muita gesticulação em Stella Splendens. A 
peça é um enorme desafio para os cantores, os 
quais são demandados a fazer de quase tudo 
com a voz. A partir de um fato histórico, que 
foi a declaração da independência de uma pe-
quena vila no Sertão paraibano há um século, 
todo o grupo me sugeriu situações para criar 
a nossa Stella Splendens, expondo nessas situ-
ações, de certa forma, os retrocessos que vive 
nosso País atualmente, no que diz respeito a 
questões homofóbicas, misóginas, fundamen-
talistas e mesmo fascistas”, ressaltou Eli-Eri 
Moura, que fundou o Grupo Iamaká no início 
de 2013 e o coordena.

Na verdade, Eli-Eri disse que, durante 
a apresentação do oratório, o que há é muita 
gesticulação, realizada por dois cantores. A 
propósito, além do autor da canção, que toca 
flauta doce, participam do Grupo Iamaká pro-
fissionais vinculados não somente à UFPB, 

mas também ao IFPB, além de artistas autô-
nomos, de reconhecida atuação: Maria Julia-
na (soprano); Micherlon Franca (barítono); 
Renan Mendes (flauta doce); Ana Carolina 
Petrus (violino); Teresa Cristina Rodrigues 
(violoncelo); Vinícius de Lucena (violão); Co-
nan Mendes (violão) e Lue Maia (percussão). 
A direção de cena de Jorge Bweres, do Grupo 
de Teatro Lavoura.  

O Iamaká desenvolve um trabalho de ex-
tensão, preparando e divulgando música me-
dieval e renascentista, além da canção con-
temporânea. De acordo com Eli-Eri Moura, o 
trabalho do grupo abrange, com ineditismo, 
os dois extremos da música ocidental: a an-
tiga, mas com novos arranjos e roupagens, e 
a atual, cuja ênfase é nos compositores bra-
sileiros, envolvendo canto e instrumentos. 
Além dos instrumentos tradicionais, a exem-
plo do violino, violoncelo e violão, os músicos 
utilizam outros: percussões diversas e flautas 
doces, dentre as quais uma contrabaixo com 
dois metros de altura. 

FOTO: Divulgação

O maestro Eli-Eri Moura e a cantora 
Maria Juliana integram o Grupo Iamaká 

Grupo Iamaká é formado por músicos vinculados à UFPB, ao IFPB, além de artistas da cena musical paraibana

Gêneros 
diversos



 

O advogado Fernando Enéas fez 
emocionada defesa do presidente do 
sindicato dos servidores da Polícia 
Civil (ou foi do Detran?) no pleno do 
Tribunal de Justiça. Já faz tempo, não 
me lembro quando. O sindicalista 
fora processado pelo então gover-
nador por ter acusado o governo do 
Estado de manter no serviço da Casa 
Civil meia dúzia de carros roubados, 
entocados na residência oficial do 
governador, leia-se “granja”.

Alta madrugada, altas autorida-
des fizeram os carros desaparecer. 
Os palacianos sumiram com as pro-
vas e processaram o sindicalista por 
calúnia. O PCdoB assumiu a causa e 
o Doutor Fernando foi para a guerra. 
Ele abraçava essas causas com alma 
e espírito. Na vez da sustentação 
oral, o Doutor Fernando dirigiu este 
vocativo ao pleno do 
tribunal: 

“Camaradas De-
sembargadores! Eu 
não sou advogado 
de bandido! Sou um 
advogado do PCdoB! 
Este homem que 
aqui está é presi-
dente de um sindi-
cato de trabalhado-
res, os funcionários 
da Polícia Civil. Ele 
está sendo proces-
sado por ter cumpri-
do com o seu dever, 
pois denunciou uma 
irregularidade exis-
tente nas sombras 
da granja que serve 
de residência oficial 
ao governador do 
Estado!” 

E por aí trans-
correu o discurso 
do bravo causídico, 
especialista nestas causas difíceis. 
Tomando a palavra, um dos desem-
bargadores fez a seguinte observa-
ção: “Os tempos mudaram. O Doutor 

Pelo Poder Judiciário já passaram muitos casos 
de pessoas que se dizem prejudicadas por divulga-
ção indevida de imagens. Em alguns casos existe a 
colaboração da pretensa vítima. Em outros, há culpa 
ou dolo do responsável. Em Minas Gerais, houve um 
recente caso de uma namorada que costumava se 
exibir nua, via webcam, para o namorado. Findo o 
romance, ele espalhou as cenas. 

Ao ajuizar a ação, em 2009, a mulher expôs que 
o namoro durou um ano e que em 2007 eles resol-
veram trocar intimidades utilizando uma câmera de 
vídeo, considerando que moravam em cidades dife-
rentes: ele em Uberlândia; ela, em Uberaba. Rompido 
o vínculo amoroso, ela descobriu que o ex-namorado 
retransmitiu as imagens e vídeos para várias pessoas, 
inclusive para um saite pornográfico suíço. As fotos 
foram colocadas também na área de trabalho dos 
computadores da sala de informática de uma faculda-
de. O homem também criou um perfil falso em rede 
social com as imagens, como se ela fosse uma atriz de 
filmes pornográficos.

A condenação
Em primeira instância, sentença proferida na 

comarca de Uberaba condenou o réu a indenizar a ex-
namorada em R$ 100 mil. Ele apelou da sentença, e o 
recurso foi julgado no TJ mineiro em junho de 2014. 
Na época, o relator reduziu o valor da indenização 
para R$ 75 mil, mas prevaleceram os votos de outros 
desembargadores, que fixaram o valor para R$ 5 mil. 
O acórdão reconheceu que a repercussão da divulga-
ção das fotografias “não poderia ter sido pior e mais 
extensa, atingindo família, ciclo social e relações de 
trabalho da jovem mulher, causando-lhe imensa hu-
milhação e vexame, denegrindo de forma abominável 
sua honra e imagem”.

O julgado arremata comentando que “o fato de 
a embargante ter tido vontade em se mostrar nua ao 
embargado pela Internet não lhe diminui a moral, 
absolutamente. A sexualidade faz parte de qualquer 
tipo de relacionamento amoroso e não existe nada 
de amoral ou indigno na conduta da autora, que lhe 
pudesse tornar uma pessoa moralmente menor”. Fi-
cou reconhecido no julgado que tem sido crescente 
a utilização do “odioso expediente da divulgação de 
conteúdo íntimo do casal, após eventual rompimento, 
como forma de vingança e de humilhação da vítima 
perante a coletividade”.

Violação da imagem
Uma grande Rede de TV brasileira foi condenada 

a pagar R$ 50 mil a título de reparação por danos mo-
rais e violação de direito de imagem, por ter veiculado 
equivocadamente uma foto de um desembargador 
federal como sendo um juiz federal preso na operação 
“Pasárgada”, da Polícia Federal. A troca da imagem 
ocorreu durante uma transmissão em 31 de dezembro 
de 2008, durante um programa que apresentava uma 
retrospectiva dos principais fatos daquele ano. Uma 
das matérias mostrou a atuação policial que investigou 
o desvio de R$ 200 milhões do Fundo de Participação 
dos Municípios. O desembargador foi quem decretou 
a prisão dos envolvidos. Ele pediu uma indenização de 
R$ 300 mil, mas levou R$ 50 mil.

Troca de apartamento
Turista gaúcho comprou hospedagem em 

apartamento duplo mas teve que ficar hospedado 
em dependência quádrupla A Empresa de Turismo 
disponibilizou um apartamento quádruplo – com um 
só banheiro - ao autor, enquanto o contrato previa 
a hospedagem do demandante em quarto duplo em 
um pacote de viagem para Cancun. Neste contexto, 
o turista ficou hospedado, durante oito dias, em um 
quarto com único banheiro composto por duas ca-
mas de casal, precisando dividir o espaço com outros 
homens – a quem não conhecia - quando na realidade 
havia contratado a hospedagem para dividir o quarto 
com um amigo. Tanto o juiz de primeiro grau quan-
to o Tribunal do Rio Grande do Sul condenaram a 
empresa a pagar ao autor a importância de cinco mil 
reais, entendendo que “o dano sofrido pelo autor ul-
trapassa o mero dissabor. Diante do incômodo, fixou 
o montante indenizatório em R$ 5 mil”.

Diante das circunstâncias e da falha na prestação 
do serviço pela Operadora, acho que ainda foi dimi-
nuta a indenização! 

Anayde Beiriz – X

Camaradas desembargadores
Cronicartigo

Vivências 
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Para se entender a atitude de João Dan-
tas, depois do assalto ao seu escritório, é 
indispensável uma incursão à sua vida par-
ticular e pública. A informação correta  co-
loco na palavra de seu colega de advocacia, 
José Américo de Almeida e outros que com 
ele conviveram.

O ministro JA ao traçar o perfil físico 
e o moral do causídico sertanejo, anotei a 
coincidência com o julgamento de outras 
pessoas a respeito do biografado: “estatura 
mediana, moreno, olhos esverdeados, cabe-
los ralos nos cantos.  

A fala era mansa e o andar de quem não 
tinha pressa. O gênio forte era capaz de todas 
as reações. Não agredia, porém, ninguém 
pisasse nos seus calos, porque na vindicta 
mostrava outra face.                 

O gênio guerreiro adveio-lhe por herança 
paterna.  O doutor Franklin Dantas, originário do 
Sertão paraibano (Teixeira) depois de concluir o 
Curso de Medicina fixou-se em Mamanguape. Contraiu núpcias 
em influente família da localidade  e ali nasceu João Dantas. 

Sem se desvincular das origens conservou bens fundiá-
rios em Monteiro e Teixeira, de onde se originara o clã dos 
Dantas.   Na Bahia da Traição, o cidadão Franklin possuía 
propriedades rurais para o plantio do coco e numa delas por 
nome  - João Pereira-, ocorreram conflitos ocasionados por 
divisas de terras, em especial  com os índios.  Reconhecida-
mente irascível, na política,  não poupava os adversários.  Era 
um chefe que não admitia oposição.

De João Dantas se poderia dizer o contrário. De reconhe-
cida austeridade, porém, sereno no trato social. Alimentava 
amizades que não se diluíram nos revezes. Mas na contenda 
com João Pessoa,  quando os ânimos se exaltaram mostrou 
um caráter impetuoso, que contrastava com os bons modos 
que  exibia, em sociedade, ou no Foro da Justiça.    

Ouvi de Severino Diniz um rábula atuante na advocacia 
da Paraíba, nas décadas  de 1920/30 que, em rememorações 
posteriores, dizia que João Dantas era de fino trato e dele 
recebera, com  inexcedível boa vontade, ensinamentos e 
orientação jurídica, ao solicitar-lhe.  Bravo na defesa de seus 
constituintes, no entanto, não se registrava desacato às auto-
ridades quando contraditado nos pleitos sobre sua responsa-
bilidade que tramitavam no Poder Judiciário.

Também nunca se ouvira falar de 
grosseria e deslealdade de João Dantas 
para com os que o cercavam no meio 
urbano, do modesto ao potentado.

Severino Candido Marinho outro 
liberal convicto auxiliar de confiança do 
gabinete do Presidente João Pessoa, após 
ter sido escrivão do Poder Judiciário, 
confirmava a conduta ilibada de João 
Dantas. Com o jurista mantivera proxi-
midade por conta do seu ofício. Como 
gramático realçava a erudição de João 
Dantas, ao vernáculo genuíno ao expor 
argumentos jurídicos na instrução dos 
processos sob sua jurisdição.

Pelo exposto não seria fácil controlar 
decisões de um temperamental. Na épo-
ca, ceder, ou fazer ouvidos moucos a uma 
afronta,  equivalia a morrer sem honra.

Depois do café da manhã, em casa 
de uma  irmã, em Olinda-PE, onde João 

Dantas  residia, no momento,  pegou o bonde que ia deixá-lo 
no centro do Recife.  Ao ver um cidadão, a seu lado, lendo 
a notícia da invasão de seu escritório na Paraíba, no jornal 
A união, retornou a Olinda, armou-se e seguiu a procura de 
João Pessoa. Depois de uma vilegiatura de algumas horas, 
avistou seu desafeto, no Confeitaria Gloria,  em companhia 
de amigos. Dirigindo-se a João Pessoa, avisou: “Eu sou João 
Dantas”, e desfechou dois  tiros, quando um só seria mortal.

João Dantas ainda foi alvejado, por uma bala saída do 
revolver do motorista do Presidente. Ato contínuo, o assassi-
no, fora conduzido à prisão, na cidade do Recife. O acadêmi-
co de Direito Antônio Pereira Diniz, em visita a José Américo 
confessou que ao comunicar a João Dantas, na penitencia-
ria,  a morte de João Pessoa, ele dissera:  “isto não me trouxe 
nenhuma satisfação.”  

