
R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de maio de 2016 123 Anos - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA 

Ano CXX1II
Número 080A UNIÃO  

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
24o  Mín.

30o  Máx.
20o Mín.

32o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,488  (compra) R$ 3,490  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,360  (compra) R$ 3,640  (venda)
EURO   R$ 4,032  (compra) R$ 4,037   (venda)

l PRF prende quatro pessoas por transportarem galos de briga. Página 6

l Chuva causa novo deslizamento de parte da barreira da BR-230. Página 7

l Juiz de Sergipe manda bloquear o WhatsApp por 72 horas. Página 13

l 39 cidades da PB realizam Semana do Microempreendedor sábado. Página 15

facebook.com/uniaogovpb

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

baixa

baixa

12h39

01h17

2.3m

2.2m

ALTA

ALTA

19h53

07h23

0.3m

0.4m

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

MuTIRão de SAúde

oPeRAção LAvA JATo

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo autorização para investigar pessoas citadas na 
delação premiada do senador Delcídio do Amaral, entre eles o paraibano Vital do Rêgo, ministro do TCU.  PÁGInA 9

Uma equipe de 50 profissionais vai examinar, a partir de amanhã, crianças 
de zero a 12 anos e grávidas com idade gestacional de 22 a 28 semanas 
graças a parceria do Estado com a ONG Círculo do Coração.  PÁGInA 13

Projeto da Associação 
de Catadores de Bonito 
de santa Fé virou modelo 
para entidades de todo o 
País.  PÁGInA 5

estado serve 
de exemplo 
para o Brasil
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FoTo: Secom-PB

PSB decide

esportes

Vital, Aécio e Cunha 
nas “garras” de Janot

20Caderno

A atual secretária de Estado de 
Desenvolvimento Humano, Cida 
Ramos, vai concorrer à Prefeitura 
da capital pelo PSB.  PÁGInA 3

Equipe masculina retorna 
ao Brasil após competições 
preparatórias.  PÁGInA 18

Tiago Germano foi 
o grande vencedor do 
Prêmio Sesc de Crônicas 
com o texto 
“Óculos Ray
-Ban”. 
PÁGInA 21

Jornalista da 
PB se destaca

Cida Ramos é 
pré-candidata

Atletismo se prepara 
nos Estados Unidos

PREsERVAÇão AMBIEnTAl Governo pode ampliar o Parque Estadual Marinho para incluir, 
além de Areia Vermelha, as piscinas naturais do Bessa, o Caribessa e Picãozinho.  PÁGInA 5

Caravana do Coração 
atenderá 13 cidades

ReCICLAGeM
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A Paraíba se inclui hoje entre 
os Estados que pela boa gerência 
de seus recursos mantém em dia 
os seus compromissos com o fun-
cionalismo. O governo estadual 
cumpre esta obrigação e dela não 
faz alarde por compreender que o 
zelo pela coisa pública e pelos in-
teresses republicanos das adminis-
trações é tarefa inerente a quem se 
dispõe a representar a sociedade 
na condição de chefe do Poder Exe-
cutivo e demais poderes, em seus 
vários níveis. Recente levantamen-
to feito pelo jornal O Estado de S. 
Paulo mostra que pelo menos 11 
unidades da federação tiveram que 
atrasar, parcelar ou escalonar suas 
folhas de pagamento. E diz mais: a 
expectativa é de que, nos próximos 
meses, outras unidades engrossem 
esta lista. 

A verdade é que a grave cri-
se fiscal que se instalou no país já 
vem afetando a vida de um milhão 
e meio de trabalhadores públicos. 
O trabalho do Estadão, realizado 
junto a sindicatos e associações de 
servidores estaduais, ressalta que 
os casos mais dramáticos, nestes 
primeiros quatro meses do ano, são 
os do Rio Grande do Sul e Rio de Ja-
neiro, onde, aliás, os salários come-
çaram a atrasar já no final de 2015. 
Outros Estados seguiram a mesma 
estratégia de mudar a data de de-
pósito do salário, como Rio Grande 
do Norte e Tocantins. Antes era dia 
30, depois passou para dia 3, dia 5 
e agora dia 10. Não há um calendá-
rio definido antecipadamente.

No Estado do Tocantins, a jus-
tificativa para a mudança na data 
foi o repasse das verbas federais. 

O pagamento passou do 5º dia útil 
para o dia 12. “Não temos liquidez 
financeira. Dependemos do repas-
se do FPE (Fundo de Participação 
do Estado, destinado aos gover-
nos estaduais e pago pela União) 
no dia 10 para pagar a folha no dia 
12”, afirma o secretário de Admi-
nistração daquele Estado. Com o 
caixa debilitado, Minas Gerais não 
só atrasou o salário em dezembro 
como foi obrigado a parcelar os pa-
gamentos seguintes. A Secretaria 
de Gestão e Planejamento do Es-
tado atribuiu o atraso, sobretudo, 
à forte queda da arrecadação do 
ICMS em 2015.

De acordo com vários especia-
listas em finanças públicas, o fato 
é que, para muitos Estados, a con-
ta não fecha mais. O resultado foi 
parar no contracheque dos servi-
dores e dos trabalhadores terceiri-
zados que prestam serviço para a 
administração estadual. Em meio 
ao caos, os Estados tentam renego-
ciar suas dívidas com a União. Há 
poucos dias, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu suspender o julga-
mento sobre a mudança de juros 
compostos para juros simples no 
cálculo da dívida. A intenção da 
corte é de que as partes negociem 
entre si como ficará a questão.

Por uma questão de justiça, há 
de se registrar que esta situação não 
pode ser debitada apenas na conta 
do desempenho dos governadores 
desses Estados. A gravidade da cri-
se deixa claro que persiste um pro-
blema até agora insolúvel no Brasil. 
Tem a ver com o pacto federativo. 
Enquanto este atual modelo não for 
revisto, as crises serão recorrentes. 

Editorial

 A crise nos Estados
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“Colocamos o lembrete para lembrar 
aos visitantes que aqui é proibido 
assistir a TV golpista”. Do deputado 
Anísio Maia, que também é vice-pre-
sidente do PT na Paraíba, justificando 
um cartaz colocado na sede da legen-
da na capital, em que se lê “Proibido 
assistir TV na Globo”. O partido, em 
nível nacional, elegeu a emissora como 
inimiga número 1: “Se ligar na Rede 
Globo, a gente muda de canal”.

UNInforme

CúpulA DO pMDB OutRO DISCuRSO

NOME DE CIDA RAMOS AglutINA lEgENDAS

O nome do ex-senador Vital do 
Rego, hoje ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU), já ha-
via sido ventilado em delações 
premiadas no âmbito das inves-
tigações da Operação Lava Jato. 
Pesa contra ele manipulação na 
CPI da Petrobras, da qual foi presi-
dente, para extorquir dinheiro de 
empresas investigadas, acusação 
já negada pelo ministro. Agora, a 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) pediu ao STF abertura de 
inquérito contra ele.

Aliás, toda a cúpula do PMDB é 
alvo da PGR. O órgão também 
pediu investigação ao STF con-
tra os senadores Romero Jucá, 
Valdir Raupp, Jader Barbalho e 
o presidente do Senado, Renan 
Calheiros, todos acusados de 
recebimento de propina nas 
obras da hidroelétrica de Belo 
Monte. Já o senador Aécio 
Neves é acusado pela PGR de 
também receber propina, agora 
em Furnas. Todos são árduos 
defensores do impeachment.    

“Estamos unidos com o 
PSB”. Do deputado esta-
dual Tião Gomes, ontem,  
falando como presidente 
estadual do PSL, descar-
tando a possibilidade de o 
seu partido sair com can-
didatura própria em João 
Pessoa, como havia sido 
ventilado anteriormente. 
E completou: “Não vamos 
impor nada”, falando em 
relação ao cargo de vice na 
chapa de Cida Ramos. 

MuDE DE CANAl

SOB INvEStIgAÇÃO

BANCO DO NE pAgARá R$ 35 MIl pOR pROjEtO
A assessoria do Banco do Nordeste confirma à coluna que abriu chamada pública para selecionar 
projeto de concepção do Hub de Inovação do Nordeste, espaço que será construído na sede da 
instituição, em Fortaleza, para apoiar empreendedores. A chamada é destinada a arquitetos de 
todo o país. O vencedor da proposta vencedora receberá R$ 35 mil.
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DEM FARÁ SEMINÁRIO

A confirmação oficial do nome 
da professora Cida Ramos 
(foto) como pré-candidata a 
prefeita de João Pessoa pelo 
PSB, ontem, num hotel da ca-
pital, confirmou o contrário do 
que vinham afirmando os ad-
versários da legenda socialista. 
Os partidos, que já estavam 
aglutinados em favor da então 
pré-candidatura do secretário 
João Azevedo, mostraram que 
estão unidos no apoio ao nome 
da atual secretária de Desen-
volvimento Humano do Estado. 
Ontem, o vereador Raoni Men-
des (DEM), que integra a base 
de apoio ao projeto do PSB, fez 
leitura idêntica sobre o tema: 
“Tenho absoluta convicção de 
que a candidatura de Cida Ramos saiu fortalecida. O que eu vi foi uma confirmação de uma unidade 
partidária em torno do seu nome. Poderia ter havido um corre-corre de partidos, mas não, o que vimos 
foi o fortalecimento da candidatura. Doze legendas deverão formar uma coligação com a chapa majo-
ritária, entre as quais o DEM, PT do B, PSL, PDT, PEN e PRTB – estas já declararam oficialmente o apoio à 
candidatura do PSB. Conforme disse Cida Ramos à coluna, outras legendas estão por vir, entre estas o 
PPS, cuja presidência estadual é ocupada pelo vice-prefeito de João Pessoa, Nonato Bandeira.
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Artigo

Muitas curas e ingratidão

Como sabemos, Jesus, além de 
pregar muito com a palavra, através 
dos sermões, das parábolas, pregou 
também com os atos. Limpou lepro-
sos, levantou paralíticos, deu vista 
aos cegos. 