Tempos depois li, num jornal da Paraíba, matéria de 
autoria do memorialista  Dorgival Terceiro Neto, que ao ser 
levado para o balcão de uma farmácia, próxima ao local do 
sinistro, por acaso Padre João Onofre passava no local e dera 
a extrema unção ao Presidente João Pessoa.

A revelação jornalística acontecera depois do falecimen-
to de José Américo e do sacerdote João Onofre, seu compa-
nheiro no Seminário da Paraíba, portanto revelo o que li, 
porém não posso, à falta de pesquisa, subscrevê-lo e dar fé.

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

Fernando está nos chamando de 
camaradas!”

O episódio foi parar na impren-
sa do sudeste, digo, na imprensa 
nacional. O Doutor Fernando quis 
treplicar, mas foi aconselhado pelos 
seus colegas a não o fazer. Ficou o 
dito pelo não dito.

O advogado do Partido Comunis-
ta do Brasil (PCdoB) 
só pegava causas as-
sim. Como a causa dos 
garimpeiros de Prin-
cesa, município do 
sertão da Paraíba, que 
foram despejados por 
força de uma ação de 
reintegração de posse 
movida pelas Pedrei-
ras Valéria – empresa 
do grupo Odebrecht, 
assim chamada em 
homenagem à ma-
triarca da família. 

Eram 19 garim-
pos e 2.000 (dois mil) 
empregos diretos. Ga-
rimpos secularmente 
praticados pelo povo 
de Princesa. Seus 
proprietários foram 
ludibriados pelos 
funcionários da Com-
panhia de Desenvol-
vimento de Recursos 

Minerais (CDRM), induzidos que fo-
ram a assinar um termo de anuência 
para a CDRM e as Pedreiras Valéria 
adentrarem a área. Com muita luta, o 

PCdoB conseguiu parar as atividades 
da CDRM e Valéria.

O caso repercutiu até no Estado 
do Acre, onde era editor de um jornal 
o paraibano José Euflávio Pinto de 
Carvalho. Jornalista investigativo, Eu-
flávio denunciara as ameaças de mor-
te que vinha recebendo o governador 
Edmundo Pinto (foto). Dois dias antes 
de depor na Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investigava as denún-
cias de superfaturamento de uma 
obra em Rio Branco (capital do Acre), 
o governador foi assassinado em São 
Paulo – onde fora buscar instruções 
junto aos advogados da Odebrecht, 
empresa que executava as obras do 
Canal da Maternidade.

Tratava-se de uma importante 
obra, cujo superfaturamento resul-
tou no impedimento e na cassação 
do presidente da república, o Collor 
de Mello. E na morte do governador. 
A denúncia feita por Euflávio desen-
cadeou uma série de perseguições 
contra o jornalista, que teve de ser 
evacuado de Rio Branco pela Polí-
cia Federal numa operação sigilosa. 
Tempos depois do assassinato do 
governador, o superintendente da 
Polícia Federal na Paraíba, delegado 
Antônio Toscano, recebeu no seu 
gabinete a visita do deputado federal 
Ivan Burity. 

Queria o deputado que Toscano 
o acompanhasse até o Acre, no avião 
da Odebrecht, que ficara com as 
turbinas ligadas no aeroporto Castro 
Pinto, esperando o delegado. A bor-
do, um passageiro ilustre: Vicente 
Odebrecht, tuxaua da construtora, 
que ia depor em Rio Branco. Toscano 
não aceitou o gentil convite de Buri-
ty, que seguiu com o Odebrecht para 
o outro lado do Brasil, a extrema do 
Imperador Galvez.

Naquele tempo não havia a Ope-
ração Lava Jato. E a dupla pôde fazer 
boa viagem, na ida e na volta.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)

A denúncia feita 
por Euflávio 
desencadeou 
uma série de 
perseguições 
contra o 
jornalista, que 
teve de ser 
evacuado de 
Rio Branco pela 
Polícia Federal 

FOTOS: Reprodução/Internet
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Edital

História e política

Em cartaz

NESTOR

     Humor 

Cristovam  Tadeu

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

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

A dimensão ética é também estética nessa campanha das Don-
zelas da Torre por recursos para que Dilma Rousseff percorra o Brasil 
contra o golpe do Congresso que lhe tomou a Presidência. 

A estética com o seu símbolo, as prisioneiras do regime mi-
litar, habita a simetria entre compromisso ideológico, memória 
crítica, afetividade e sentimento geracional de pertencer a um 
momento revolucionário. Há beleza nesse humano confirmado. 
Humano, demasiado humano.

Mas a campanha me faz pensar na ironia da solidariedade 
desse tipo prestada a José Dirceu quando da primeira prisão do 
ex- ministro de Lula.

Enquanto a militância arrecadava fundos para a defesa, o réu fa-
turava propina de R$ 13 milhões. Quantia que foi aceita pelo STF como 
prova para agravar as penas do ex-futuro presidente.

Mas também houve justiça múltipla quando nos mobilizamos, 
em 2010, por recursos para Erundina vítima de multa opressiva ques-
tionável por razões políticas. Foram quase R$ 400 mil arrecadados.

Mais uma vez a opinião pública é desafiada com a ação das Don-
zelas da Torre, companheiras de Dilma que com ela dividiam a cela na 
torre do então presídio Tiradentes (SP), a refletir sobre fundamentos 
sociais  (éticos, psicológicos, culturais...) como honestidade, dignidade, 
representatividade e solidariedade.

A política tanto é pedagógica quanto tóxica. E não por causa da 
dose. Quanto mais política, melhor. Mas por força da opção entre estar 
a serviço do público ou servir-se do público com propósitos patrimo-
niais e hegemônicos.

As urnas do Brasil nos dirão em curto prazo sobre o que estamos 
fazendo da nossa história com a política. E como praticamos a política 
para fazer história.

Ditadura na pauta
A jornalista Eliane Cantanhede escreveu neste fim de semana 

que só brucutus e lunáticos defendem a ditadura como regime ade-
quado para o Brasil dos dias atuais. Opino que ela está coberta de ra-
zão. Mas também acho que não tem razão nenhuma. 

A afirmação da colunista de O Estado de S. Paulo tem a ver 
com o cenário de terra arrasada em que se constitui, quase que 
eu escrevia prostitui, a política nacional. A cena contemporânea 
decididamente é pornográfica. 

É quase todo mundo alvo da operação Lava Jato. De estagiá-
rio suplente de vereador a sênior ex-presidente da República, as 
fichas estão sujas de lama. Lama da corrupção. 

Eliane faz a inferência lógica a partir da visão do abismo: 
se não dispusermos mais do Congresso Nacional, se não houver 
mais em quem votar, certamente que brotará no horizonte a erva 
daninha da ditadura.

Acho que ela tem razão ao dizer que ditadura só interessa a bru-
cutu e a lunático porque só a truculência e a total ignorância podem 
acreditar na autocracia e no autoritarismo como meio para o exercício 
do poder. Cada ditador traz dentro de si um promotor, um juiz e um 
carrasco. Absolutos em suas decisões. 

Mas digo que ela não tem razão porque a ditadura interessa aos 
que sempre apostaram no obscurantismo e na opressão autoritária 
para enriquecer. Antonio Carlos Magalhães, Paulo Maluf, Delfim Netto, 
Ernâne Galvêas, Mário Andreazza. Esses são alguns dos que sem se-
rem lunáticos ou truculentos apostaram, fizeram e amaram a ditadura.

Ditadura que prendeu e enforcou num ato de extrema covardia o 
jornalista Vladimir Herzog. A ditadura interessa a muita gente. Luná-
ticos e brucutus na linha de frente. Massa de manobra pra gritar. Ma-
mulengos para tomar sol e chuva enquanto os muito vivos e sabidos 
surfam nas ondas da ditadura rumo às contas na Suíça recheadas de 
dinheiro roubado dos pobres.

Custo Brasil
A Polícia Federal denominou de Custo Brasil uma das recentes 

fases da operação Lava Jato. Caricaturou com um spray de zombaria 
o desfecho das investigações que incluía a prisão do ex-ministro do 
Planejamento Paulo Bernardo.

No cargo, Bernardo usou repetidamente o conceito do custo Bra-
sil (rodovias detonadas, burocracia paquidérmica, logística esfarra-
pada, impostos estratosféricos) como métrica de alerta para procedi-
mentos ruinosos que nas esferas de decisão multiplicam e fortalecem 
os mecanismos clássicos do desperdício, do mau uso e do desvio dos 
bens da sociedade.

No cargo, afirmam o Ministério Público, a Polícia Federal e a 
Justiça, Bernardo seria beneficiário, na condição semelhante à de 
um chefe de quadrilha, da partilha de R$ 100 milhões roubados 
através de fraude contratual.

O crime foi cometido contra o Estado, contra cidadãos e 
cidadãs diretamente e contra a economia popular. A quadrilha 
vampirizou empréstimos consignados.

Eis a demonstração perfeita do custo Brasil. A ruinosa corrupção 
tida como inescapável. E que custa todo ano R$ 200 bilhões aos con-
tribuintes, afirma o Ministério Público. Mas o Brasil merece, e precisa, 
escapar desse suposto destino adverso.

Projeto “Quartas Acústicas 2016” 
continua com inscrições abertas 

Conjuntura em destaque

Aberto no último sábado dia 
25, a Associação Amigos do Teatro 
Municipal Severino Cabral (TMSC), 
em parceria com a Prefeitura Muni-
cipal de Campina Grande, continua 
com inscrições abertas para o projeto 
Quartas Acústicas 2016. A inscri-
ção, que vai até o próximo dia 30 de 
junho, pode ser feita gratuitamente. 
Após, inscrição e seleção, os artistas 
selecionados terão apresentações 
marcadas para serem realizadas nos 
meses de agosto, setembro, outubro, 
novembro e dezembro.

A iniciativa é uma forma de objeti-
var e oportunizar a todos, de forma de-
mocrática e transparente, de apresen-
tar seu trabalho musical para o público 
da cidade de Campina Grande.

“Foi lindo ver o público compa-
recer à sala Paulo Pontes e fazer de 
suas quartas-feiras um dia de apre-
ciação da música produzida pelos 
paraibanos e até pernambucanos. 
Nós que preparamos esse proje-
to com carinho, agradecemos pela 
parceria de fazer do nosso teatro um 
equipamento para circulação musical 
de nosso Estado”, disse a diretora 
Skarllet Fernandes da Silva quando 
perguntada sobre a primeira edição 
do projeto ocorrida em maio.

Para se inscrever os interessados 
terão duas opões. A primeira delas é 
encaminhando via correio os docu-
mentos presentes no site do teatro. 
No site, o artista irá encontrar o 
edital do projeto e ficha de inscrição. 

FOTO : Helton Meireles Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com

Nela terão alguns espaços que devem 
ser preenchidos a exemplo, de nome 
da banda, data de fundação, duração 
do show, produtor e demais informa-
ções solicitadas. 

Já a segunda opção é a inscrição 
presencial sendo feita no local. Algo 
importante de se destacar aos partici-
pantes é que, aqueles que forem enviar 
seus documentos por correio devem se 
atentar ao endereço e demais informa-
ções de envio contendo no edital.

Além da ficha de inscrição para 
artistas solos, poderão se inscrever 
também grupos, bandas e cantores com 
ou sem instituição jurídica sediados ou 
não no município de Campina Grande. 
Para cada inscrição, os interessados 

podem inscrever até duas propostas de 
show para o projeto. 

As propostas serão avaliadas até o 
dia 10 de julho de 2016, quando serão 
divulgados os selecionados por correio 
eletrônico por meio do www.teatroseve-
rinocabral.art.br e no próprio teatro sen-
do divulgada uma lista com os nomes.  

O músico paraibano Romero Coelho participou da edição anterior da iniciativa cultural

Lucas Silva
Especial para A União

n Evento: Inscrições abertas para projeto Quartas 
Acústicas 2016
n Quando: 25 de junho até 30 de junho
n Onde: Teatro Severino Cabral – Campina Grande
n Inscrições: Gratuitas

Serviço

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 alienígena aproximadamente de 
20 anos após o retratado em Indepen-
dence 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 Michelan-

gelo, 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 satis-
feitos com as ações dos justiceiros, 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). 
Manaíra6/3D: 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 
dramática. Duração: 133 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Xavier Giannoli. Com Catherine 
Frot, André 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.  Dire-
ção: 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 aparecimento 
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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Varilux 2016

A Caixa Econômica Federal está 
com inscrições abertas para a seleção 
de projetos culturais, que serão rea-
lizados em 2017 e 2018. O prazo de 
inscrição de projetos termina no dia 
31 de julho, e os interessados poderão 
inscrever seus projetos nos quatro pro-
gramas culturais da Caixa: Ocupação 
dos Espaços da Caixa Cultural, Apoio a 
Festivais de Teatro e Dança, Apoio ao 
Patrimônio Cultural Brasileiro e Mostra 
Bienal Caixa de Novos Artistas.

Todas as informações necessárias 
à participação nos programas estarão 
disponíveis nos regulamentos publica-
dos no sítio http://www.programascul-
turaiscaixa.com.br. As inscrições serão 
feitas exclusivamente por meio de 
preenchimento do formulário eletrôni-
co. Não serão aceitos projetos envia-
dos por quaisquer outros meios.

As dúvidas relacionadas aos 
programas deverão ser encaminha-
das à Caixa por meio da ferramenta 
Fale Conosco, disponível no sítio de 
inscrição.

Programas Culturais
O Programa de Ocupação dos 

Espaços da Caixa Cultural vai selecio-
nar projetos para compor a progra-
mação em Brasília, Curitiba, Fortaleza, 
Recife, Rio de Janeiro, Salvador e 
São Paulo, no período compreendido 
entre os meses de março de 2017 e 
fevereiro de 2018, podendo ser esten-
dido até fevereiro de 2019, em caso 
de projetos itinerantes (realizados em 
mais de uma Unidade). O valor máxi-
mo de patrocínio, por cidade solicita-
da, é de R$ 300 mil. Cada proponente 
pode apresentar até dez projetos, 
podendo cada um ser realizado em 
uma ou mais cidades com Caixa Cul-
tural. Serão aceitos projetos de artes 
visuais (fotografia, escultura, pintura, 
gravura, desenho, objeto, instalação, 
videoinstalação, intervenção e novas 
tecnologias ou performances); teatro 
(contemporâneo, físico, circo-teatro, 
performance de palco, etc.); dança 
(contemporânea, clássica, dança-tea-
tro, etc.); música e cinema. Poderão 

ser apresentados ainda, projetos para 
palestras, encontros, cursos, oficinas e 
lançamento de livros.

O Programa Caixa de Apoio a 
Festivais de Teatro e Dança selecio-
nará projetos de festivais em todo o 
território nacional, a serem realiza-
dos no período de janeiro de 2017 a 
fevereiro de 2018. O valor máximo 
concedido será de R$ 300 mil e cada 
proponente poderá inscrever um 
único festival. Serão considerados 
somente os festivais que contem-
plem a partir de cinco companhias 
ou grupos de teatro/dança partici-
pantes, e que tenham, no mínimo, 
dez espetáculos distintos, além de 
palestras, oficinas e cursos.

O Programa Caixa de Apoio ao 
Patrimônio Cultural Brasileiro sele-
cionará projetos, a serem realizados 
de janeiro de 2017 a dezembro de 
2018, que visem assegurar a demo-
cratização do acesso, a preservação 
do patrimônio cultural do País, por 
meio de projetos de funcionamento 

de instituições museológicas, tais 
como programas pedagógicos (ações 
de arte-educação, oficinas, palestras, 
cursos, visitas mediadas), programa-
ção de mostras de seu acervo perma-
nente e mostras temporárias, dentre 
outros. O Programa beneficiará 
instituições museológicas nacionais. 
Cada proponente pode apresentar 
um único projeto e o valor máximo 
concedido será de R$ 500 mil.

A Mostra Bienal Caixa de Novos 
Artistas é um programa que tem 
por objetivo projetar artistas em 
início de carreira cujos trabalhos 
apresentem elementos de inovação 
ou alinhamento com as novas ten-
dências das artes visuais. É voltado 
exclusivamente para a categoria de 
Artes Visuais: fotografia, escultura, 
pintura, gravura, grafite, desenho, 
objeto, instalação, videoinstalação, 
intervenção e novas tecnologias. As 
obras selecionadas participarão da 
Mostra que acontecerá ao longo dos 
anos de 2017 e 2018.

Pesquisador analisa a programação do festival e destaca pontos 
que podem ter contribuído para a baixa participação do público 

Caixa abre seleção pública para patrocínio cultural
NACIONAL

F undada em 1959, a mar-
ca Varilux é mundial-
mente conhecida pela 
qualidade de suas len-
tes oftálmicas. Nos úl-

timos anos, o nome dessa mesma 
empresa também passou a evocar 
‘cultura’, por ser patrocinadora 
do cinema francês através do Fes-
tival Varilux. Em sua 7ª edição, o 
dito Festival alcançou, no Brasil, 
52 cidades e não deixa de ser uma 
espécie de abrigo para os espec-
tadores que buscam mais que 
‘blockbusters’. Pena que o resulta-
do deste ano não foi melhor que a 
baixa média dos anos anteriores.

A mostra deste ano teve início 
com ‘Chocolat’, obra que, segun-
do o marketing, trata-se de uma 
homenagem ao primeiro palhaço 
negro da arte circense na Fran-
ça. E, sob esse prisma, o trabalho 
até tem seu mérito. Mas o fato é 
que sua pouca graça cede, rapi-
damente, espaço ao constrangi-
mento resultante das interminá-
veis interações em que o palhaço 
negro apanha do branco. Pode-se 
concluir, por outro lado, que a es-
colha desse filme para a abertura 
do Festival seria uma forma de 
redenção, considerando que Paris 
concentra uma das maiores colô-
nias de emigrantes negros na Co-
munidade Europeia, provenientes 
das ex-colônias francesas no con-
tinente africano. Entretanto, se a 
ideia desse evento é disseminar 
a cultura francesa através do ci-
nema, soa, no mínimo, estranho 
que o País organizador se colo-
que, propositadamente, em uma 
posição negativa, ao se debruçar 
sobre o racismo.

A exibição de ‘Um Amor à 
Altura’, filme com roteiro origi-
nalmente argentino, já rodado 

pelos ‘hermanos’ em 2014, com o 
título ‘Coração de Leão – o amor 
não tem tamanho’, também pare-
ce fulminar o propósito de trazer 
ao público produtos genuinamen-
te franceses. De fato, apenas dois 
filmes (‘Um Doce Refúgio’ e ‘Um 
Belo Verão’) cumprem essa expec-
tativa, apesar de não se aprofun-
dar muito na substancial marca 
francesa que é a dicotomia cidade 
x campo. A primeira película, cujo 
título em português é até mais 
adequado que o original, se reve-
la uma comédia rasa, porém, bas-
tante delicada. Já a segunda trata 
da homoafetividade, tema recor-
rente em qualquer festival.  Con-
tudo, ao contrário das produções 
americanas como: ‘Clube de Com-
pra Dallas’ ou ‘Amor por Direito’, o 
cinema europeu, quando se trata 
de relacionamento homoafetivo, 
em geral, parece se atar cegamen-
te ao erotismo.

De tudo isso, tem-se que 
apenas duas obras, do total de 
dezesseis, merecem destaque na 
atual edição desse Festival: a pe-
lícula ‘Marguerite’, que mistura, 
de forma original, elegância com 
vexame, e ‘Agnus Dei’, um drama 
histórico que, em matéria de fé e 
questionamento religioso, é capaz 
de desbancar o polonês ‘Ida’ do 
altar (vencedor do Oscar de Me-
lhor Filme Estrangeiro em 2015). 

FOTOS: Divulgação

Andrés von Dessauer
vondessauer@uol.com.br

Pena que o 
resultado deste 
ano não foi 
melhor que a 
baixa média 
dos anos 
anteriores
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Butantan fecha parceria com EUA para produção de vacina

Vírus zika
O Instituto Butantan e 

o Ministério da Saúde dos 
Estados Unidos fecharam 
parceria para o desenvolvi-
mento de uma vacina contra 
o vírus zika. A informação foi 
divulgada ontem pelo órgão 
ligado à Secretaria  de Saúde 
do Estado de São Paulo. O ví-
rus zika é um dos causadores 
de microcefalia e de lesões 
cerebrais fetais graves.

A instituição brasileira 
receberá investimento de 
US$ 3 milhões da Biome-
dical Advanced Research 
and Development Authority 
(Barda) – Autoridade de De-
senvolvimento e Pesquisa 
em Biomedicina Avançada –, 
órgão do Ministério da Saúde 
dos Estados Unidos, para as 
pesquisas de uma vacina de 
zika com vírus inativado. O 
repasse financeiro se dará 
por meio de acordo entre a 
Barda e a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) para a 
expansão da capacidade de 
pesquisa e produção de vaci-
nas no Brasil.

Segundo o instituto, os 
recursos serão investidos 
em equipamentos e insumos 
para o desenvolvimento da 
vacina contra a doença. O 
acordo também prevê coo-
peração técnica entre os 
especialistas em vacinas da 
Barda e os pesquisadores do 
Butantan.

“O Butantan já vem 
trabalhando no desenvol-
vimento de uma vacina de 
vírus inativado. Esse tipo de 
vacina tem desenvolvimento 
científico e tecnológico mais 
rápidos e, por usar vírus não 
infectante, tem aprovação 
pelos órgãos reguladores, 
como a Anvisa [Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária], facilitada”, disse, em 
nota, o diretor do Instituto 

Butantan, Jorge Kalil.
Atualmente, a institui-

ção está no estágio de imuni-
zação do vírus inativado em 
roedores. Nos últimos meses, 
os pesquisadores do institu-
to trabalharam no processo 
de cultura, purificação e ina-
tivação do vírus em laborató-
rio, informou o Butantan.

A expectativa do Insti-
tuto Butantan é que a vacina 
possa estar disponível para 
os primeiros testes em hu-
manos no primeiro semes-
tre de 2017. “O investimento 
reconhece a excelência do 
Instituto Butantan na pes-
quisa e produção de novos 
imunobiológicos. A parceria 
permitirá que a instituição 
prossiga na produção de uma 
vacina contra o zika vírus, 
contribuindo para o avanço 
das pesquisas científicas no 
País”, afirmou Kalil.

Microcefalia
Na última quarta-feira 

(22), o Ministério da Saúde 
informou que 1.616 casos de 
microcefalia foram registra-
dos de outubro do ano pas-
sado até o dia 18 de junho.

Segundo a pasta, há 
3.007 bebês com suspeita de 
malformações que ainda não 
tiveram os exames concluí-
dos para diagnóstico preciso. 
São 40 casos a menos sem 
diagnóstico conclusivo, con-
siderando os dados do bole-
tim anterior.

Dos casos confirma-
dos, 233 tiveram exames 
laboratoriais comprovando 
que foram causados pelo 
vírus zika. Entretanto, para 
o Ministério da Saúde, esse 
número não reflete a reali-
dade. Para a pasta, a maior 
parte dos casos confirma-
dos foi causada pelo zika, 
mas, por dificuldades de 
diagnosticar a doença, a si-
tuação não foi comprovada 
em laboratório.

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Evento preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água, programado para 2018, reúne representantes de diversos países em Brasília

O Fórum Mundial da 
Água, programado para março 
de 2018 em Brasília, quer en-
volver governos locais e parla-
mentares na busca de soluções 
de problemas envolvendo re-
cursos hídricos. De acordo com 
o presidente do Conselho Mun-
dial da Água, Benedito Braga, 
apesar de não ter declarações 
vinculantes, o fórum produz re-
sultados práticos importantes, 
que influenciam diretamente 
os municípios, além de ter a 
participação de parlamen-
tares, responsáveis por es-
tabelecer leis de regulação e 
aprovar os orçamentos para 

os diferentes setores.
“Estamos trabalhando 

com os governos locais. No 
âmbito da água e do sanea-
mento, a força política im-
portante são os municípios, 
porque em todo o mundo 
esse é um problema local”, 
disse, durante o evento de 
lançamento do fórum, on-
tem, na capital federal.

Braga explica que a 
questão do financiamen-
to também será um ponto 
importante de discussão. 
“Como achar soluções de fi-
nanciamento que sejam be-
néficas para quem recebe e 
para quem doa. Vamos tra-
balhar com os bancos a im-
portância do financiamento 

para esse setor”, afirmou, ao 
ressaltar que 2,4 bilhões de 
pessoas no mundo não têm 
acesso à água potável de fon-
te confiável. “As Nações Uni-
das dizem que são 800 mi-
lhões, mas água no cano não 
significa que está limpa.”