Curava com a palavra, com a fé. 
E a fé, para ele, era o maior remé-
dio. Daí, sempre dizer ao curado: “A 
tua fé te curou”. Vejam a importân-
cia da fé. 

Devemos ter fé em tudo. Lem-
bremos de que a fé é sempre exer-
cida por nós, sem que nos tomemos 
consciência disso. Comecemos pela 
fé na vida. Temos certeza de que 
amanhã estaremos cumprindo nos-
sos deveres. 

E vamos a um fato ocorrido com 
Jesus, quando ele curou dez lepro-
sos. Curados pelo Mestre, eles fo-
ram tratar de seus negócios, menos 
um, que foi agradecer a Jesus pela 
extraordinária cura. 

Os curados foram tratar de seus 
negócios. O olhar de Jesus os acom-
panhou. Mas houve um que não veio 
para agradecer ao Mestre, a cura de 
sua cegueira. É aí que Jesus indaga:  
“E os outros não foram curados?”...

A verdade é que não há coisa 
mais dolorosa do que a ingratidão. 

Evidente que Jesus não estava 
pensando em agradecimento. O agra-
decimento nunca foi moeda. O que o 
Mestre desejava era dar uma lição. 

Devemos ser sempre gratos aos 
que nos beneficiam. Os leprosos, 
com exceção de um, não voltaram 
para agradecer o benefício recebido. 

Apenas a fé, o grande remédio, 
havia curado o leproso. 

É preciso lembrar de que Jesus 
não veio apenas curar doenças fí-
sicas. Mas, sobretudo, as morais. 
Curar com o seu Evangelho a lepra 
do egoísmo, da maledicência, da 
vaidade, da fé, e do orgulho.

Devemos ser sempre gratos aos que nos beneficiam. Os leprosos, com 
exceção de um, não voltaram para agradecer o benefício recebido.”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

O vereador Raoni Mendes informou ontem que o 
Democratas vai realizar seminário nos dias 21 e 22 
deste mês na capital para apresentar propostas e 
ações para João Pessoa. O documento final do se-
minário será entregue à pré-candidata do PSB, Cida 
Ramos. Ele afirmou que o DEM, do qual é o presi-
dente municipal, não fará imposição pelo cargo de 
vice, mas disse que a legenda almeja chegar a essa 
condição, desde que seja “pela unidade partidária”.    
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Cida Ramos é a pré-candidata do 
PSB à Prefeitura de João Pessoa 
O anúncio foi feito ontem 
no Imperial Hotel pelo 
governardor Ricardo Coutinho

O nome da secretária de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, professora, Cida 
Ramos foi oficializado ontem 
como pré-candidata à Pre-
feitura de João Pessoa pelo 
PSB. O anúncio foi feito pelo 
governador Ricardo Couti-
nho juntamente com o Dire-
tório Municipal do partido, 
no Nord Imperial Hotel, na 
Orla de Tambaú, na capital 
e contou com as presenças 
do deputado federal Damião 
Feliciano, dos deputados es-
taduais Hervásio Maia, Es-
tela Bezerra, Ze Paulo, Tião 
Gomes e do vereador Raoni 
Mendes, que é presidente do 
Diretório do DEM na capital 
e cotado para ser vice-prefei-
to na chapa de Cida Ramos.

A pré-candidata à Prefei-
tura de João Pessoa, prome-
teu que vai devolver a cidade 
aos verdadeiros donos que 
é a população. “Vamos reto-
mar a cidadania, o desenvol-
vimento, assistência social, 
o crescimento, a saúde e a 
mobilidade para os pessoen-
ses. Estou pronta, o desafio é 
enorme, mas a disposição de 
mudar é gigante”, disse Cida 
se revelando preparada para 
substituir o secretário João 
Azevedo e vencer as eleições.

Sobre seu vice-prefeito, 
Cida disse que essa discus-
são será feita com todo o 
diretório. Será um processo 
que representará a força de 
todos eles pra mudar João 
Pessoa. “Essa unidade par-
tidária tem o um único ob-
jetivo, que é o de retomar o 
desenvolvimento da cidade 
de João Pessoa”, reafirmou. 
De acordo com o deputado 
estadual, Hervázio Bezerra 
(PSB), o partidos PSL, PT do 
B, DEM, PDT, PRTB e PEN, 

José Alves
zavieira2@gmail.com

são alguns dos partidos que 
já anunciaram apoio à can-
didatura de Cida Ramos. Ele 
informou também que outros 
ainda estão por vir.

O secretário João Aze-
vedo disse que vai continuar 
exercendo o seu papel de 
secretário, mas dando total 
apoio a candidatura da com-
panheira Cida Ramos. Ele dis-
se que largou a candidatura 
porque à conjuntura mudou e 
nos últimos dias foi feita uma 
reavaliação e o nome de Cida 
foi referendado. “Estou aqui 
para dar meu apoio amplo à 
candidatura de Cida Ramos e 
espero que consigamos che-
gar à vitória nas próximas 
eleições”, disse Azevedo.

O governador
O governador Ricardo 

Coutinho (PSB), explicou que 
a estratégia não foi mudada. 

Ele disse que a conjuntura 
nacional mudou muito e João 
Azevedo detém o comando 
de uma das secretarias mais 
estratégicas (Recursos Hídri-
cos, Infraestrutura, Meio Am-
biente e Ciência e Tecnolo-
gia), e que é a locomotiva do 
Estado, e Cida é um nome que 
neste momento une todos os 
partidos, a cidade, e repre-
senta para a grande maioria 
da população uma coisa que 
é essencial, que é a supera-
ção. Não só por sua condição 
física, mas pela sua trajetória, 
pela sua coerência e princi-
palmente pela sua compreen-
são do que a cidade precisa.

“A cidade parou, a cidade 
no que era no governo do PSB 
e o que é hoje, não tem sequer 
comparação. Quem governa é 
um governo de uma obra só, 
e mesmo assim, uma obra to-
talmente falha. Uma obra que 

piorou o problema de escoa-
mento da Lagoa. Uma obra que 
não consegue ter transparên-
cia para explicar o que fizeram 
com R$ 10 milhões. 

E isso não sou eu que 
estou dizendo é a CGU”, afir-
mou Ricardo enfatizando que 
na atual gestão a periferia foi 
esquecida, aqueles que mais 
precisam deixaram de contar 
com a prefeitura. Ele lem-
brou também que as grandes 
obras que foram realizadas 
em sua gestão, a exemplo da 
Estação Ciência, está jogada, 
esquecida.

Ricardo disse ainda, que 
João Pessoa precisa avançar, 
precisa de novas ideias e de 
gente que cumpre aquilo que 
fala. Cida é cumpridora da 
palavra e os partidos que es-
tavam presentes na oficiali-
zação de seu nome como pré-
candidata do PSB às eleições 

sabem disso. “Ela é uma mu-
lher de fibra, de superação 
e tenho certeza que esse é o 
sangue que a cidade e o povo 
de João Pessoa precisa”.

Hervázio Bezerra
O deputado estadual Her-

vázio Bezerra (PSB) afirmou 
que Cida Ramos é uma boa 
escolha para disputar as elei-
ções pelo PSB em João Pessoa 
por causa da sua história de 
superação. “O que importa 
realmente na disputa são os 
projetos do partido para a ca-
pital paraibana, independente 
de quem seria o candidato”.

O parlamentar também 
garantiu que os aliados do 
PSB não vão abandonar o pro-
jeto do partido e projetou a 
adesão de outras legendas, a 
exemplo do PPS, do vice-pre-
feito da capital, Nonato Ban-
deira. Ele também afirmou 

que o nome de Raoni é impor-
tante para compor a chapa, 
mas disse que o nome do vice 
de Cida ainda será escolhido 
em ampla discussão com o 
partido.

Tião Gomes
O presidente estadual 

do PSL, deputado Tião Go-
mes, disse que seu partido 
vai apoiar a candidatura de 
Cida Ramos. Ele fez ques-
tão de dizer que seu partido 
apoia PSB, do governador 
Ricardo Coutinho, em João 
Pessoa, em qualquer nome 
que os socialistas anunciem 
como pré-candidato. Ele 
ainda ressaltou que sob hi-
pótese nenhuma, o PSL terá 
candidatura própria na capi-
tal e que decisão é unânime 
dentro do partido.

Ele revelou também que 
o seu partido o PSL continuará 
ao lado do PSB, independente 
de candidatura. Nós apoia-
mos porque o projeto do PSB 
é o nosso projeto. O PSL apoia 
projeto que tem futuro. Nesse 
momento estamos dando su-
porte total sem exigir nada em 
troca nessa campanha. É im-
portante frisar a unidade do 
PSL que não terá candidatura 
própria. “Vamos apoiar Cida 
Ramos”, ressaltou.

Raoni
O vereador Raoni Men-

des (DEM) que é um dos no-
mes que está sendo cotado 
para ser o vice da candidata 
Cida Ramos. Disse que está 
buscando para a cidade um 
projeto para o desenvolvi-
mento de João Pessoa. Um 
projeto de aliança com maior 
número de partidos para a 
vitória. Sobre seu nome para 
compor a chapa como vice, 
Raoni disse que primeira-
mente seu desejo é conso-
lidar um projeto para João 
Pessoa, e afirmou também 
que só a consolidação parti-
dária poderá levar seu nome 
a compor a chapa com a com-
panheira Cida Ramos.

Professora Cida Ramos, quando falava aos colegas e dirigentes partidários do PSB, na manhã dessa segunda-feira, em João Pessoa

FOTO: Edson Matos

O governador Ricardo Cou-
tinho participou, na noite desse 
sábado (30), na cidade de Ita-
poranga (7ª Região), de mais 
uma audiência do Orçamento 
Democrático Estadual, a déci-
ma deste ciclo 2016, que contou 
com a participação de mais de 
mil pessoas. Na ocasião, ele fez 
entrega de casas à população, 
equipamentos para as escolas 
e para a gerência de saúde, as-
sinou ordem de licitação para 
a construção da Escola Técnica 
Estadual e entregou cheques 
do Empreender-PB. A audiência 
aconteceu no ginásio “O Ma-
drugão”, localizado no bairro 
Chique Chique.