Com o tema Comparti-
lhando Água, a expectativa 
é reunir cerca de 40 mil pes-
soas em 2018 e, segundo o 
diretor-presidente da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA), 
Vicente Andreu Guillo, dar 
à agenda da água a mesma 
relevância política de outros 
temas públicos. “Temos uma 
imensa expectativa que esse 
fórum possa produzir um 
legado robusto para a ges-

tão de recursos hídricos no 
País.Mais da metade do nosso 
território tem planos de re-
cursos hídricos, mas muitas 
vezes esses planos não têm 
repercussão direta sobre a 
aplicação de políticas públi-
cas”, disse, ao explicar que é 
preciso fortalecer os órgãos 
gestores locais e regionais 
para promover a gestão des-
centralizada da água.

O Fórum Mundial da Água 
ocorre a cada três anos desde 
1997. A 8ª edição será promo-
vida de 18 a 23 de março de 
2018, em Brasília. O primei-
ro evento preparatório para 
o fórum ocorre até amanhã e 
reúne cerca de 800 represen-
tantes de diversos países.

Brasília sediará evento em março de 2018
FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

O Censo de 2010 consta-
tou que, de uma população 
de 899,9 mil indígenas existen-
tes em todo o país, 517,4 mil 
(57,8%) viviam em Terras Indí-
genas oficialmente reconheci-
das na época da realização da 
pesquisa, outros 298,871 mil 
(33,3%) viviam em áreas urba-
nas, principalmente nos gran-
des centros; e outros 80,663 mil 
(8,9%) habitavam áreas rurais, 
aí incluídas terras indígenas 
não reconhecidas pela Funda-
ção Nacional do Índio (Funai).

Os dados fazem parte do 
primeiro Caderno Temático 
sobre a população indígena 
e constam do Atlas Digital do 
Brasil 2016, que o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) lançou ontem, 
com mapas interativos com o 
aprimoramento do Censo De-
mográfico 2010, sobre a distri-

buição da população indígena 
no território nacional.

De acordo com os dados, 
a maioria destes 57,7% se 
concentra nas regiões Norte e 
Centro-Oeste. Na região Norte, 
este percentual chega a 73,5% 
e no Centro-Oeste 73,5% dos 
indígenas estão em território 
demarcado. Roraima é o Es-
tado brasileiro que detém o 
maior percentual de indígenas 
em terras demarcadas (83,2%) 
e o Rio de Janeiro, o menor, 
com apenas 2,8% do total.

Taxa de fecundidade
Segundo a demógrafa de 

mapeamento populacional In-
dígena do IBGE Nilza de Olivei-
ra Martins, existe uma variação 
na taxa de fecundidade entre 
as populações indígenas que 
moram na cidade, em áreas ru-
rais e em reservas oficialmente 
reconhecidas pela Funai, sendo 
maior entre este último grupo.

para o levantamento, o 

IBGE considerou a proporção de 
crianças até quatro anos, em re-
lação a mulheres entre 15 e 49 
anos. Em terras indígenas, essa 
proporção era de 74 crianças 
para cada grupo de 100 mulhe-
res, o que resulta em taxa de fe-
cundidade de aproximadamen-
te 5 filhos para cada mulher.

Nas áreas rurais, a propor-
ção cai um pouco: são 54 crian-
ças para cada grupo de 100 mu-
lheres (4,2 filhos por mulher). 
Já nos centros urbanos a média 
cai para menos da metade: 20 
crianças para cada 100 mulhe-
res (1,6 filho por mulher).

“Isto comprova que há um 
envelhecimento significativo 
da população indígena que 
vive em áreas urbanas do país, 
principalmente nos grandes 
centros. Esta taxa de fecundi-
dade entre os indígenas que vi-
vem nas áreas urbanas é ainda 
maior do que a taxa de fecun-
didade para o total da popula-
ção brasileira de uma maneira 

geral, que é de 1,9 filhos por 
cada mulher”, disse.

Reconhecimento
De acordo com o Atlas Na-

cional Digital, 75% das pessoas 
que se declararam indígenas no 
país souberam informar o nome 
de sua etnia ou o povo ao qual 
pertencem. As etnias mais re-
presentativas, segundo as uni-
dades da federação, revelaram 
características determinantes 
de possíveis padrões de distri-
buição espacial de algumas de-
las. Os Xavantes, por exemplo, 
estão entre os mais numerosos 
em todos os estados da região 
Centro-Oeste, e os Guarani 
Kaiowá, com penetração em 
toda região Sul e parte das re-
giões Sudeste e Centro-Oeste.

A publicação, cujo lança-
mento inaugura a política do 
IBGE de divulgação anual do 
Atlas Nacional Digital do Bra-
sil, analisa as características so-
ciodemográficas dentro e fora 

das Terras Indígenas, de forma 
a dar maior visibilidade a esse 
segmento da população e ma-
pear estas informações.

O Caderno Temático identi-
ficou 274 línguas indígenas no 
Brasil. Em áreas demarcadas, 
57,3% de indígenas com mais 
de cinco anos falam ao menos 
uma dessas línguas, enquanto 
em áreas urbanas, o percentual 
cai para 9,7%. Em áreas rurais, 
este percentual chega a 24,6%.

Em uma análise regional, 
as línguas indígenas são faladas 
em maior porcentagem nas re-
giões Norte, Sul e Centro-Oeste. 
Esta última região concentra 
o percentual mais elevado do 
país, com 72,4% dos indígenas 
que vivem em Terras Indígenas 
demarcadas falando alguma 
dessas línguas. O IBGE lançou 
também um aplicativo que para 
navegação em ambiente intera-
tivo que permite aos usuários - 
que queiram ter acesso a todas 
as páginas da publicação.

Atlas Digital tem caderno especial sobre indígenas
LANÇAMENTO DO IBGE

FOTO: Elza Fiuza/Agência Brasil

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 123/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 12/07/2016 às 09h para:

Aquisição de Eletrodomésticos, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência - FUNAD, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00512-2.
João Pessoa, 27 de junho de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

     Protocolo: 2016 - 033018
Responsavel.: JORGE PAULO DA FONSECA SANTOS
CPF/CNPJ: 009493934-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035006
Responsavel.: KALIDA JEICA FERNANDES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 010107114-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$468,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035078
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 007982554-04
Titulo: DUP PRES SER IN  R$110,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034976
Responsavel.: MARCELO SOARES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 081615437-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$201,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035117
Responsavel.: MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA 
EIRE
CPF/CNPJ: 003258004/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$830,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033486
Responsavel.: MICHELLE PANTA ROLIM SOARES ME
CPF/CNPJ: 014289237/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035435
Responsavel.: OTAVIO CARVALHO MATOS
CPF/CNPJ: 395902404-53
Titulo: CED CRE BAN IND  R$779,64
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 032671
Responsavel.: PARIS CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ: 005080794/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$756,67
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034982
Responsavel.: PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE 
OLIVEIRA M
CPF/CNPJ: 019631683/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.035,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034920
Responsavel.: RAFAEL RODRIGUES AMORIM
CPF/CNPJ: 079282994-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$843,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033488
Responsavel.: REGINALDO COSTA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 354424844-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033455
Responsavel.: REGINALDO ALVES  58
CPF/CNPJ: 009249182/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.562,80
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035180
Responsavel.: ROBSON MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 061305944-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$631,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033461
Responsavel.: TATIANA DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 017564878/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$225,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035139
Responsavel.: VALDILSON BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 026758924-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.650,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034949
Responsavel.: VALNEY SANTANA BENDITO
CPF/CNPJ: 018487170/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$362,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034880
Responsavel.: WALDEZ BULHOES PINHEIRO
CPF/CNPJ: 569948694-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.050,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033516

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AGAPE
CPF/CNPJ: 007990965/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.560,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033561
Responsavel.: AGATE REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 010978098/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$455,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033720
Responsavel.: ALEXANDRE DE OLIVEIRA GALVAO
CPF/CNPJ: 953851264-20
Titulo: DUP PRES SER IN  R$110,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034975
Responsavel.: ANA DE LOURDES MAROJA FALCAO
CPF/CNPJ: 176411954-15
Titulo: DUP PRES SER IN  R$848,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034856
Responsavel.: ANTONIO BENTO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 203094064-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 69,90
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035164
Responsavel.: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 003656804/0008-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$788,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035202
Responsavel.: CLASSICOLL COMERCIO VAREJISTA 
DE CO
CPF/CNPJ: 022750209/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.415,05
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035177
Responsavel.: CONSTRUTORA SHALON - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 023349190/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.466,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033625
Responsavel.: ADRIANO
CPF/CNPJ: 023646278/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$859,05
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035150
Responsavel.: FELIPE DA COSTA FARIAS
CPF/CNPJ: 080306414-43
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$369,00
Apresentante: MARIA ROSEMY SANTOS VASCON-
CELOS-ME
Protocolo: 2016 - 034830
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESP DE MELLO 
LULA ME
CPF/CNPJ: 018243627/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 86,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034852
Responsavel.: FOCO CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010414278/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.287,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033589
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS FINIZOLA FILHO
CPF/CNPJ: 054811764-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.625,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034939
Responsavel.: GABRIEL ANTONIO PRADO
CPF/CNPJ: 015591656/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 87,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032860
Responsavel.: IMPACTO SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 013091438/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$138,32
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035045
Responsavel.: IRAQUISANDRO DO NASCIMENTO 
COSTA ME
CPF/CNPJ: 006087269/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$46.885,75
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO ATIV
 SAO PAULO SP
Protocolo: 2016 - 030498
Responsavel.: JANAHYNA BATISTA BEZERRA ME
CPF/CNPJ: 020946444/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.099,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035102
Responsavel.: JOANA D ARC MATIAS BARBOSA
CPF/CNPJ: 053445134-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$314,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.001,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034191
Responsavel.: LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA
CPF/CNPJ: 041152398/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.263,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036066
Responsavel.: MAKEL MAQUINAS E EQUIP  PARA 
ESCRIT
CPF/CNPJ: 009142381/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.725,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036069
Responsavel.: MARIA APARECIDA FELIX
CPF/CNPJ: 012331354-65
Titulo: IND CONDOMINIOR$200,00
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL HOSANA
Protocolo: 2016 - 033271
Responsavel.: NADINA OLIVEIRA SILVA NOBREGA
CPF/CNPJ: 038666114-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$316,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036145
Responsavel.: NADINA OLIVEIRA SILVA NOBREGA
CPF/CNPJ: 038666114-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$316,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036146
Responsavel.: OPERA BUFFET E RECEPCOES 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 020118537/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$623,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032313
Responsavel.: OTAVIO ALVES DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ: 030327504-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$273,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035945
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DANTAS
CPF/CNPJ: 011040344-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036153
Responsavel.: RAMALHO E LEITE INDUSTRIA DE 
ALIMEN
CPF/CNPJ: 021900144/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.940,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035793
Responsavel.: RIVALDO ONOFRE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 072794344-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.013,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034759
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 036720094-58
Titulo: CED CRE BAN IND  R$10.857,58
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
 
Protocolo: 2016 - 035480
Responsavel.: ROSA MARIA SEBASTIAO
CPF/CNPJ: 785875734-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.523,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034205
Responsavel.: ROSANGELA PAIVA DIONISIO
CPF/CNPJ: 569619794-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.451,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034609
Responsavel.: ROSINEIDE BATISTA
CPF/CNPJ: 345775304-06
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$7.742,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 033831
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.323,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035635
Responsavel.: SELF IT ACADEMIAS HOLDING SA
CPF/CNPJ: 022902694/0003-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$104,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035460
Responsavel.: SEVERINO SILVA DOS SANTOS 
036729034
CPF/CNPJ: 023920014/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.528,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035394
Responsavel.: SIDNAY FRACIAYR CRISPIM GUERRA
CPF/CNPJ: 019588774-33
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.783,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034029
Responsavel.: SIOMARA NUNES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 286646122-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.390,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 034934
Responsavel.: SONIA CABRAL DE FIGUEIREDO  ME
CPF/CNPJ: 014266303/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035405
Responsavel.: SPACO N C  DE ART DO VEST LTDA
CPF/CNPJ: 016950932/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.434,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035447
Responsavel.:  SUENIA FIRMO DE ANDRADE 
04890109463
CPF/CNPJ: 019836190/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$988,01
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036062
Responsavel.: TATIANE SOUSA BARBOSA
CPF/CNPJ: 059866614-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$107,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035041
Responsavel.: VANGUARDA CONSTRUCOES E 
INCORPORACO
CPF/CNPJ: 012842380/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$828,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035091
Responsavel.: VANGUARDA CONSTRUCOES E 
INCORPORACO
CPF/CNPJ: 012842380/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$157,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035095
Responsavel.: VALDY FERREIRA DE MORAIS
CPF/CNPJ: 250867664-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035906
Responsavel.: VICTOR OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 054849294-82
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.341,30
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034693
Responsavel.: VICTOR CAETANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 010545094-41
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.409,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034736
Responsavel.: VIVIANE MARIA DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 930967984-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035345
Responsavel.: WASHINGTON LUIZ LOPES
CPF/CNPJ: 327644994-34
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.770,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034175

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/06/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ADRIANO RITCHELLI MACEDO DE 
FARIAS
CPF/CNPJ: 012561407/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.524,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035779
Responsavel.: ALCIONE DA MATA OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 018835503/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$688,91
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035161
Responsavel.: ALEXANDRE ANTONIO MARTINS LIMA
CPF/CNPJ: 017352564-47
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.311,98
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034063
Responsavel.: AMANDA NEIDE LUCENA PESSOA LIMA
CPF/CNPJ: 012146974-37
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.587,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034255
Responsavel.: AURICELIA CARLOS CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 147907424-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.982,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034152
Responsavel.: BONANZA SUPERMECADO LTDA
CPF/CNPJ: 012023966/0023-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$983,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035433
Responsavel.: CLASSICOLL COMERCIO VAREJISTA 
DE CO
CPF/CNPJ: 022750209/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.171,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035622
Responsavel.: CRISTIANO CARNEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 094801434-29
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.344,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034278
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ: 541607904-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$594,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035754
Responsavel.: DAILTON DE SA FONTES
CPF/CNPJ: 541607904-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$693,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035757
Responsavel.: DANILO LINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 079557394-42
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.675,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034753
Responsavel.: EDGAR PINHEIRO FERNANDES
CPF/CNPJ: 200390504-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035907
Responsavel.: EDIANO LOPES NEVES
CPF/CNPJ: 032760754-82
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.390,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034378
Responsavel.: ELIZABETH DE L ESPINOLA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 554571264-04
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$115,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035891
Responsavel.: ELIZA GOMES DE MENDONCA
CPF/CNPJ: 013174472/0001-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$545,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035706
Responsavel.: HELIANE GOMES BRITO
CPF/CNPJ: 089768474-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035274
Responsavel.: HUYANE LETICIA SOARES DA NO-
BREGA
CPF/CNPJ: 023068648/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$509,47
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035650
Responsavel.: IVANISE ROBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 000032514-70
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$248,66
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033402
Responsavel.: JACKELINE MARIA ALCANTARA 
RIBEIRO
CPF/CNPJ: 069788774-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$627,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036169
Responsavel.: JOAB JACKSON ALMEIDA BEZERRA
CPF/CNPJ: 855187274-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.277,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034215
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 146408484-04
Titulo: CED CRE BAN IND  R$3.660,63
Apresentante: REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOC
Protocolo: 2016 - 035478
Responsavel.: JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 701291704-02
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.616,80
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034622
Responsavel.: JOEVERSON BEZERRA SOARES
CPF/CNPJ: 046578564-64
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.136,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034393
Responsavel.: JOSE AUGUSTO BRITO CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 017153839/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$376,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036283
Responsavel.: JOSE BELO DA SILVA
CPF/CNPJ: 980147734-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.674,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034636
Responsavel.: JOSE CARLOS DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 011773122/0001-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.493,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036193
Responsavel.: JOSIMARY RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 084580934-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$221,95
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036134
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$559,39
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 035625
Responsavel.: LAELSON DA SILVA CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 095649004-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.651,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034277
Responsavel.: LAVANDERIA MONTEIRO LTDA-ME
CPF/CNPJ: 009502229/0001-07
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$600,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031917
Responsavel.: LUIZ ADOLFO SILVA MAIA EPP
CPF/CNPJ: 008666279/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 036142
Responsavel.: LUIZ FERNANDES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 396271444-87

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 13.01.15.527 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
DATA DE ABERTURA: 08/07/2016 - ÀS 9h.
REGISTRO CGE Nº 16-00516-5
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA 

RENAL SUBSTITUTIVA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS EM CAJAZEIRAS E NOS MUNICÍPIOS 
PACTUADOS PELA PPI.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global do Lote. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, 
e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 27 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 23.02.16.520 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
DATA DE ABERTURA: 08/07/2016 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 16-00517-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA 

RENAL SUBSTITUTIVA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS EM GUARABIRA E NOS MUNICÍPIOS 
PACTUADOS PELA PPI.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global do Lote. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, 
e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 27 de junho de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

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

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 15/2016

REGISTRO Nº 16-00496-0
OBJETO: REFORMA DA ALA DOS ADOLESCENTES DO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO 

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

João Pessoa, 27 de junho de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 030/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MARIA DO LIVRA-

MENTO PINTO DE LUCENA NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.
CONTRATADO: NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF: 17.724.971/0001-87
PRAZO: 09/09/2016
VALOR TOTAL: R$ 14.977,47 (quatorze mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e 

sete centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0207 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

– 12 361 0403 1.008 - Const/Ampl/Reforma de Unidades Escolares – 4.4.90.51.00 – Obras e insta-
lações - 12 365 0401 1.009 - Const/Ref/Ampliação de Creches - 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.

Mamanguape, 10 de junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito
CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

EXTRATO DO CONTRATO 
Gurinhém, 07 de Junho de 2016

OBJETO: OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-
PEDO, MEIO FIO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

CONTRATO Nº 027/2016
CONTRATADO: CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA-ME
CNPJ: 02.855.562/0001-42
PRAZO: 07/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 249.022,00 (duzentos e quarenta e nove mil e vinte e dois reais)
RUBRICA ORÇAMENTARIA: 02.070-SEC. DE INFRA ESTRUTURA - 02070.04.122.1100.2025-GE-

RENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA - 02070.15.451.0002.1007 - PAVIMENTACAO 
DE VIAS URBANAS – 4490.51.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES e CONTRATOS DE REPASSE Nº 
803514/2014 DO MISTERIO DO TURISMO – MTUR/CAIXA.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

EXTRATO DO CONTRATO 
Gurinhém, 07 de Junho de 2016

OBJETO: OBRA CIVIL PÚBLICA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELIAS NO MUNICÍPIO DE 
GURINHÉM.

CONTRATO Nº 028/2016
CONTRATADO: CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA-ME
CNPJ: 02.855.562/0001-42
PRAZO: 07/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 192.644,27 (cento e noventa e dois mil seiscentos e quarenta e quatro 

reais e vinte sete).
RUBRICA ORÇAMENTARIA: 02.070-SEC. DE INFRA ESTRUTURA - 02070.04.122.1100.2025-GE-

RENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA - 02070.15.451.1101.1034-CONST. AMPL. E 
REF. DE CALCADOES, PRAÇAS PARQ. JARDINS – 4490.51.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES 
e CONTRATOS DE REPASSE Nº 805309/2014 DO MISTERIO DO TURISMO – MTUR/CAIXA.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

EXTRATO DO CONTRATO 
Gurinhém, 17 de Junho de 2016

OBJETO: OBRA CIVIL PÚBLICA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO 
DE GURINHÉM.

CONTRATO Nº 031/2016
CONTRATADO: CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA-ME
CNPJ: 02.855.562/0001-42
PRAZO: 17/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 257.688,74 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais 

e setenta e quatro centavos)
RUBRICA ORÇAMENTARIA: 02.070-SEC. DE INFRA ESTRUTURA - 02070.04.122.1100.2025-GE-

RENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA - 02070.15.451.1101.1034-CONST. AMPL. E 
REF. DE CALCADOES, PRAÇAS PARQ. JARDINS – 4490.51.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES 
e CONTRATOS DE REPASSE Nº 805307/2014 DO MISTERIO DO TURISMO – MTUR/CAIXA.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2016)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ DE FARRA PARA AS 
FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PB.

CONTRATADO:
JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME
G3 PROMOÇÕES E EVENTOS
CNPJ: 19.694.997/0001-55
Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Período contratação: parcela única   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 007/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 20 de junho de 2016. 

Mamanguape, PB – 20 de junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB,

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

Gabinete do Prefeito
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2016)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MARIA DO LIVRA-

MENTO PINTO DE LUCENA NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.

CONTRATADO:
NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF: 17.724.971/0001-87
Valor: R$ 14.977,47 (quatorze mil, setecentos e cinqüenta reais e noventa e quatro centavos)
Período contratação: 03 (três) meses
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso V e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de Lici-

tação nº 002/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 09 de junho de 2016. 

Mamanguape, PB – 10 de junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB,

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 1° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00067/2016– Prorrogação Contratual por mais 
60 (sessenta) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00004/2016. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIACHÃO/PB e CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – ME, CNPJ Nº 17.440.965/0001-06. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Civil, para execução 
de pavimento em paralelepípedos da rua lateral da Creche Eulina Gomes de Oliveira Moura, As-
sentamento Baixio - Riachão/PB. O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por mais 60 dias, 
26/06/2016 à 24/08/2016. Tendo em vista que o tempo estipulado no Contrato não foi suficiente para 
a realização da obra, motivada pela burocracia ocasionada nos pagamentos efetivados, mediante 
apresentações das medições. Assinaturas do Aditivo Contratual: 24/06/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO – COMUNICAÇÃO AOS INTERESSADOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Queimadas, 

nomeada através da Portaria/PMQ nº 047/2016, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos 
interessados que a abertura do processo licitatório em epígrafe, que estava designada para ocorrer 
no dia 28 de junho de 2016, às 09h00min (horário de Brasília), foi re designada para o dia 07 de 
maio de 2016,às 09h00min (horário de Brasília) na sede da Prefeitura Municipal de Queimadas.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 
Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, em 27 de junho de 2016.
AnnuskaRanoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Jurídica para construção de praça de evento no Município 

de Poço Dantas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: Ministério do Turismo e Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00043/2016 - 27.06.16 - DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME - R$ 

223.135,06
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Shows artísticos das seguintes Atrações: HÉLIO DOS TECLADOS E BANDA ÚLTIMA 

HORA para abrilhantarem as Festividades de São Pedro, na localidade do Baixio do Município de 
Riachão/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016. DOTAÇÃO: 
Orçamento de 2016: Recursos Próprios do Município de Riachão: 0206 - Secretaria de Educação 
e Cultura - 13.392.2017.2026 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00084/2016 - 22.06.16 - EDUARDO DA SILVA BARBOSA 
- ME - R$ 9.700,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços na Locação, Montagem, Des-

montagem e Remoção da Estrutura Física para a realização da Festividade de São Pedro, no 
Assentamento Baixio do município de Riachão/PB, no dia 28 de Junho de 2016. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016: Recursos Próprios do 
Município de Riachão: 02.06 - Secretaria de Educação e Cultura: 13.392.2017.2.026 - Elementos 
de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 
00083/2016 - 22.06.16 - EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME - R$ 5.750,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB.
EXTRATO DE CONTRATO - CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016

OBJETO: aquisição de alimentação escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei 
11.947/2009 e Resolução nº. 38/2009 do Ministério da Educação, e Lei Municipal nº 389/2009, 
através da solicitação de compras de produtos da Agricultura Familiar, emitida pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, para o período compreendido entre Junho à Dezembro de 2016. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 38/2009 do Ministério da Educação, e 
Lei Municipal nº 389/2009 e Resolução Nº 26 do FNDE, DE 17 de junho 2013 – Chamada Pública 
nº 00001/2016. DOTAÇÃO: 02050.12.361.2003.2016 - Natureza da Despesa 339030. VIGÊNCIA: 
31/12/2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça 
e: CT Nº 19/2016 – 27.06.2016 - Cooperativa Paraibana de Avicultura e Agricultura Familiar CNPJ 
09.403.048/0001-15 Valor R$34.350,00 / CT Nº 20/2016 – 27.06.2016 Jaqueline Domingos CPF 
079.415.334-80 – Valor R$ 19.882,40 / CT Nº 21/2016 – 27.06.2016  Valdeilton Tavares de Oliveira 
CPF 064.045.954-43 – Valor R$ 19.985,00 / CT Nº 22/2016 – 27.06.2016 Rodrigues Gomes dos 
Santos CPF 053.383.514-39 – Valor R$ 12.325,00  / CT Nº 23/2016 – 27.06.2016 Jailton Tavares 
de Oliveira CPF 012.460.934-13 – Valor R$ 19.990,00

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 106
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): Lucas Ferreira de Freitas Junior, matrícula n. 179.009-9, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0009137-2/2016.

João Pessoa, 27 de junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 107
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): Heraldo Viana da Cunha, matrícula n. 80.232-8, para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0009139-4/2016.