Ricardo abriu a plenária as-
sinando a ordem de abertura de 
licitação para a construção da 
Escola Técnica Estadual na cida-
de de Itaporanga, benefician-
do todo o Vale do Piancó, um 
investimento de mais de R$ 13 
milhões. “É um prazer retornar 
ao Vale do Piancó para ouvir a 
população em mais um momen-
to histórico para o Estado da 
Paraíba. Aqui hoje assinamos a 
ordem de abertura de licitação 

para a construção da Escola Téc-
nica Estadual que irá funcionar 
em tempo integral, com cursos 
profissionalizantes para melho-
rarias da educação na região, 
garantindo o desenvolvimento 
educacional de todo o Vale do 
Piancó”, disse o governador in-
formando que esteve recente-
mente com o ministro da Edu-
cação, Aluísio Mercadante, para 
tratar sobre a liberação de ver-
bas federais para o andamento 
das obras de mais seis escolas 
técnicas no Estado.

Por meio da Companhia 
Estadual de Habitação (Cehap), 
Ricardo fez a entrega simbólica 
do conjunto habitacional Lo-
zinha Loureiro, com a constru-
ção de 30 casas, que possuem 
34,5 m², compostas por sala, 
dois quartos, banheiro e cozi-
nha. “No conjunto habitacional 
existem casas adaptadas para 
idoso, com elementos de acessi-
bilidade, além de já possuir in-
fraestrutura básica prontas para 
a moradia”, informou o gover-
nador, lembrando que esta foi 
uma obra retomada pela atual 
gestão, tendo em vista o aban-

dono do projeto desde o ano de 
2004. “Recebemos muitas vezes 
apelos da população para que 
este projeto das casas fosse con-
cluído e aqui hoje estamos sa-
tisfeitos em poder realizar este 
desejo, entregando as chaves a 
cada um dos 30 moradores be-
neficiados”, disse.

O governador falou ainda 
sobre a satisfação em poder en-
tregar cheques do Empreender 
Paraíba, algo nunca visto em 
nenhum outro governo pas-
sado do Estado. “Fico satisfei-
to em ver os empreendedores 
que esta noite receberam cré-
ditos do Empreender. É o Esta-
do que chega para promover o 
empreendedorismo. É o banco 
do povo. Algo nunca visto na 
política paraibana. Foi quase 
um milhão de reais para a in-
clusão produtiva de pequenos 
empreendedores. Esse é perfil 
do nosso governo que é da de-
mocracia participativa, inclu-
são social e inclusão produtiva. 
Ouvir a população e incenti-
vá-la a escolher as prioridades 
de investimentos das regiões 
é a forma que este governo 

trabalha, diferenciando-se de 
quaisquer outros governos do 
País”, disse, ao entregar os che-
ques simbolicamente a 200 em-
preendedores, totalizando um 
investimento de R$ 750.500,00.

Com relação aos recursos 
destinados para o andamento 
de obras hídricas no Estado, 
Ricardo Coutinho expressou 
a vontade de poder resolver 
todos os problemas, mesmo 
sabendo das dificuldades, que 
muitas vezes perpassa a vonta-
de política. “Quero poder es-
tar sempre em condições para 
resolver tantos problemas de 
água em nosso Estado. 

As condições climáticas 
também não são favoráveis 
em muitas regiões e isso é uma 
realidade. Desde junho do ano 
passado que o Governo da Pa-
raíba não recebe recursos fede-
rais para poder dar andamento 
a diversas obras, inclusive no 
Vale do Piancó, mesmo assim, 
com estas adversidades, este 
governo entrará para a histó-
ria como o que mais construiu 
adutora em todo o Estado da 
Paraíba”, finalizou o gover-

nador saudando a Orquestra 
Jovem do Prima do Vale do 
Piancó, que abriu a plenária do 
ODE.

O governador também fez 
entrega de duas câmaras frias 
e dois aparelhos de ar-condi-
cionado para a 7ª Gerência de 
Saúde, no valor de R$ 67 mil 
em investimentos, assim como 
fez entrega de um equipamen-
to de raio X analógico para o 
Hospital Regional de Itaporan-
ga, no valor de R$ 350 mil.

Para a 7ª Gerência de Edu-
cação, Ricardo entregou 113 
computadores (R$ 451 mil) para 
melhorar os setores técnicos
-administrativos das escolas da 
região, totalizando 2.500 com-
putadores entregues em todo o 
Estado, e fez a entrega simbóli-
ca da implantação de rede wi-
reless nas 20 escolas de Ensino 
Médio, no valor de R$ 900 mil. 
Também entregou às escolas da 
região o selo “Escola que ensina 
o valor da vida”, pelo trabalho 
que vem sendo desenvolvido no 
combate ao mosquito transmis-
sor da dengue, zika e chikun-
gunya.

Itaporanga vai ganhar uma escola técnica
OrçamenTO demOcráTicO
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Políticas

Fórum de prefeitos paraibanos
no TCE discute controle interno
Evento acontecerá no dia 11 e 
vai reunir também presidentes 
das Câmaras de Vereadores 

A Assembleia Legislativa da Pa-
raíba realizou ontem, no Plenário 
Deputado José Mariz, uma Sessão 
Especial em homenagem aos ex-
-combatentes da Força Expedicioná-
ria Brasileira (FEB). O deputado Buba 
Germano, autor da propositura, pre-
sidiu os trabalhos. O requerimento 
da sessão foi aprovado por unani-
midade em plenário. O deputado 
Bosco Carneiro também prestigiou 
a sessão.

O deputado Buba Germano, 
filho do ex-combatente Fausto Ger-
mano, justificou a sessão pelo reco-
nhecimento aos heróis brasileiros 
na Segunda Guerra Mundial. “Na 
tomada de Monte Castelo o Exército 
Brasileiro teve uma participação efe-
tiva. Então faço essa homenagem 
com satisfação e para que a gente 
não perca a história de nosso País, 
a história desses heróis de guerra”, 
destacou.

Buba lembrou que seu pai, Faus-

to Germano, passou nove meses na 
Segunda Guerra Mundial e partici-
pou de duas batalhas. “A tomada de 
Monte Castelo se deu basicamente 
na baioneta, então os ex-combaten-
tes são heróis e me orgulho. Quando 
jovem eu tinha uma carteira de fi-
lho de ex-combatente que me dava 
acesso a escolas e outros benefícios. 
Na carteira estava escrito: orgulhe-se 
de seu pai, ele é um herói da Segun-
da Guerra Mundial”, enfatizou.

Os trabalhos também contaram 
com breve depoimento do ex-com-
batente Genival Máximo de Oliveira, 
92 anos, paraibano de Bananeiras 
que serviu na batalha da tomada de 
Monte Castelo, na Itália em 1945. Ele 
agradeceu as homenagens e contou 
que entrou no Exército no Rio de Ja-
neiro, aos 17 anos de idade. Genival 
Máximo foi ferido com estilhaços de 
bala e anos depois foi para reforma 
como 2º tenente. “Estou feliz da vida 
hoje vendo o Exército brilhar com 

prestígio em todas as Américas. Que-
ro agradecer a todos essa homena-
gem. Após 71 anos, nem parece que 
sou eu que estou aqui, emocionado”.

O general-de-brigada Daniel 
Almeida Dantas, comandante do 
1º Grupamento de Engenharia de 
Construção, leu um texto registran-
do as conquistas da Força Expedicio-
nária Brasileira que teve mais de 300 
mil homens e mulheres. Em comba-
te morreram 454 brasileiros. Mais de 
2.000 morreram depois vítimas de 
ferimentos e tantos outros ficaram 
com sequelas. “Os ex-combantes são 
nossos heróis. Na época, jovens, eles 
atenderam ao chamamento da Pá-
tria, largaram seus entes queridos e 
foram para um campo de batalha na 
Europa e lá derramaram seu sangue 
pela paz mundial. Então relembrar 
isto faz com que a gente possa enal-
tecer a eles e lembrar aos de hoje o 
sacrifício que eles fizeram no passa-
do”, disse.

Assembleia presta homenagem
à Força Expedicionária Brasileira

heróis da segunda guerra

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba realiza no 
próximo dia 11, das 8h às 18h, 
o II Fórum de Prefeitos da Pa-
raíba. O evento acontecerá no 
Auditório do Centro Cultural 
Ariano Suassuna, do TCE-PB, 
antecedendo ao Simpósio Na-
cional de Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público, pro-
movido nos dias 12 e 13 pelo 
Conselho Regional de Contabi-
lidade da Paraíba (CRC).

O Fórum é direcionado a 
prefeitos e presidentes de Câ-
maras Municipais e seu aces-
so, gratuito, é também aber-
to à participação do público 
interessado na temática das 
palestras. Começa às 8h com a 
apresentação do Coral do TCE, 
seguida dos pronunciamentos 
de boas-vindas do presidente 
da Corte e do representante do 
Conselho Regional de Contabi-
lidade da Paraíba.

O presidente do TCE-PB, 
conselheiro Arthur Cunha 
Lima, destaca a importância 
da parceria firmada com o CRC 
para integrar a segunda edição 
do fórum de prefeitos ao sim-
pósio nacional. “É uma ótima 
oportunidade de valorizar os 
debates em torno de temas 
atuais, relevantes e comuns a 
todos” disse.

Durante o fórum, audito-
res e técnicos do TCE – de sua 
Assessoria Técnica, Ouvidoria 
e Auditoria – estarão em cin-
co estandes, no próprio Cen-
tro Cultural, para responder a 
consultas e questionamentos 
de gestores em último ano de 
mandato sobre precauções e 
restrições nas áreas de licita-
ções, pessoal e obras. Haverá, 
a cargo da Assessoria Técnica 
(Astec), um painel para divul-
gação do novo sistema eletrô-
nico do tribunal.

Palestras
As palestras do fórum co-

meçam às 9h da quarta-feira 
(11) com o auditor de Contas 
Públicas Josedilton Alves Diniz 
falando sobre o tema: “Contro-
le Interno Municipal: Identi-
ficando os problemas e apon-
tando soluções”.

Em seguida, às 9:30h, o 
chefe da Controladoria-Geral 
da União (CGU), Gabriel Ara-
gão Wright, e o auditor Rodri-
go Paiva, também da CGU, fa-
larão sobre “Rede de Controle 
Interno para o Fortalecimento 
de Entes Municipais”.

Cartilha
Ainda no período da ma-

nhã, haverá o lançamento da 
“Cartilha de Orientação Sobre 
Controle Interno nos Entes Mu-
nicipais”, destinada a todos os 
gestores públicos municipais, 
apresentada pela equipe de 
Controle Interno do TCE-PB, 
Flávio Roberto Gondim e Mar-
gildo de Lacerda Dantas.

A programação da manhã 
encerra com a palestra “Es-
truturando o Controle Interno 
Municipal”, proferida pela au-
ditora da CGE, Rossana Guerra.

As atividades começam 
no período da tarde, a partir 
das 14h, com a apresentação 
da cartilha “Transição/Final 
de Mandato – Cuidados e Pro-
cedimentos”, destinada a todos 
os prefeitos municipais, expos-
ta pela auditora do TCE-PB, 
Fabiana Lusia C. Ramalho de 
Miranda.

Às 15h, o advogado Raoni 
Lacerda Vita, vice-presidente 
da OAB, falará sobre a nova “Le-
gislação Eleitoral- Restrições e 
Recomendações aos Gestores 
Paraibanos”. O primeiro dia 
do evento encerra com a pa-
lestra “Compliance Eleitoral e 
Propaganda na Internet”, a ser 
proferida às 15h30 pelo pro-
fessor Gustavo Rabay Guerra. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pela internet, 
no portal do TCE, página da 
Ecosil diretamente no endere-
ço https://www.doity.com.br/
forum-de-prefeitos-do-esta-
do-da-paraiba.

O deputado Buba Germano (à direita) foi o autor da propositura que homenageou ex-combatentes da FEB na Assembleia Legislativa

Foto: ALPB

Nos dias 19 e 20 de maio 
de 2016, ocorrerá em João Pes-
soa o Seminário “Mediação e 
Práticas Restaurativas na Co-
munidade Escolar” promovido 
pelo Fórum Metropolitano de 
Discussão e Diálogo de Preven-
ção e Monitoramento de Vio-
lências. O objetivo do evento 
é pautar a cultura de paz nas 
escolas, por meio do debate 
sobre mediação de conflitos. 
Para isso o seminário terá a 
participação de profissionais 
que apresentarão experiências 
bem-sucedidas de mediação e 
práticas restaurativas em am-
biente escolar.

Na oportunidade, será 
apresentado o projeto piloto 
“Mediação e Protagonismo Es-
colar: promovendo a cultura de 
paz”, uma iniciativa do Núcleo 
de Conciliação e Mediação do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba. Tem como objetivo levar a 
mediação como cultura de paz 
nas escolas, no relacionamento 
pais e professores, professores 
e alunos, pais e filhos e etc.

Após o seminário, serão 

escolhidas três escolas (uma 
municipal, uma estadual e uma 
particular) que irão participar 
do projeto. Segundo o juiz Bru-
no Azevedo, diretor adjunto do 
Núcleo, o projeto acompanha-
rá a vida escolar do aluno: “Ele 
funcionará em caráter perma-
nente nas escolas escolhidas, 
participando do processo de 
formatação dos estudantes”.

O seminário ocorrerá no 
espaço cultural do Centro Uni-
versitário de João Pessoa (Uni-
pê) e terá entre os painelistas 
representantes da Universi-
dade Federal de Pernambuco, 
Universidade Federal da Pa-
raíba, Universidade Estadual 
da Paraíba, Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, Tribunal 
de Justiça de São Paulo, Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
Ministério Público da Paraíba, 
Fundação Escola Superior do 
Ministério Público da Paraíba, 
Secretaria Municipal de Se-
gurança Cidadã de Fortaleza 
(CE) e Ordem dos Advogados 
do Brasil-Seccional Paraíba 
(OAB-PB).

Projeto do TJPB promove 
cultura da paz nas escolas

Prevenção à violência

Na próxima sexta-feira, 
o Juízo Eleitoral da 37ª Zona 
com sede no município de 
São João do Rio do Peixe, que 
compreende as cidades de 
Triunfo, Santa Helena, Poço de 
José de Moura e Bernardino 
Batista, fará reunião, às 10h, 
no Salão do Tribunal do Júri, 
com representantes dos par-
tidos políticos sobre o sistema 
“Comunica”, relativamente às 
notificações, intimações e de-
mais comunicações que a Jus-
tiça Eleitoral manterá com as 
agremiações partidárias.

O juiz da 37ª Zona Eleito-
ral, José Irlando Sobreira Ma-
chado, falou sobre a reunião: 
“Decidimos fazer esta reunião 
com os representantes de par-
tidos políticos para apresen-
tar o ‘Comunica’ - Sistema de 
Comunicações da Justiça Elei-
toral – que tem como objetivo 
proporcionar efetividade, ra-
pidez e segurança nas comu-
nicações e encaminhamento 
eletrônico de documentos da 
Justiça Eleitoral para órgãos 

partidários, candidatos e coli-
gações eleitorais.”

Segundo Francisco Val-
mir Lopes, chefe de Cartório 
Eleitoral da 37ª Zona, foi emi-
tido convite aos representan-
tes de partidos políticos da 
região. “A intenção é facilitar 
os futuros contatos que serão 
estabelecidos de forma oficial 
com a implantação do sistema 
Comunica, e promover a apro-
ximação entre as entidades. É 
a oportunidade para apresen-
tarmos esta nova ferramenta 
de comunicação que a 37ª 
passará a utilizar.” afirmou 
Francisco Valmir

Confira os termos do con-
vite: “A 37ª Zona Eleitoral, que 
compreende os municípios de 
São João do Rio do Peixe-PB 
(Sede), Triunfo, Santa Helena, 
Poço de José de Moura e Ber-
nardino Batista, convida a to-
dos os dirigentes dos partidos 
políticos de sua circunscrição, 
em especial das 65 direções 
em vigência, a participar de 
uma reunião, no dia 6 de maio 

de 2016, às 10h, no Salão do 
Tribunal do Júri, localizado à 
Rua Projetada, S/N, Populares, 
São João do Rio do Peixe-PB, 
quando será abordado, dentre 
outros assuntos de interesse 
partidário, sobre o sistema 
“Comunica”, implantado na 
37ª Zona através da Portaria 
02/2016-37ªZE/PB, pelo qual 
se realizará todas as notifi-
cações, intimações e demais 
comunicações entre a Justiça 
Eleitoral e as respectivas agre-
miações”.

Justiça Eleitoral faz apresentação 
do sistema Comunica no interior

reunião com Partidos Políticos Lei proíbe a
divulgação de 
imagens de
câmeras de bares

Está em vigor, no mu-
nicípio de João Pessoa, 
uma lei de autoria do vere-
ador Lucas de Brito (PSL) 
que proíbe a exibição das 
imagens produzidas e ar-
mazenadas por câmeras de 
vigilância de bares e res-
taurantes da capital parai-
bana, exceto por meio de 
requisição formal em caso 
de investigação policial ou 
para instrução de processo 
judicial.

A iniciativa de Lucas 
de Brito tem o objetivo de 
garantir a privacidade dos 
consumidores. “Foi uma 
lei construída com os sin-
dicatos de bares e restau-
rantes, para assegurar o 
direito à privacidade dos 
frequentadores dos esta-
belecimentos”, afirmou o 
parlamentar.

De acordo com a lei do 
vereador Lucas de Brito, as 
imagens deverão ser arma-
zenadas por, pelo menos, 
sessenta dias.

Sistema vai 
facilitar a
comunicação 
da Justiça 
com partidos,
candidatos e 
coligações



Chuva causa novo 
deslizamento de parte 
da barreira da BR-230
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Objetivo é ampliar Parque 
Estadual Marinho para 
outros bancos de corais

Ampliação de parque é analisada
PiCãozinho e CaRiBessa

Uma comissão criada 
pelo governo está realizando 
estudos com o objetivo de am-
pliar o Parque Estadual Mari-
nho para outros bancos de co-
rais que inclui, além de Areia 
Vermelha, as piscinas naturais 
do Bessa, Caribessa e Picão-
zinho. Segundo o secretário 
executivo do Meio Ambiente, 
Fabiano Lucena, desde mar-
ço do ano passado o Governo 
da Paraíba vem trabalhando 
para ampliar a planta do ter-
ritório já protegido. 

Nos estudos, a comis-
são composta por biólogos 
e técnicos multidisciplinares 
vai definir se aqueles locais 
passarão a ser Unidades de 
Conservação (UC) ou Área 
de Preservação Ambiental 
(APA). “A gestão do mar é 
da União, então o Estado so-
mente pode intervir se for 
UC”, lembra o secretário.

A Curadoria do Meio Am-
biente entrou com uma ação 
pública para que o Estado 
faça cumprir a lei de proteção 
ao ecossistema.  Segundo o 
promotor de Justiça José Fa-
rias de Souza Filho, ano pas-
sado foi iniciada investigação 
de suposta exploração irregu-
lar nos corais na área da Praia 
do Bessa, em João Pessoa.

A Capitania dos Portos 
informou que realiza ações 
de inspeção naval na orla 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

marítima da Paraíba para coi-
bir o uso de embarcações na-
quela área, inclusive recente-
mente houve a apreensão de 
uma motoaquática, porque o 
piloto não portava documen-
to da embarcação. 

O primeiro sargento da 
Marinha, Franklin Alves de 

Andrade, encarregado da 
seção de inspeção naval da 
Capitania dos Portos, infor-
mou que cabe à Secretaria de 
Meio Ambiente de João Pes-
soa e a Sudema fiscalizarem 
e determinarem as áreas de 
preservação. Ele concluiu 
dizendo que as responsabi-

lidades da Marinha do Bra-
sil (Capitania dos Portos da 
Paraíba) são: salvaguarda 
da vida humana no mar, se-
gurança da navegação e pre-
venção da poluição hídrica. 