João Pessoa, 27 de junho de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 28 de junho de 2016Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 013/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 07 de Julho de 2016 as 10:00 horas, tendo 
como objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefei-
tura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 23 de Junho de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 014/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 07 de Julho de 2016 as 11:00 horas, tendo 
como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, 
S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 26 de Junho de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa(s) para locação de armação diversa para os Festejos de São 
Pedro no Bairro do Nordeste nos dias 28 e 29/06/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00065/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dota-
ção consignada no orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00325/2016 - 27.06.16 - DENISE 
MOURA DO NASCIMENTO - R$ 16.290,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00065/2016, que objetiva: Contratação de empresa(s) 
para locação de armação diversa para os Festejos de São Pedro no Bairro do Nordeste nos dias 
28 e 29/06/2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENISE 
MOURA DO NASCIMENTO - R$ 16.290,00.

Guarabira - PB, 27 de Junho de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.2016.
OBJETO: Construção dos Muros das Escolas Municipais “LIA BELTRÃO” (Zona Rural - Sítio 

Mumbuca), “LIA BELTRÃO” (Zona Urbana – Rodovia PB 075) e SEVERINO FLAVIANO (Zona 
Urbana). Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. EMPRESAS 
HABILITADAS POR ATENDIMENTOS ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS: ESTRUCTURAL ENGE-
NHARIA LTDA – ME – tratamento diferenciado, Lei 123/2006, JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA – ME, SALES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, CONSFOR CONSTRUTORA 
FORTALEZA LTDA – EPP, VN CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI – ME, CADECON 
ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP e COSTA L CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA – ME. EMPRESA INABILITADA: MATRIX CONSTRUTORA LTDA – EPP, por não 
ter apresentado as exigências contidas nos sub itens 8.2.7 e 8.2.9, sendo: Regularidade com a 
Fazenda Federal de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e no que tange 
a comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND. 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 quaisquer recursos com 
relação ao julgamento de habilitação, a sessão pública para abertura dos envelopes de Propostas 
de Preços será realizada no dia 07.07.2016, às 08h30min, no local da primeira reunião. Cópia na 
íntegra da Ata de Julgamento de Habilitação e demais informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço anteriormente informado, no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis.  PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:

Alagoinha/PB, 27 de Junho de 2016.
MARIA JOSÉ BARBOSA - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00009/2016 - Ata de Registro de 

Preços nº 2018/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Concorrência nº 002/2015, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo - Paraíba.

DOTAÇÃO: Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde: 
02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2033 - Desenv. das Atividades do PAB - Progra-
ma de Atenção Básica 10.301.1008.2034 - Desenv. das Atividades do PACS - Agentes de Saúde 
10.301.1008.2036 - Desenv. das Atividades do PSF - Saúde da Família 10.301.1008.2037 - Manuten-
ção das Atividades da Saúde 10.305.1013.2039 - Desenv. de Atividades do Programa Epidemiologia 
e Controle de Doenças 10.304.1012.2041 - Desenv. de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária 
10.303.1011.2042 - Manutenção de Farmácia Básica 10.301.1008.2043 - Desenv. de Atividades 
do NSF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família 10.301.1008.2049 - Desenv. de Atividades do CEO 
- Centros de Especialidades Odontológicas 10.301.1008.2903 - Desenv. de Atividades de CER - 
Compensação de Especialidades Regionais 10.242.1008.2917 - Desenvolvimento das Atividades 
do CAPS 3390.30.00 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00031/2016 - 01.06.16 - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - R$ 679.283,01 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00009/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00009/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - R$ 679.283,01.

Conde - PB, 01 de Junho de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 08h30min no dia 19 de julho de 
2016, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2016, para Aquisição de gêneros alimentícios, 
através de grupos formais da agricultura familiar e de empreendedores familiares rurais constituídos 
em cooperativas e associações ou grupos informais de agricultores familiares para atender a deman-
da do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Serra Branca, à 
Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações através 
do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca, 27 de junho de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2016
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 009/2016, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Aquisição de Medicamentos e Material 
Médico Hospitalar. Data de Abertura: 11/07/2016 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de Serra Branca, situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra 
Branca - PB. Maiores informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 27 de junho de 2016.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 002/2016
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da A Comissão Permanente de Licitação, 

TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados na Licitação em apreço, que TORNA-SE 
SEM EFEITO a publicação do aviso de licitação edital da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2016, 
publicado no Diário Oficial do Estado e no e Jornal “A União” do dia 22/06/2016. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992.

Lagoa Seca, 23 de junho de 2016.
Amanda Soares Freire - Presidenta da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017/2016, cujo objeto é 

a Aquisição de Gêneros Alimenticios, para o dia 01 de Julho de 2016 às 09:00 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Av. Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, tendo em vista o 
feriado municipal no dia 29 de junho de 2016 de acordo com o Decreto nº 25/2016. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 27 de Junho de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARA ÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 19.015/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.065/2016
DATA DE ABERTURA: 06/07/2016 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTI-

COS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA EQUIPAR A UPA DE CRUZ DAS ARMAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª Francine 

Emmanuela Marsicano de Brito torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço 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. Funda-
mentação 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, 27 de Junho de 2016. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 011/2016, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de Empresa Especializada 
para os serviços de prestação de contas de convênios. Data de abertura: 13/07/2016 às 09h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 27 de junho de 2016.
José da Silva Tavares – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, com o objetivo de  complementar a alimentação dos beneficiários dos programas sociais de-
senvolvidos neste Município e incentivar a geração de renda dos núcleos familiares rurais em estado 
de vulnerabilidade econômica, em conformidade com o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 002/2016
As despesas decorrentes dos presentes contratos correrão à conta: 02.140 -FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADOS:
3030/2016 – FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA – CPF: 151.273.384-91 - R$ 3.937,50
3031/2016 – MARIA ERICÉLIA DA SILVA – CPF: 298.230.318-35 - R$ 5.150,00
3032/2016 – REGINALDO DE SOUSA MOTA – CPF: 893.472.774-87 - R$ 4.115,00
3033/2016 - JOSÉ CARLOS DE ABREU PEREIRA – CPF: 080.823.994-57 - R$ 3.825,00
3034/2016 - JOSÉ DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO – CPF: 027.168.664-22 - R$ 5.079,00
3035/2016 - MARCIOLNILA DUTRA DE ABREU – CPF: 028.420.614-89 – R$ 5.710,00
3036/2016 – FRANCISCA COSTA DA SILVA – CPF: 047.700.157-20 – R$ 1.425,00
3037/2016 - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS  SILVA – CPF: 039.296.934-37 - R$ 2.780,72
3038/2016 - JOSÉ ERIVAN TEMOTEO DE ABREU – CPF: 674.742.414-04 - R$ 4.564,50
3039/2016 - GERALDO MARIANO – CPF: 425.119.844-15 - R$ 2.553,40
3040/2016 - MARCOS DIAS DE CARVALHO – CPF: 071.002.064-30 - R$ 1.425,00
3041/2016 - ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE – CPF: 437.007.644-72 - R$ 5.441,00
3042/2016 - RIVÂNIA ALVES DA SILVA – CPF: 063.954.124-19 - R$ 5.940,00
3043/2016 - PAULO TRAJANO BORGES – CPF: 038.732.674-03 - R$ 5.323,72
3044/2016 - FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO – CPF: 023.284.574-36 - R$ 6.578,50
3045/2016 – FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA – CPF: 023.651.724-40 – R$ 1.425,00
3046/2016 – ANTONIETH DOS SANTOS LISBOA – CPF: 018.584.124-47 – R$ 3.206,72
3047/2016 - JOSÉ BEZERRA DE SOUZA – CPF: 009.643.848-76 - R$ 1.314,00
3048/2016 - ZILMA DE OLIVEIRA IZIDÓRIO – CPF: 030.199.284-35 - R$ 2.783,38
3049/2016 - WELLINGTON PEREIRA DA SILVA – CPF: 024.778.534-22 - R$ 6.617,00
3050/2016 - LEOMAR DE FREITAS DIAS – CPF: 044.115.134-55 - R$ 1.425,00
3051/2016 - JOSÉ ADAILTON PEDROZA TRAJANO – CPF: 981.348.924-34 - R$ 1.610,40
3052/2016 - JOSÉ TRAJANO BORGES – CPF: 044.857.504-34 - R$ 5.581,40
3053/2016 - MARIA PIEDADE ABREU DA MOTA – CPF: 981.301.374-53 - R$ 1.168,00
3054/2016 - JOSÉ PEDRO DE SOUZA – CPF: 004.473.968-03 - R$ 5.088,50
3055/2016 - MARISETE QUEIROGA DE SOUZA – CPF: 646.698.404-44 - R$ 5.477,50
3056/2016 - GILMAR BEZERRA DE SOUZA – CPF: 057.166.464-41 - R$ 3.916,00
3057/2016 - LUCIVALDO DE FREITAS DIAS – CPF: 026.581.224-03 - R$ 1.450,00
3058/2016 – LEURISLÂNDIA ANDRÉ ROLIM – CPF: 046.111.744-41 – R$ 1.314,00
3059/2016 – TRAJANO BORGES TRAJANO – CPF: 034.313.924-31 – R$ 2.965,50
3060/2016 - FRANCISCO FÉLIX DE ABREU – CPF: 022.007.854-88 - R$ 5.335,00
3061/2016 – JOSEFA FÉLIX DE ABREU – CPF: 646.569.184-15 – R$ 6.665,00
3062/2016 – MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA – CPF: 646.717.204-34 – R$ 2.063,40
3063/2016 -  ACÁCIO JOÃO DE SANTANA JÚNIOR – CPF: 323.782.738-46 – R$ 2.553,40
3064/2016 – VALDI CAROLINO BRAGA – CPF: 058.457.424-04 – R$ 7.516,00

Cajazeiras-PB, 02 de junho de 2016.
MARIA GORETTI DA SILVA

Secretária Municipal para o Desenvolvimento Humano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 0001/2016
OBJETIVO Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma da Quadra Polies-

portiva da Escola Maria Celeste Pires, conforme o Termo de Referência.
ABERTURA: 01 de Agosto de 2016 ás 10:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Felix de Oliveira, S/N, 

Centro – Prédio da Prefeitura Municipal de Catingueira - Estado da Paraíba, na sala Comissão Per-
manente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 h. 

Catingueira - PB, 27 de junho de 2016.
ROSINEIDE MARTINS DE FREITAS

Presidente da CPL/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇO1/0006/2016.
OBJETO; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e 

assessoria na Elaboração do PMGIRS - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
nos termos das conforme Lei 12.305/2010-Política Nacional de Resíduos Sólidos-PNRS), Decreto 
7.404/2010, que estabeleceu e Política nacional de resíduos sólidos conforme condições descritas 
neste edital e seus anexos., foi DESERTA.

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques,67, Centro, Malta-PB, CEP nº 
58713000- Estado da Paraíba.

Malta-PB,27 de junho de 2016.
Alexandre Martins de Oliveira

Presidente CPL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016 2º. Reunião
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e 

assessoria na Elaboração do PMGIRS - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
nos termos das conforme Lei 12.305/2010-Política Nacional de Resíduos Sólidos-PNRS), Decreto 
7.404/2010, que estabeleceu e Política nacional de resíduos sólidos conforme condições descritas 
neste edital e seus anexos.

ABERTURA: 14 de julho de 2016 AS 08:40 HS
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 

67, Centro, MALTA - Estado da Paraíba. Informações de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.
Malta – PB, 27 de junho de 2016.

Alexandre Martins de Oliveira
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2016
Aquisição de forma parcelada de medicamentos diversos destinado a farmácia básica do munícipio 

de malta conforme especificações no edital e seus anexos.
ABERTURA; 09:00 horas do dia 08 de julho de 2016,
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB, de 07:00 as 

13:00, segunda a sexta.
Malta, PB 27 de junho de 2016.

Ana Paula Santos da Silva
Pregoeira Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICIPIO DE MALTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016

Resultado de julgamento da fase de habilitação
EMPRESA INABILITADA  ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME; CNPJ: 

23.011.656/0001-05; 1-2-Empresa: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP; CNPJ: 
20.227.311/0001-03  Constatado a inabilitação ou desqualificação de todos os concorrentes do 
processo de licitação, Tomada de Preços 005/2016, dar-se-á o prazo de 08 (oito) dias úteis para que 
os licitantes apresentem novos documentados de habilitação “escoimados” dos vícios detectados 
causadores da inabilitação, nos termos do  § 3º Art. 48, da Lei 8.666/93., sendo que, em não havendo 
recurso ficando marcada a reunião para recebimento desses documentos até o  dia 08 de JULHO  
de 2016  ás 08: 00horas, na sala da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal de Malta. Os autos do 
processo encontra-se a disposição dos interessados em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas 
no prédio da prefeitura.