O empresário do escri-
tório Praia Caribessa, David 
Montenegro, negou qualquer 

irregularidade em seu em-
preendimento, inclusive rece-
beu há cerca de oito dias a visita 
de duas universitárias da Facul-
dade de Biologia para fazer es-
tudos sobre o local, os corais e a 
preservação do meio ambiente.

O empresário disse que 
já fez denúncias em relação a 

roubo de corais no local, inclu-
sive com prisão em flagrante 
e acrescentou que existe uma 
galeria pluvial que está degra-
dando o meio ambiente. “Estou 
aqui há dez anos e sempre me 
preocupei em preservar o meio 
ambiente”, garantiu.

Comissão vai definir se locais como Caribessa e Picãozinho passarão a ser Uni-
dades de Conservação (UC) ou Área de Proteção Ambientall (APA)

FoTo: Marcos Russo

O Projeto da Associação dos 
Catadores de Material Reciclado 
(Ascamare), de Bonito de San-
ta Fé, apoiado pelo Governo do 
Estado, por meio do Cooperar 
e Banco Mundial, e pelo gover-
no municipal, foi apresentado 
no Workshop sobre Políticas de 
Resíduos Sólidos Recicláveis, rea-
lizado na semana passada em 
Itabaiana. O projeto se tornou 
exemplo para o Brasil ao ga-

nhar 1º lugar, dentre os 63 par-
ticipantes na premiação nacional 
Cidade Pró-Catador, promovida 
pela Secretaria-Geral da Presi-
dência da República com ações 
de inclusão socioeconômica dos 
beneficiários, e está servindo de 
modelo para novos grupos que 
pretendem adentrar ou aperfei-
çoar a atividade. 

O workshop sobre resíduos 
é uma forma de promover dis-

cussões sobre o assunto para 
estimular as potencialidades de 
novos projetos de sustentabilida-
de e que têm a possibilidade de 
financiamentos com recursos do 
PB Rural Sustentável.

Durante o workshop, o con-
sultor ambiental e economista da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Tarcísio Valério da Costa, 
apresentou um estudo segundo 
o qual diversos municípios parai-

Projeto de catadores é exemplo para o Brasil
ReCiCLagem de Resíduos sóLidos

Três experiências de projetos de reciclagem de resíduos sólidos foram implantadas pelo Cooperar e Banco Mundial

FoTo: Secom-PB

banos estão deixando de gerar 
receita com a venda de resíduos 
sólidos recicláveis. De acordo com 
o estudo, Itabaiana, por exem-
plo, poderia arrecadar mensal-
mente com a venda de resíduos 
sólidos recicláveis R$ 110.542,50, 
enquanto Remígio está deixando 
de arrecadar R$ 86,1 mil, Areia 
perde de ganhar R$ 103,9 mil e 
Pilões poderia faturar R$ 30,2 mil. 

O estudo do consultor se ba-
seou na estimativa da produção 
de 1kg de lixo por dia vendido a 
R$ 0,50 o quilo. Ele atribui a falta 
de arrecadação de recursos com 
a atividade à inexistência de ade-
são dos municípios à Política Na-
cional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
instituída em 2010, que prevê 
uma série de atitudes para me-
lhorar desde a coleta até o desti-
no final dos resíduos sólidos. 

Quando se trata do cenário 
nacional, apenas 14% dos mu-
nicípios brasileiros implantaram 
plenamente a coleta seletiva que 
vai desde o treinamento dos ca-
tadores, ações de educação am-
biental, construção de estrutura 
para a reciclagem dos resíduos 
sólidos e aquisição de equipa-
mentos utilizados na atividade. 

Ainda segundo Tarcísio Valé-
rio, 40% dos municípios no Bra-
sil encerraram os lixões e 33,5% 
concluíram os seus Planos de Ges-
tão Integrada de Resíduos Sólidos 
(Pngirs). O economista destacou 
que reciclar é uma boa oportuni-
dade, tanto para o meio ambien-
te como para quem recicla. Mas 

lembrou que as pessoas ainda 
não atentaram para a iniciativa, 
pois apenas 55% dos resíduos 
produzidos são recicláveis e 45% 
não são aproveitados e o destino 
infelizmente são os aterros sani-
tários. Dados do Ipea de 2010 re-
velam que o potencial da cadeia 
produtiva de recicláveis pode 
chegar a gerar uma movimenta-
ção financeira de R$ 8 bi com a 
implantação de políticas públicas 
para o segmento. “A indústria da 
confecção, por exemplo, utiliza 
32% de pet”, informou.

O catador de resíduos sóli-
dos, Erinaldo Claudino da Silva, 
de Pilões, relatou que foi ali co-
nhecer novas experiências, como 
a da Cooperativa dos Catadores 
de Material Reciclável de Itabaia-
na (Itamare), também apoiada 
pelo Cooperar e Banco Mundial 
num investimento de R$ 382,2 
mil, que retirou 82 famílias do li-
xão da cidade. 

A secretária do Consórcio 
Intermunicipal para a Gestão de 
Resíduos Sólidos do Cariri Orien-
tal (Cigrescor), Socorro Barbosa, 
falou da expectativa do seu gru-
po atingir o mesmo nível de or-
ganização da Itamare. 

Três experiências de proje-
tos de reciclagem de resíduos 
sólidos foram implantadas pelo 
Cooperar e Banco Mundial no 
último convênio, nos municípios 
de Itabaiana, Bonito de Santa Fé 
e Pombal, num investimento su-
perior a R$ 1 milhão, atendendo 
diretamente 238 famílias.
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Rinha de galo, crime co-
nhecido popularmente como 
“briga de galo”, é uma atividade 
constante na Paraíba, de acor-
do com a Polícia Ambiental. 
O embate entre dois animais, 
acompanhado por pessoas 
que realizam apostas, ainda 
acontece de forma clandestina, 
embora seja proibido no Brasil 
desde 1998. A Polícia Ambien-
tal afirma que, além dos galos, 
os canários da terra e cães da 
raça pit bull também são usa-
dos para outros tipos de luta. 
Podem responder pelo crime 
de rinha de galo os proprietá-
rios dos animais, o dono do lo-
cal onde a prática é realizada e 
os eventuais apostadores.

Na manhã do último do-
mingo (1º), a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) prendeu qua-
tro homens que transportavam 
cinco galos de briga e medica-
ção anti-inflamatória, seringa e 
soro fisiológico, na BR-230, no 
município de Sobrado, Zona da 
Mata da Paraíba. A medicação 
seria utilizada para curar feri-
mentos provocados nas aves. 
Segundo a PRF, o grupo estava 
em um carro Ford Fiesta quan-
do foi abordado pelos policiais, 
no quilômetro 70 da rodovia. 
Ao serem questionados sobre 
os animais e a medicação, um 
deles confessou que estariam 
viajando da cidade de Santa 
Rita para o Distrito Serrinha, 
em Itambé/PE, para participar 
de rinha de galo. As bolsas em 
que os animais se encontra-
vam, chamadas também de 
carregador ou transportador 
de tecido, apresentavam logo-
tipos impressos que diziam: 
“Aves combatentes – Esporte 
Milenar” e “Combate – Gla-
diador”. Os homens foram au-
tuados por crime ambiental e 
deverão pagar multa estipu-
lada no valor de R$ 1mil por 
animal apreendido, o que to-
talizou R$ 5mil.

Só neste ano, na Paraí-
ba, incluindo a ocorrência de 
domingo, nove pessoas já fo-
ram autuadas pela prática de 
maus-tratos e 42 galos foram 
apreendidos. Esses animais fo-
ram destinados de acordo com 
o estado físico em que se en-
contravam. Geralmente, quan-
do estão em boas condições, 
são doados a instituições filan-
trópicas e, quando é verificada 
a utilização de hormônios ou 
antibióticos, esses animais são 
levados para avaliação e desti-
nados ao Centro de Zoonoses.

PRF prende quatro pessoas por
transportarem galos de briga
Aves estavam sendo 
levadas para Itambé-PE 
onde participariam de lutas

Adrizzia Silva
Jornal A União

A tropa da Polícia Militar da Paraíba garantiu a segurança 
dentro e fora do Estádio Amigão na tarde de domingo 
(1º), em Campina Grande, por ocasião da final da Copa do 

Nordeste, jogada pelo Campinense Clube contra o Santa Cruz de 

Recife, que venceu a competição de 2016.  Apesar de o Estádio 
Amigão ter ficado completamente lotado, não se registraram 
confrontos e a tranquilidade da partida foi o destaque do final da 
Copa Nordeste. 

Segurança garantida

Foto: Cláudio Góes

Foto: Secom-PB

Dois suspeitos foram 
presos em flagrante, no do-
mingo (1º), quando tentavam 
furtar um estabelecimento 
comercial na cidade de Cam-
pina Grande. A dupla foi sur-
preendida por policiais do 2º 
Batalhão de Polícia Militar, 
que atuavam no policiamen-
to do Estádio Amigão.

Na ação, a central de 
monitoramento do estabe-
lecimento comercial entrou 
em contato com a Polícia Mi-
litar através do número de 
emergência - 190, informan-
do que havia dois homens 
no interior da loja. Imediata-

mente, os policiais militares 
comandados pelo major João 
Batista Guimarães partiram 
em diligências e ao chegar 
ao local verificaram que o 
estabelecimento havia sido 
violado.

Ao realizarem buscas, 
os dois indivíduos foram lo-
calizados. Com os suspeitos 
presos foram encontrados 
vários equipamentos eletrô-
nicos como: aparelhos de 
DVDs, celulares, smartpho-
nes e tablets, além das ferra-
mentas utilizadas no arrom-
bamento.

Um dos presos se encon-

tra no Hospital de Trauma, 
está custodiado e seu estado 
é estável. Já o segundo, jun-
tamente com todo material 
apreendido, foi encaminha-
do à Delegacia de Polícia Ci-
vil e autuado pelo crime de 
furto qualificado. 

“O suspeito que foi en-
caminhado ao Hospital de 
Trauma é acusado de vários 
crimes, entre eles: homicí-
dio, tráfico, porte ilegal de 
arma, furto qualificado e 
associação criminosa”, de-
talhou o major João Batista 
Guimarães, que coordenou a 
ação.

Dois homens acusados de furto 
são presos em Campina Grande

AÇÃO POLICIAL

PM detém 46 
suspeitos de 
crimes no fim de 
semana na PB

A Polícia Militar apreen-
deu, no período das 18h da 
última sexta-feira (29), até 
as 23h59 de domingo (1º), 
sete armas de fogo, 46 sus-
peitos de diversos crimes, 
mais de 3kg de drogas e re-
cuperou 12 veículos rouba-
dos em todo o Estado.

Foram apreendidas três 
espingardas, três revólveres 
e uma pistola nas cidades de 
Lagoa Seca, Pombal, Sapé, 
Campina Grande, Mogeiro, 
Rio Tinto e João Pessoa. Fo-
ram detidos 46 suspeitos, 
14 com drogas, 13 por rou-
bo, 11 por furto, quatro por 
força de mandado de prisão, 
três por porte ilegal de arma 
e um por tentativa de homi-
cídio. Também houve a apre-
ensão de 2kg de crack, 1kg 
de cocaína e 153 papelotes 
de maconha. 

Veículos recuperados
A Polícia Militar recu-

perou dez motos e um carro 
com registros de roubo ou 
furto nas ações de reforço 
do policiamento no fim de 
semana no Estado.

Na cidade de Patos, no 
Sertão, policiais do 3º Ba-
talhão prenderam Jamilson 
Leite de Oliveira, de 23 anos, 
acusado de roubar duas mo-
tos nesse sábado, no centro 
do município. Os veículos 
foram localizados no bairro 
Bivar Olinto.

Ainda em Patos, a 6ª 
Companhia do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope) 
prendeu um homem que 
atuava sempre aos sábados 
com o furto de motos de 
pessoas que deixavam os 
veículos estacionados para 
fazerem a feira no mercado 
público de Patos. Cláudio de 
Araújo Leite, de 30 anos, foi 
preso na frente de casa e en-
tregou uma moto que tinha 
sido furtada no mesmo dia, 
quando câmeras de circuito 
interno flagraram a ação do 
acusado. 

Os outros veículos recu-
perados pela Polícia Militar 
no período foram nas cida-
des de João Pessoa, Campina 
Grande, Sapé, Santa Rita, La-
goa Seca e Bayeux. As ações 
continuam intensificadas 
em todo o Estado.

Polícia apreende drogas com adolescente
Uma denúncia anôni-

ma levou os policiais da 6ª 
Companhia Independente 
a apreender 27 trouxas de 
maconha e quatro porções 
de cocaína, no último sábado 
(30), com um adolescente de 
14 anos, no bairro do Jacaré, 
em Cabedelo. O jovem é sus-
peito de vários assaltos na 
cidade e também da partici-
pação nos quatro últimos ho-
micídios ocorridos no bairro.

No momento da apreen-
são, ele estava na companhia 
de Ricardo Tavares de Lima, 
de 32 anos, e Michele Maria 
da Silva, 20. Os três foram 
abordados por uma guarni-
ção da Força Tática, na Rua 
Golfinho, onde a droga foi en-
contrada embaixo de um car-
ro que eles estavam ao lado.

O casal foi autuado por 
associação ao tráfico na 12ª 
Delegacia Distrital, em Manaí-
ra, na capital, e o menor por 
tráfico de drogas na Delegacia 
da Infância e Juventude, loca-
lizada na Central de Polícia Ci-
vil, no Geisel, em João Pessoa.

Prisão em Patos
A Polícia Civil, por meio 

EM CABEDELO

do trabalho investigativo 
realizado pelo Grupo Tático 
Especial (GTE) da 15ª Dele-
gacia Seccional, com sede na 
cidade de Patos, prendeu no 
fim de semana Fabiano Am-
brósio da Silva, de 20 anos. 
Ele é foragido da Justiça. 

De acordo com o de-
legado Gaudêncio Neto, a 
prisão aconteceu após di-
ligências e abordagens em 
localidades da cidade de 

Patos. “Começamos as in-
vestigações depois da ocor-
rência de um homicídio na 
noite do sábado nas proxi-
midades do Conjunto Vista 
da Serra, conhecido tam-
bém por Conjunto dos Sa-
pateiros. Durante as ações 
da polícia, encontramos 
Fabiano Ambrósio. Contra 
ele existia um mandado 
de prisão expedido pela 6ª 
Vara da Comarca de Patos, 

pelo crime de roubo, fato 
ocorrido em 2014”, disse o 
policial.

O preso foi encaminha-
do para a delegacia de Patos 
onde prestou depoimento e 
em seguida foram realiza-
dos os procedimentos le-
gais. Fabiano Ambrósio foi 
encaminhado para a Peni-
tenciária procurador Rome-
ro da Nóbrega, onde fica à 
disposição da Justiça. 

27 trouxas de maconha e quatro porções de cocaína estavam em poder de um menor de 14 anos

Foto: PRF

Os cinco galos de briga, que estavam dentro de um Ford Fiesta, foram apreendidos no município de Sobrado no último domingo

 Conforme a Lei de Crimes Ambientais, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais é crime, 
com pena de três meses a um ano, além de multa de R$ 500 a R$ 3 mil por animal.  A pena ainda é aumentada 
de um sexto a um terço em caso de morte.

Denúncias de crime ambiental
Disk Denúncia da Secretaria do Meio Ambiente (Semam):  0800 281 9208, 3218-9208 ou através do 190.

Saiba mais
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Chuva causa novo deslizamento 
de parte da barreira da BR-230 
Foi o segundo deslizamento 
em uma semana no local, 
próximo ao Castelo Branco

Janielle Ventura
Especial para A União

Parte da barreira nas 
imediações do bairro Castelo 
Branco, às margens do KM19 
da rodovia Br-230, em João 
Pessoa, deslizou na manhã do 
último domingo (1º). Este foi 
o segundo deslizamento em 
apenas uma semana no local. 
De acordo com Noé Estrela, co-
ordenador da Defesa Civil, há 
um projeto de restauração do 
sistema de drenagem que fará 
com que a água da chuva não 
escoe pela barreira, e sim pela 
galeria, evitando deslizamen-
tos e riscos de acidentes. Ainda 
não há previsão de quando a 
restauração será feita, mas ava-
liações estão sendo feitas.

Ele acrescenta que a situ-
ação torna-se delicada devido 
à ocupação no alto da barrei-
ra. As instalações obstruem 
a galeria, fazendo com que a 
água desça pela barreira. Desse 
modo, a água acaba levando a 
lama para o asfalto, chegando 
a interditar parte da Br-230 
e prejudicando o tráfego. Em 
2013, Noé relembra que um 
deslizamento caiu sobre carros 
e motos. Apesar do susto, não 
houve feridos.

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) sempre monitora os 
deslizamentos na área. Segun-
do o Dnit, eles ocorrem durante 
os períodos de chuvas intensas, 
provocados pelas ocupações 
irregulares na parte superior 
da barreira, que interrompem 
o sistema de drenagem. Nesses 
casos, a Defesa Civil sempre é 
acionada para fazer a limpeza.

Apesar dos constantes 
deslizamentos em épocas 

chuvosas, a informação do 
chefe do Serviço de Unidade 
Local do Dnit em Santa rita, 
engenheiro rainer rembran-
dt Pierre Branco, é de que não 
há uma estatística e números 
de quantitativos.

Projeto Dnit
Estão previstas obras de 

proteção a essa barreira den-
tro do Projeto de Adequação 
de Capacidade e Segurança 
da Br-230, do km0 (zero) ao 
km28  (a barreira está situa-
da no km 19). O referido pro-
jeto, elaborado pelo Dnit/PB, 
foi apresentado na Audiência 

Publica nº 01/2016, em 18 de 
abril deste ano. Para ser exe-
cutado, aguarda a realização 
da licitação pública, prevista 
para a segunda quinzena des-
te mês de maio.

Saiba mais
Em casos de deslizamen-

to, alagamento, suspeita de 
queda de árvore ou desmo-
ronamento, Noé explica que 
há um serviço 24h para quem 
precisar de ajuda. O número é 
o 0800 285 9020. "Uma equipe 
será encaminhada para avaliar 
o local e acionar as secretarias 
responsáveis", explicou.

TRE convoca 
candidatos do 
último concurso 
para desempate

O presidente do Tribunal 
regional Eleitoral da Paraíba 
(TrE-PB), desembargador José 
Aurélio da Cruz, e a Comissão do 
Concurso Público do TrE-PB 
convocaram, por meio de edi-
tal publicado no Diário Oficial 
da União do dia 29 de abril, os 
candidatos aprovados no con-
curso público para o cargo de 
técnico judiciário-área Admi-
nistrativa, que se encontram 
empatados até a 31ª colocação 
na Lista Geral; até a 2ª na Lista 
de Candidatos com Deficiência 
e até a 15ª colocação na Lista 
de candidatos negros.

O desempate obedecerá 
ao estabelecido no edital, cuja 
contagem do tempo de servi-
ço será efetuada considerando 
como data final o dia 20 de ou-
tubro de 2015, data de término 
das inscrições.

Os candidatos convocados 
terão até amanhã para apre-
sentarem, das 13h às 19h, à 
Secretaria de Gestão de Pesso-
as do TrE-PB, na Avenida Prin-
cesa Isabel, 201, Centro, João 
Pessoa, a documentação reque-
rida. Os candidatos poderão 
encaminhar a documentação 
por e-mail à SGP (sgp@tre-pb.
jus.br), sem prejuízo do envio 
do original pelos Correios e/ou 
cópia autenticada do rG, den-
tro do prazo legal.

Os professores da rede estadual de 
ensino têm até sexta-feira (6) para se ins-
crever no III Curso de especialização em 
educação com foco em ensino Aprendi-
zagem, realizado pelo Centro de educa-
ção e Saúde da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), Campus de Cui-
té, de acordo com a resolução nº 06/2015 
da Câmara Superior de Pós-Graduação 
do Conselho Universitário da UFCG.