MALTA – PB  27 DE JUNHO DE 2016
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

PRESIDENTE CPL/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00040/2016, para o dia 14 de 

Julho de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Professor José Silvério, 
75 - Centro - Itatuba - PB. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 27 de Junho de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2016, que objetiva: Execução de serviços de 
transportes de estudantes com rotas diversas, serviços custeados pela Secretaria de Educação e/
ou pela Secretaria do Estado da Educação, através do Termo de Convênio celebrado entre as parte 
envolvidas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Edinalvo Cardoso 
de Sousa - R$ 15.300,00.

Duas Estradas - PB, 27 de Junho de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
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: Shows artísticos das seguintes Atrações: HÉLIO DOS TECLADOS E BANDA ÚLTIMA 
HORA para abrilhantarem as Festividades de São Pedro, na localidade do Baixio do Município de 
Riachão/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO DA 
SILVA BARBOSA - ME - R$ 9.700,00.

Riachão - PB, 22 de Junho de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016

OBJETO: Contratação de Empresa Jurídica para construção de praça de evento no Município 
de Poço Dantas-PB.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME - Valor: R$ 223.135,06.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 27 de Junho de 2016

JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para os in-
teressados o julgamento da habilitação da Tomada de Preço Nº 004/2016. Licitante habilitado: 
Não houve. Licitantes Inabilitados: Licitante: Ravy Construções, Serviços e Projetos Ltda, CNPJ: 
15.168.739/0001-84, e consequentemente perdeu o direito de proposta vencedora deste certame. 
Licitante: Construtora J Galdino, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03, Licitante: Franck Gonçalves Pereira 
Eirele-ME, CNPJ: 20.198.694/0001-20.

Livramento/PB, 27 de junho de 2016.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 012/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no 
dia 07 de Julho de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNICIPAIS 
E FUNDO DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 23 de Junho de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de veículos destinados ao transporte de estudantes, que reside na zona 
rural deste município para as escolas localizadas na zona urbana e rural, sendo de ida e volta, 
todas do município de Cacimba de Areia-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2016, processada nos termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal, e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: 02.070 - Secretaria de Educação - Elemento de Despesas - 3390.39 - outros serviços 
de terceiro - pessoa jurídica.

VIGÊNCIA: 07 (sete) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia e SEBASTIÃO SILVINO 

DOS SANTOS - ME - R$ 164.560,00
Cacimba de Areia - PB, 08 de Junho de 2016.

ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA
Prefeito

CONTRATANTE
SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS - ME

INALDO FERNANDES DOS SANTOS
CPF Nº. 017.982.267-58

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2014
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LUMAR ENGENHARIA 

LTDA-ME. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA 
DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA SEDE DO MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e alterações.

PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 30/11/2016 o prazo de execução das obras de 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA SEDE DO MUNICÍPIO – que inicialmente era de 180 
(cento e oitenta) dias, conforme clausula Quarta, do contrato nº 00052/2014, referente a Tomada 
de Preços 00001/2014, Homologada em 01/07/2014, conforme preceitua o Art. 57 da lei 8.666/93, 
alterações , e este termo aditivo. Signatários: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS 
DANTAS E LUMAR ENGENHARIA LTDA-ME – Cubati/PB, 03 de Junho/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DO 
SÃO PEDRO DO DISTRITO DE CACHOEIRINHA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016, NO MUNICÍ-
PIO DE IBIARA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDORA: SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO – NS PRODUÇÕES E 

EVENTOS – CNPJ nº 19.615.932/0001-77
OBJETO: Contratação das Bandas: BANDA ALISSIN VIEIRA e BANDA ESTILO PAREDÃO, 

para apresentarem nas festividades do São Pedro do Distrito de Cachoeirinha no dia 28 de junho 
de 2016, no Município de Ibiara.

VALOR GLOBAL de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) 
VIGÊNCIA: 31.12.2016.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 27 de junho de 2016

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2016. OBJETO: Shows artísticos das seguintes 

Atrações: HÉLIO DOS TECLADOS E BANDA ÚLTIMA HORA para abrilhantarem as Festividades de 
São Pedro, na localidade do Baixio do Município de Riachão/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação e 
Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/06/2016.

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2016, que objetiva a aqui-
sição de alimentação escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução 
nº. 38/2009 do Ministério da Educação, e Lei Municipal nº 389/2009 e Resolução Nº 26 do FNDE, 
de 17 de junho de 2013, através da solicitação de compras de produtos da Agricultura Familiar, 
emitida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para o período compreendido entre 
Junho à Dezembro de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto aos seguintes proponentes: Jaqueline Domingos CPF 079.415.334-80 – Valor R$ 
19.882,40/  Valdeilton Tavares de Oliveira CPF 064.045.954-43 – Valor R$ 19.985,00 /  Rodrigues 
Gomes dos Santos CPF 053.383.514-39 – Valor R$ 12.325,00 / Jailton Tavares de Oliveira CPF 
012.460.934-13 – Valor R$ 19.990,00

Cooperativa Paraibana de Avicultura e Agricultura Familiar CNPJ 09.403.048/0001-15
Valor R$34.350,00

 São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 24 de Junho de 2016.
Maria do Socorro Cardoso

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00008/2016 - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa SINFRONIO SABINO DE ARAUJO 
NETO – NS PRODUÇÕES E EVENTOS – CNPJ nº 19.615.932/0001-77, com o valor global de R$ 
4.100,00 (quatro mil e cem reais), para a contratação da BANDA ALISSIN VIEIRA e BANDA FORRÓ 
STILO PAREDÃO para apresentarem nas festividades do São Pedro do Distrito de Cachoeirinha 
no dia 28 de junho de 2016, no município de Ibiara.

Ibiara-PB, 27 de junho 2016.
Pedro Feitoza Leite
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 000027/2016, para fornecimento de lanches e refeições, com a entrega/confecção na cidade 
de Ibiara, ou seja, será feita a refeição ou lanche no órgão/evento que solicitou a referida alimen-
tação, destinado a diversas secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Assistência Social 
e HOMOLOGO o seu objeto às pessoas físicas: MARIA DE FATIMA MORATO DE SOUSA - CPF 
718.959.494-91, vencedora com o valor global de R$ 86.450,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos 
e cinquenta reais) e MARIA ALVES RAMALHO, CPF Nº 586.083.114-53, vencedora com o valor 
global de R$ 81.425,00 (oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme Resultado 
de julgamento.  

Ibiara - PB, 27 de junho de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2016, que objetiva: Contratação de Empresa 
para prestação de serviços na Locação, Montagem, Desmontagem e Remoção da Estrutura Física 
para a realização da Festividade de São Pedro, no Assentamento Baixio do município de Riachão/
PB, no dia 28 de Junho de 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME - R$ 5.750,00.

Riachão - PB, 22 de Junho de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00004/2016, para Credenciamento de farmácia para o fornecimento 
de medicamentos emergenciais (alto custo) que não constam no rol da farmácia básica do município 
de Ibiara, sob o critério de maior percentual de desconto, com base no livra ABC Farma e ADJUDICO 
o seu objeto à empresa ITAPORANGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP, CNPJ de nº 
41.197.559/0001-30, com o percentual de desconto de 3% (três por cento), com o valor estimado 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme proposta de preços.

Ibiara - PB, 27 de junho de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2016, que objetiva: SER-
VIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: COLINAS INCORPORAÇÃO E CONSTRUTORA - R$ 799.981,76.

Areia - PB, 27 de Junho de 2016.
PAULO GOMES PEREIRA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia e do Ministério das Cidades: 02.070 - 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15.451.1009.1019 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO 
E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO - 15.451.1009.1020 - PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS PÚBLICAS - 4490.51.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONTRATOS DE REPASSES N.º 
1025.099-32/2015 E 1023.221-12/2015

VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e:CT Nº 00054/2016 - 27.06.16 - CO-

LINAS INCORPORAÇÃO E CONSTRUTORA - R$ 799.981,76.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2016, que objetiva: 
Contratação de Empresa Jurídica para construção de praça de evento no Município de Poço 
Dantas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME - R$ 223.135,06.

Poço Dantas - PB, 27 de Junho de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.024/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.024/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 horas 
do dia 20 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP), tipo “MENOR 
PREÇO”, tendo como por OBJETO,  tendo                  como OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do 
Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 20 de junho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.020/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.020/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará 
às 08:00 horas do dia 13 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PORTAS EM VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER A SEDE DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 15 de junho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.023/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.023/2016
AVISO 

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 10:00 
horas do dia 18 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR 
PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP,  tendo como 
OBJETO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS OBRAS DE ID  Nº 19655, Nº 
19657 E Nº 2175, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital. O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 23 de junho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.022/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.022/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 10:00 
horas do dia 14 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP), tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.                    O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 23 de junho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.022/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.022/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, com Sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 21 de julho de 2016, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É COMPLEMENTO 
DA IMPLATAÇÃO DA CRECHE JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA.  Informações e obtenção do EDITAL à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 20 de junho de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.048/2016
OBJETO: 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. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A 
EMPRESA/SEMAS/PMCG E MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - 
EIRELI, VALOR:R$ 5.378,25 (Cinco Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos). 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.006/2016/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: LEI 
FEDERAL 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 11 334 1005 2035 ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 FONTE 052 VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E 
MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO DATA DA ASSINATURA: 16 de 
Junho de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.049/2016
OBJETO: 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. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A 
EMPRESA/SEMAS/PMCG E SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA-ME, VALOR: 
R$ 4.958,50 (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos).LICITAÇÃO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.006/2016/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 
10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 11 334 1005 2035 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
FONTE 052 VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2016, SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E EDUARDO 
LOUREIRO CABRAL DE MELODATA DA ASSINATURA: 16 de Junho de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

EDIMILSON DE ALMEIDA COUTO – CNPJ/CPF Nº 023.648.614-46. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 618/2016 
em João Pessoa, 21 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: PUBLICIDADE 
VOLANTE Na(o) -  RUA PEDRO DE FARIAS Município: TAPEROA – UF: PB.  Processo: 2016-
001415/TEC/LO-1733.

EDILEUZA CANDIDO NEVES – CNPJ/CPF Nº 545.577.554-53. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1156/2016 
em João Pessoa, 18 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MUL-
TIFAMILIAR COM 03 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 02 PAVIMENTOS NUMA ÁREA DE 202,17 
M² Na(o) -  RUA DA GAMELEIRA, QD. 110 – LT. 0293 – COLINAS DO SUL - GRAMAME Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-002627/TEC/LO-2049.

MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.869.610/0001-42. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1433/2016 em João Pessoa, 20 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL Na(o) -  RUA 
PROJETADA, Nº 376, LT. 03, Q. R, CAMBOINHA, CABEDELO.  Município: - UF: PB. Processo: 
2016-003672/TEC/LO-2358.

COMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.204.413/0001-75. Torna públi-
co que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1421/2016 em João Pessoa, 20 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Na(o) – RODOVIA BR-230, KM-
04, S/Nº, CAMBOINHA, CABEDELO. Município: UF: PB. Processo: 2016-003673/TEC/LO-2359.

TECELAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA – CNPJ Nº 01.110.785/0001-18, e Inscrição Estadual nº 
16.1001572, torna público que foi furtado uma carga do veiculo caminhão marca Mercedes Benz ano 
2014 Placa: QFL 7640 UF: PB, quando transitava na Rua Oriente, 799, Brás São Paulo/SP com os 
produtos/serviços constantes das Notas Fiscais de números nºs 000.0017.003 série 1, 000.017.000 
- série 1. Conforme Registro de Ocorrência de Boletim nº 5865/2016 datada de 21.06.2016.

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

RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
14.590.454/0001-74 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1322/2016 em João Pessoa, 7 de junho de 2016 – Prazo: 
485 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 480(quatrocentos e oitenta) Unidades 
Habitacionais e Sistema de Esgotamento Sanitário interligado a rede pública da Cagepa. Na(o) – 
R. AGR. CARLOS ONOFRE NOBREGRA, S/N – CID. DOS FUNCIONÁRIOS Município: JOAO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-003492/TEC/LI-4885

CONSTRUTORA LITORAL LTDA – CNPJ/CPF N° 02.909.693/0001-65 torna público que recebeu da 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação n° 077/2016, 078/2016, 079/2016, 
080/2016, 081/2016, 082/2016 e 083/2016, para construção residencial composta de 1.456 unidades 
habitacionais, situado na Rua José Tomás de Souza, s/n, bairro de Gramame, João Pessoa/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º 007/2016. Objetivando à Contratação de uma pessoa 
jurídica para prestar serviços técnicos especializados na assessoria pedagógica, assistência e 
inserção no banco de dados dos programas do FNDE, sendo 01 (um) dia por semana, a ser defi-
nido pela Secretaria de Educação. Vencedor: Eraldo A. Sousa Consultoria Educacional-ME, CNPJ 
Nº 19.371.554/0001-23, com o valor total de R$ 24.000,00, pelos 12 (doze) meses. Publique-se 
e cumpra-se.