As inscrições podem ser realizadas 
no Protocolo do CeS – UFCG – Campus 
Cuité, encaminhando o processo para a 
Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu 
do Centro de educação e Saúde, das 8h 
às 19h. Poderão se inscrever profissionais 
graduados em cursos de Pedagogia e/ou 
Licenciatura, reconhecidos pelo MeC.

Para a efetivação da inscrição, o 
candidato deverá entregar a seguinte 
documentação: diploma ou certidão de 
conclusão de curso de graduação ou de-
claração de estar concluindo a referida 
graduação, antes do início das aulas do 
curso; histórico escolar do curso de gra-
duação; duas cópias do Curriculum vi-
tae e uma cópia de seus respectivos do-
cumentos comprobatórios, autenticada 
ou acompanhada dos originais para se-
rem autenticados no local da inscrição; 
formulário de inscrição, devidamente 
preenchido e assinado pelo candidato; 
cópia de documento de identidade au-
tenticada ou cópia acompanhada do 
documento original. 

A inscrição poderá ser feita por cor-

respondência postada via Sedex, dentro 
do prazo estabelecido no edital, para: 
Destinatário: Protocolo do Centro de 
educação e Saúde - UFCG endereço: 
Olho D’água da Bica, S/n, Cuité, PB - CeP: 
58175-000. A comissão de seleção defe-
rirá os pedidos de inscrição dos candida-
tos, à vista da regularidade da documen-
tação apresentada, publicando a relação 
das inscrições deferidas e indeferidas, em 
local visível do Centro de educação e Saú-
de da UFCG e na página da internet do 
mesmo: http://www.ces.ufcg.edu.br. 

A seleção dos candidatos constará 
de prova escrita discursiva, versando so-
bre área temática do curso, de caráter 
eliminatório; entrevista, de caráter clas-
sificatório; análise do Curriculum vitae, 
de caráter classificatório. Somente serão 
aprovados, na etapa eliminatória, os can-
didatos que obtiverem nota igual o supe-
rior a 70% do exame. O edital, com mais 
informações sobre o curso, pode ser aces-
sado pelo link: http://www.ufcg.edu.br.

Professores da rede estadual 
podem se inscrever até sexta

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO

O Hemocentro da Paraí-
ba programou para o mês de 
maio nove coletas externas de 
sangue. De acordo com o cro-
nograma elaborado pelo Nú-
cleo de Ações Estratégicas, as 
primeiras coletas acontecem 
amanhã na Usina Japungu, em 
Santa rita, e no sábado (7), na 
Praça da Paz, nos Bancários.

No dia 11 (quarta-feira), 
a unidade móvel estará na 
Central de Aulas da UFPB, no 
sábado (14), a coleta externa 
será realizada na Fundação 
Bradesco, e na quarta-feira 
(18), na escola de inglês Minds 
João Pessoa, no Miramar. No 
sábado (21), os candidatos à 
doação poderão comparecer 
na Praça Alto da Boa Vista, no 
município de Bayeux (Projeto 
Vida por Vidas), na terça-feira 
(24) será no Banco do Brasil 
do município de Sapé, e na 
quarta-feira (25), no Centro 
Universitário Unipê. A pro-
gramação de coletas externas 

será finalizada no sábado (28), 
no Centro Espírita “O Consola-
dor”, no Geisel. 

Todas as coletas terão 
início às 8 h e término às 16 h. 
A chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas do Hemocentro, 
Divane Cabral, disse que “as 
ações de coleta externa possi-
bilitam, além da doação em si, 
uma forma de sensibilizar mais 
pessoas, e conscientizar sobre 
o ato de doar”.

A rede Hemocentro da 
Paraíba é responsável por 
atender 40 hospitais, cobrin-
do 100% dos leitos do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e 
mais os leitos de planos de 
saúde cadastrados. Para tanto 
é composta por uma rede de 
11 hemonúcleos distribuídos 
nos municípios de Guarabira, 
Picuí, Monteiro, Princesa Isa-
bel, Patos, Piancó, Itabaiana, 
Itaporanga, Cajazeiras, Sousa 
e Catolé do rocha, além de um 
regional, em Campina Grande.

Hemocentro divulga 
calendário de maio

COLEtAS ExtErnAS

Curso tem foco em 
ensino aprendizagem e 
é realizado pelo Centro 
de Educação e Saúde na 
UFCG, Campus de Cuité

Defesa Civil diz que ocupações no alto da barreira obstruem a galeria, fazendo com que a água da chuva desça e acabe levando lama para o asfalto na rodovia 

Acione imediatamente a Defesa Civil e abandone 
o imóvel se você perceber:
- Estalos ou aumento das trincas em pedras.
- Rachaduras ou trincas no terreno.
- Árvores, postes e muros inclinados.
- Muros e paredes estufadas.
- Novas rachaduras ou trincas na casa.

Ao dirigir na chuva, cuidado nunca é demais:
- Observe e respeite as sinalizações, principalmente 
em locais de possível deslizamento.

- Durante a chuva, ou com o asfalto molhado, o motorista deve 
aumentar a distância em relação ao veículo que trafega à sua 
frente. Assim, é possível evitar freadas bruscas, que nessas 
condições elevam o risco de derrapagens e aquaplanagens.
- As borrachas das palhetas do limpador de para-brisa 
precisam estar em bom estado de conservação para 
que a chuva afete o menos possível a dirigibilidade do 
veículo. Elas devem ser trocadas uma vez por ano.
- Os faróis devem estar sempre acesos.
- Redobre o cuidado nas curvas e frenagens.
- Evite passar em poças ou locais com acúmulo de água.

Fique atento

FOtO: Edson Matos

FOtO: Reprodução/Internet

Primeiras coletas acontecem amanhã na Usina Japungu, em Santa Rita
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Unicef lança campanha de apoio 
a crianças em áreas de conflito
Iniciativa dará visibilidade 
à situação de 250 milhões 
de crianças no mundo

O Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Uni-
cef) lançou ontem no Brasil a 
campanha Eu Sou Sofia. A ini-
ciativa visa a dar visibilidade 
à situação de 250 milhões de 
crianças que vivem em países 
afetados por conflitos.

“Além de chamar a aten-
ção para a situação dramática 
vivida pelas crianças, a campa-
nha pretende mobilizar as pes-
soas para que sejam doadoras 
do Unicef e ajudem a salvar a 
vida dos meninos e de outros 
milhões de crianças vulnerá-
veis”, informou a entidade.

As doações podem ser 
feitas por meio do site da 
campanha.

Quem é Sofia?
De acordo com o Unicef, 

a menina Sofia foi criada por 
animadores de filmes, como 
Planeta dos Macacos e Ava-
tar, a partir de 500 imagens 
de crianças reais de países 
que enfrentam situações de 
emergência, como Sudão do 
Sul, Haiti, Somália, Ucrânia, 
Níger e Iêmen.

“Ela representa órfãos, 
meninas e meninos forçados 
a deixar suas casas em função 
de conflitos, crianças desnu-

tridas e sem acesso à educa-
ção. Seu nome, que em grego 
significa sabedoria, foi esco-
lhido por ser comum a diver-
sos idiomas em todo o mun-
do”, acrescentou a entidade.

Trabalho
O trabalho do Unicef é 

feito em parceria com gover-
nos e organizações não gover-
namentais e inclui levar água 
potável e alimentos para as 
comunidades afetadas, pro-
mover o acesso à educação e à 
saúde, além de oferecer trata-
mento psicológico.

Em janeiro deste ano, o 
braço das Nações Unidas para 
a Infância lançou um apelo 
para arrecadar US$ 2,8 bi-
lhões, que serão usados para 
suprir necessidades básicas e 
capacitar os governos de paí-
ses em conflito para prevenir 
novas emergências humanitá-
rias no longo prazo.

Áreas de conflito
Dados do Unicef reve-

lam que aproximadamente 
uma em cada nove crianças 
do planeta vive em zonas de 
conflito, o equivalente a cerca 
de 250 milhões de meninos e 
meninas.

Em 2015, crianças que 
viviam em países e áreas afe-
tados por conflitos, segundo 
a entidade, tinham o dobro de 
chance de morrer de doenças 
evitáveis antes de completar 
5 anos de idade do que crian-
ças em outros países.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), realizou ontem o Ma-
nejo Clínico da Influenza para os 
profissionais de saúde da IV Ma-
crorregião – 1ª, 2ª e 12ª Gerências 
Regionais de Saúde (64 municí-
pios). O evento, realizado no au-
ditório do curso de Terapia Ocu-
pacional da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), teve o objetivo 
de qualificar os profissionais da 
assistência para que eles possam 
identificar precocemente os casos 
suspeitos de influenza e intervir 
oportunamente, evitando as for-
mas graves e óbito ocasionados 
pela doença.  

O treinamento foi destina-
do aos profissionais da rede hos-
pitalar estadual, entre médicos, 
enfermeiros, coordenadores de 
enfermagem, coordenadores de 
vigilância epidemiológica munici-
pais, além de representantes dos 
núcleos de vigilância hospitalar e 
da Comissão de Controle de Infec-
ção Hospitalar (CCIH).

“O aumento do número de 
casos notificados de influenza 
no Estado e o fato de não ter-
mos realizado este manejo clíni-
co no ano passado reforçaram a 
necessidade da qualificação dos 

Saúde faz Manejo da Influenza
para profissionais da 4ª Macrorregião
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profissionais. Além disso, estamos 
nos aproximando do período das 
Olimpíadas e isso também faz com 
que seja imprescindível a atuali-
zação dos conhecimentos sobre a 
doença”, informou a gerente de 
Vigilância Epidemiológica da SES, 
Izabel Sarmento.

Durante o manejo clínico fo-
ram abordados temas como diag-
nóstico, tratamento, medidas de 
prevenção e controle, além das 
orientações sobre a notificação 

e imunização contra a influenza. 
“No Estado, estamos em uma si-
tuação que não é de alarde, mas, 
sim, de vigilância. Quando qualifi-
camos os profissionais, colocando 
os protocolos que o Ministério da 
Saúde dispõe, tornamos a vigilân-
cia frente à influenza bem mais 
eficaz, possibilitando a identifica-
ção precoce da doença e, conse-
quentemente, tratando oportuna-
mente e evitando as complicações 
e óbitos”, declarou a gerente.