Livramento/PB, 27 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ATO DE REVOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Revogar a licitação 
na modalidade Tomada a de Preços nº 004/2016, relativo ao Processo Administrativo nº 010/2016, 
que objetiva: Contratação de empresa do ramo para executar serviços na Construção de 02 salas 
de aulas na E.M.E.F. Maria Salomé de Almeida,  conforme planilhas orçamentarias de custos, onde 
foi declarada como licitação FRACASSADA, e com base nos elementos constantes nos autos do 
processo correspondente. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 27 de junho de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, 
no Processo de Inexigibilidade nº 00008/2016, cujo objeto é a contratação da BANDA ALISSIN 
VIEIRA e BANDA FORRÓ STILO PAREDÃO para apresentarem nas festividades do São Pedro do 
Distrito de Cachoeirinha no dia 28 de junho de 2016, no município de Ibiara, no valor Global de R$ 
4.100,00 (quatro mil e cem reais), por intermédio da empresa SINFRONIO SABINO DE ARAUJO 
NETO – NS PRODUÇÕES E EVENTOS – CNPJ nº 19.615.932/0001-77, que será pago de forma 
a vista, conforme contrato. 

Ibiara, 27 de junho de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 12.781/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (RADIOLÓGICO).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, torna 

público, para conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento do presente certame, 
embasado no Parecer Técnico emitido pela Gerência de Medicamentos e Assistência Farmacêutica 
– GEMAF, adjudicando os lotes em favor das empresas: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, sob o CNPJ nº 01.722.296/0001-17, Lote 10, no valor total 
de R$ 234.000,00; ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA, sob o CNPJ nº 00.085.822/0001-12, Lotes 03, 05, 07 e 08, no valor total de R$ 
1.320.799,50; MEGAMED COMERCIO LTDA-EPP, sob o CNPJ nº 05.932.624/0001-60, Lote 01, 
no valor total de R$ 232.960,00; IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, sob o CNPJ nº 
33.255.787/0001-91, Lotes 04, 06 e 09 no valor total de R$ 587.308,00; perfazendo o valor global 
de R$ 2.375.067,50 (Dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, sessenta e sete reais e cinquenta 
centavos), classificadas pelo critério do menor preço por lote. O Lote 02 foi fracassado pelo valor.

João Pessoa, 27 de Junho de 2016.
JULIANA PEREIRA DE LIMA

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP)  Nº 2.14.018/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.018/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados,  que realizará às 10:00 horas do dia 21 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL(SRP), tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 
LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 
E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.    O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 23 de junho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.06.008/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.06.008/2016

AVISO
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial (SRP)   
Nº 2.06.008/2016, realizado no dia 18 de maio de 2016 às 10:00 horas, que tem com OBJETO A 
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
conforme especificações do Edital, foi declarado FRACASSADO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial (SRP) Nº 2.06.026/2016, no dia 14 de julho de 2016 às 08:00 horas 
com o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 27 de junho de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.010/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.06.010/2016
AVISO

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial              Nº 
2.06.010/2016, realizado no dia 27 de maio de 2016 às 10:00 horas, que tem com OBJETO AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL PARA CORTINAS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE MUNCIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.06.027/2016, no dia 18 de julho de 2016 às 08:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 27 de junho de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP)  Nº 2.14.017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.017/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICI-

PAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos 
interessados,  que realizará às 10:00 horas do dia 13 de julho de 2016, licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL(SRP), tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO A AQUISIÇÃO DE 
SACOS DE LIXO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 
E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.    O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 23 de junho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.14.006/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.006/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas 
do dia 29 de julho de 2016, licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob Nº 2.14.006/2016, tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, tendo como OBJETO A EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS:  CATOLÉ, CRUZEIRO (NOVO 
CRUZEIRO) E TAMBOR, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.           O 
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 528, 
Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 23 de junho de 2016.
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.021/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.021/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 10:00 horas 
do dia 15 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP), tipo “MENOR 
PREÇO”, tendo como por OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR 
A MERENDA ESCOLAR DE 37 (TRINTA E SETE) UNIDADES DE ENSINO, SENDO 35 (TRINTA 
E CINCO) UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 02 (DUAS) UNIDADES DE ENSINO FUNDA-
MENTAL HORÁRIO INTEGRAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.    
O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 23 de junho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.025/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.025/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 
do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 
horas do dia 19 de julho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP), tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como            por OBJETO,  tendo como OBJETO É A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE 37 (TRINTA E SETE) UNIDADES DE ENSINO, SENDO 35 
(TRINTA E CINCO) UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 02 (DUAS) UNIDADES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 23 de junho de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000030/2016
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 000030/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando os serviços de manutenção corretiva em gabinete odontológico, cuja abertura será no 
dia 11.07.2016, 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, 27 de junho de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 032/2016
INEXIGIBILIDADE N.º 007/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ DE FARRA PARA AS 

FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PB.
CONTRATADO: JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME 
CNPJ: 19.694.997/0001-55
PRAZO: 30/06/2016
VALOR TOTAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 

1339204172.027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO – 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. 

Mamanguape, 20 de junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de construção de uma Unidade de 

Acolhimento no município de Cajazeiras-PB..
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 60008/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 10.303.1019.1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E 
INFANTO-JUVENIL 44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: 7 (sete) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e: 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 60008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 60008/2016, que objetiva: 
Contratação de empresa para execução da obra de construção de uma Unidade de Acolhimento no 
município de Cajazeiras-PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: BRASEM INCORPORACOES LTDA - R$ 597.445,49.

Cajazeiras - PB, 27 de Junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do 
dia 14 de Julho de 2016, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE 
SERRA DOS BRANDÕES A PARTIR DO AÇUDE PÚBLICO NARCISO, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.
Email: pmp.cpl@gmail.com
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes

Picuí - PB, 20 de Junho de 2016.
SEVERINO MARÇAL JUNIOR - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000027/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00027/2016 com o seu objeto fornecimento de lanches 
e refeições, com a entrega/confecção na cidade de Ibiara, ou seja, será feita a refeição ou lanche 
no órgão/evento que solicitou a referida alimentação, destinado a diversas secretarias, Fundo Mu-
nicipal de Saúde e Fundo de Assistência Social, conforme edital. Com as licitantes classificadas em 
todas as fases deste certame, as pessoas físicas: MARIA DE FATIMA MORATO DE SOUSA - CPF 
718.959.494-91, foi declarada vencedora com o valor global de R$ 86.450,00 (oitenta e seis mil e 
quatrocentos e cinquenta reais) e MARIA ALVES RAMALHO, CPF Nº 586.083.114-53, foi declarada 
vencedora com o valor global de R$ 81.425,00 (oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais).

Ibiara - PB, 23 de junho de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público para conhecimento dos interessados, que as sessões públicas de credenciamento, 
entrega e abertura de documentações e propostas, decorrente das Tomadas de Preços nº 004 e 
005/2016 e do Pregão Presencial nº 010/2016, ficam adiadas até ulterior deliberação, para análise 
de eventual necessidade de alterações no Edital e seus Anexos. A nova data será divulgada atra-
vés de publicações na imprensa oficial e em jornal de grande circulação. Outras informações no 
endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 27 de junho de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente CPL
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 054/2016

Pregão Presencial SRP Nº 016/2016. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: M. 
S. S. CAMPOS - ME, CNPJ: 08.640.533/0001-40. Objeto: Prestar serviços técnico profissionais na 
Gestão do SUAS e do Programa Bolsa Família, junto à Secretaria de ação Social.Valor Contratado: 
R$ 19.460,00. Dotação: QDD/2016. Recursos: Ordinarios do(s) programa(s). Vigência: 07 (sete) 
meses. Data da ass.: 23/06/2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e o Sr. Maria do S. 
de S. Campos (Pela Empresa).

Desterro/PB, 23 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2016

Ata de Registro de Preços Nº 015/2016, firmada entre a Prefeitura de Desterro/PB e a empresa: 
M. S. S. CAMPOS - ME, CNPJ: 08.640.533/0001-40. Pregão Presencial SRP nº 016/2016. Valor 
contratado: R$ 19.460,00. Registro de preços para eventual objeto: Prestar serviços técnico pro-
fissionais na Gestão do SUAS e do Programa Bolsa Família, junto à Secretaria de ação Social. 
Fundamento legal: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02. Dotação: QDD/2016. Fonte de recursos: Ordinarios 
do(s) programa(s). Vigência: 07 (sete) meses. Data da Ass.: 23/06/2016. Partes ass.: Rosângela 
de F. Leite (Prefeita), e O Sr. Maria do S. de S. Campos (Pela Contratada).

Desterro/PB, 23 de junho de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2016 
OBJETO: Contratação de empresa especializada e construção civil para, execução dos servi-

ços de restauração do prédio da Ação Social e de duas Escolas localizadas na Zona Rural deste 
Município. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada, no uso 
de suas atribuições torna público aos interessados que após análise dos recursos administrativos 
interpostos pela empresa Contruforte construções Eirelli – EPP - CNPJ: 03.782.343/0001-43. 
DECIDE. Julgar pelo conhecimento e pelo não provimento – RECURSO IDEFERIDO. A cópia do 
recurso encontra-se à disposição junto a esta comissão. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 27 de Junho de 2015.
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 009/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município 
de Desterro/PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. Nº 030/2016, Inexigibilidade Nº 009/2016, 
para a contratação direta da pessoa Jurídica: Gomes, Santos e Oliveira Advogados Associados, 
CNPJ Nº 23.076.345/0001-24, com o valor do serviço é de 20% (vinte por cento) do valor total a ser 
ressarcido, condicionado ao êxito, ou seja não ganhar não paga nada. Direito a: Prestar serviço de 
assessoria jurídica e administrativa no ressarcimento de tributos municipais junto à correspondentes 
bancários instalados na cidade, com abertura de ação fiscal administrativa, analise de balancetes do 
contribuinte, multa administrativa, ação judicial, visando o ressarcimento de ISSQN irregularmente 
recolhido a menor, ou não recolhido, em favor da Prefeitura de Desterro/PB. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 16 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 009/2016
A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Homologar o resultado da 

apuração da Inexigibilidade Nº 009/2016, objetivando a prestação de serviço de assessoria jurídica e 
administrativa no ressarcimento de tributos municipais junto à correspondentes bancários instalados 
na cidade, com abertura de ação fiscal administrativa, analise de balancetes do contribuinte, multa 
administrativa, ação judicial, visando o ressarcimento de ISSQN irregularmente recolhido a menor, 
ou não recolhido, em favor da Prefeitura, para contratação direta de: Gomes, Santos e Oliveira 
Advogados Associados, CNPJ Nº 23.076.345/0001-24. Valor a ser pago: Será o valor do serviço é 
de 20% (vinte por cento) do valor total a ser ressarcido, condicionado ao êxito, ou seja não ganhar 
não paga nada. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 16 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público que fará realizar 
a Tomada de Preço Nº 006/2016. Objeto: Contratação de empresa do ramo para executar serviços 
na Ampliação e na Construção de 02 salas de aulas na E.M.E.F. Maria Salomé de Almeida. Data 
da Abertura: 13 de julho de 2016. Horário: 14h:00m (quatorze horas), Local: Sala da CPL, Rua 
José A. de Almeida, nº 386, Centro, Livramento. Edital: Será adquirida no horário de expediente 
das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 27 de junho de 2016
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 026/2016

Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Gomes, Santos e Oliveira Advogados Asso-
ciados, CNPJ Nº 23.076.345/0001-24. Objeto: Prestar serviço de assessoria jurídica e administrativa 
no ressarcimento de tributos municipais junto à correspondentes bancários instalados na cidade, 
com abertura de ação fiscal administrativa, analise de balancetes do contribuinte, multa adminis-
trativa, ação judicial, visando o ressarcimento de ISSQN irregularmente recolhido a menor, ou não 
recolhido, em favor da Prefeitura de Desterro/PB. Valor contratado: Será o valor do serviço é de 
20% (vinte por cento) do valor total a ser ressarcido, condicionado ao êxito, ou seja não ganhar não 
paga nada. Fonte de recurso: Recursos próprios, visando o ressarcimento de ISSQN irregularmente 
recolhido a menor, ou não recolhido. Vigência: Até 31/12/2016. Dotação: QDD/2016. Data da Ass.: 
19/05/2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e José A. dos S. Filho. (Pela Contratada).

Desterro/PB, 19 de maio de 2016
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita
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