Profissionais da rede hospitalar estadual de saúde participaram do treinamento

foTo: Secom-PB

Com o objetivo de orientar 
o consumidor na compra do 
presente para o Dia das Mães, 
a Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) realizou, entre os 
dias 26 e 28 de abril de 2016, 
levantamento de preços para 
eletrodomésticos. Conforme 
a pesquisa, a maior variação, 
38,49%, ficou com a máquina de 
lavar roupas Brastemp BWK11, 
11kg, com preços variando en-
tre R$ 1.299,00 e R$ 1.799,00, 
diferença de R$ 500,00. A me-
nor variação da máquina de la-
var roupas, 2,84%, ficou com a 
Suggar Turbilhão Max, 7 quilos, 
com preços entre R$ 385,80 
e R$ 369,00, diferença de R$ 
10,20. Os dados foram coleta-
dos em oito estabelecimentos 
e levantou o preço de 181 itens 
divididos em geladeiras, fogões 
e máquinas de lavar roupas.

Geladeira
Quanto aos preços referen-

tes às geladeiras, a maior varia-
ção, 32,82%, ficou com a Con-
sul CRA30, 261L, degelo seco, 
com preços entre R$ 978,00 e 
R$ 1.299,00, diferença de R$ 
321,00. A menor variação foi 
de 1,25%, na Esmaltec RCD38, 
306 litros, com preços entre 
R$ 1.378,00 e R$ 1.396,00, di-
ferença de R$ 17,20.

Fogão
No quesito fogão, a menor 

variação, 2,39%, é do Esmaltec 
Caribe, seis bocas branco, com 
preços entre R$ 634,80 e R$ 
650,00, diferença de R$ 15,20. 
A maior variação, 37,84%, foi 
registrada no Esmaltec Ága-
ta, quatro bocas, branco, com 
preços entre R$ 399,00 e R$ 
550,00, diferença de R$ 151,00.

É presente
O secretário do Procon-

JP, Marcos Santos, chama a 
atenção do consumidor que 
pretende presentear a mãe 
com eletrodomésticos que 
fique atento às diferenças 
nos preços porque, como não 
são itens baratos, qualquer 
variação pode fazer diferen-
ça. “Também se deve atentar 
para a escolha do produto 
tendo em mente que se trata 
de um presente e o gosto a ser 
considerado é o da mãe”.

Trocas
O titular do Procon-JP 

esclarece que é importante 
o consumidor ficar atento à 
política de troca da loja para 
o caso da pessoa presenteada 
não gostar da marca, tamanho 
ou cor do produto. “Aconse-
lho que o consumidor veja 
a política de troca da loja no 
momento da compra e que 
isso seja especificado em nota 
fiscal porque, se não há vício 
com o produto, não há nada 
que justifique a troca e a loja 
não teria a obrigação de reali-
zar esse procedimento. É bom 
saber o gosto da mãe antes da 
compra ou um acordo deve 
ser feito antes da compra, com 
o próprio estabelecimento”, 
salientou Marcos Santos.  

A pesquisa avaliou preços 
nos seguintes estabelecimen-
tos: Casas Bahia (Mangabeira 
Shopping); Atacadão dos Ele-
tros (Mangabeira); Carrefour 
(Bessa); Lojas Maia Magazine 
Luiza (Centro); Armazém Pa-
raíba (Centro); Supermerca-
do Extra (Avenida Epitácio 
Pessoa); Hiper Bompreço 
(Bessa); e Eletro Shopping 
(Mangabeira Shopping).

Diferença é de até 
R$ 500,00 no preço

Máquina de lavar roupas

A criação de um mode-
lo para o desenvolvimento da 
vacina para o vírus zika é um 
dos principais temas a serem 
discutidos no 3º Simpósio In-
ternacional em Imunobiológi-
cos, promovido pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), que co-
meçou ontem, no Centro de Con-
venções Sul América, na Cidade 
Nova, centro do Rio de Janeiro.

De acordo com o dire-
tor de Bio-Manguinhos, Artur 
Couto, o primeiro desafio para 
o desenvolvimento de uma 
vacina é a definição do mode-
lo animal, ou seja, em qual es-

pécie de primata a vacina será 
testada antes de passar para o 
ser humano.

“Temos um debate pro-
gramado para o modelo ani-
mal, que está no começo da dis-
cussão. Ainda estamos numa 
fase de definição de modelos. 
Quando se fala no desenvolvi-
mento de uma vacina, temos 
que trabalhar com os modelos 
animais que vão responder 
aos testes que serão feitos, os 
testes clínicos. Qual o melhor 
animal que pode responder a 
esses testes para não fazer com 
ser humano antes de fazer com 
animais. É o que melhor res-
ponde a essa demanda”.

Segundo ele, a vacina para 

zika é prioridade e conta com 
muita cooperação entre as en-
tidades nacionais e também 
internacionais. Porém, o pro-
cesso pode levar, pelo menos, 
cinco anos até ser concluído.

“Existe hoje um esforço 
muito grande, tanto dos gover-
nos quanto da área de pesqui-
sa, em busca de uma solução. 
Essa vacina já entrou na pauta 
como prioridade, e o pessoal vai 
trabalhar para ter uma vacina 
o mais rápido possível. Mas o 
mais rápido possível em desen-
volvimento de vacina é falar em 
cinco anos como um prazo bem 
razoável, com todo o esforço, 
porque normalmente demora 
muito mais”, disse Artur Couto.

Simpósio debate modelos 
para seu desenvolvimento

vacina conTra Zika

Os jogadores do Campi-
nense, o volante Negretti e o 
atacante Raul, participaram, 
ontem, de uma ação social 
no Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonza-
ga Fernandes, em Campina 
Grande. Eles aproveitaram a 
folga para fazerem a entrega 
de uma TV LED 32 polegadas 
para a brinquedoteca da uni-
dade hospitalar.

O jogador Raul disse que é 
muito bom poder ajudar e ver 
a felicidade das crianças. “Que 
isso sirva de exemplo para ou-
tras pessoas que podem aju-

dar”, destacou ele. “Esse tipo de 
iniciativa é gratificante e alegra 
nossos corações e por isso te-
mos que sempre estar fazendo 
essas ações sociais”, comentou 
o volante Negretti.

Os jogadores andaram 
pelo hospital e visitaram as 
enfermarias da pediatria, 
onde conversaram com as 
crianças e posaram para fo-
tos. Até mesmo os que não 
eram torcedores do time da 
Raposa se renderam à soli-
dária ação rubro-negra.  

Segundo a psicóloga do 
Trauma-CG, Aline Fernandes, 

a TV doada será mais um 
instrumento para trabalhar 
a ludicidade com as crian-
ças internas. “É uma atitude 
muito bonita do Campinen-
se”, destacou Aline.

Estrutura
O Hospital de Emergên-

cia e Trauma de Campina 
Grande disponibiliza 33 lei-
tos na enfermaria pediátrica 
e seis na observação. Outros 
dez leitos funcionam na Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) e quatro na Unidade de 
Queimados (UTQ).

Atletas do Campinense 
participam de ação social

no HospiTal de TrauMa de caMpina grande

saneamento e 
acesso à água

O Conselho Monetário Na-
cional (CMN) decidiu ontem, em 
reunião extraordinária, ampliar a 
margem de participação permiti-
da ao Fundo de Desenvolvimento 
da Amazônia (FDA), ao Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste 
(FDNE) e ao Fundo de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste (FDCO) 
no financiamento de projetos de 
infraestrutura em saneamento e 
abastecimento de água. Os fun-
dos, que podiam participar com 
até 60% do investimento total 
do projeto, limitado a 80% do 
valor do seu capital fixo, agora 
poderão participar com até 80%, 
limitado a 90% do valor do ca-
pital fixo do fundo em questão. 
Segundo o Ministério da Fazenda, 
com a mudança, os limites de 
participação se alinham aos dos 
fundos constitucionais e do Pro-
grama Saneamento para Todos.

debate sobre 
o impeachment

O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais invalidou ontem a liminar que 
impedia os alunos da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) de fazerem uma 
assembleia para discutir o processo 
de impeachment da presidente Dil-
ma Rousseff. A reunião prevista para 
a última sexta-feira foi convocada 
pelo Centro Acadêmico Afonso Pena 
(CAAP). Quando era verificado se 
havia quórum mínimo para o início 
da assembleia, os estudantes rece-
beram de um oficial de Justiça proi-
bição do encontro. Segundo a juíza, 
“a pauta da Assembleia Geral Ex-
traordinária divulgada como sendo 
o posicionamento dos alunos da Fa-
culdade de Direito da UFMG perante 
o impeachment e as consequentes 
ações decorrentes desse posiciona-
mento fogem ao objetivo estatutário 
da entidade estudantil”.

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil



Atentado durante uma 
peregrinação no Iraque 
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PGR quer investigar Aécio e Vital

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, pe-
diu ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) autorização para 
iniciar as investigações con-
tra pessoas citadas no acordo 
de delação premiada do sena-
dor Delcídio do Amaral (MS) 
na Operação Lava Jato. As pe-
tições chegaram ao Supremo 
na quinta-feira (28).

Nos pedidos de abertura 
de inquérito, Janot preten-
de investigar o presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL); da Câmara, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), 
os senadores Aécio Neves 
(PSDB-MG), Valdir Raupp 
(PMDB-RR), Romero Jucá 
(PMDB-RO) e Jader Barba-
lho (PMDB-PA), e o deputado 
federal Marco Maia (PT-RS), 
além dos ministros da Secre-
taria de Comunicação Social 
da Presidência da República, 
Edinho Silva, e do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
Vital do Rêgo. Caberá ao mi-
nistro Teori Zavascki, relator 
da Lava Jato no Supremo, de-
cidir pela autorização.

Em março, Zavascki ho-
mologou o acordo de delação 
premiada do senador Delcí-

Procuradoria pediu ao 
STF autorização para 
iniciar as investigações

OPERAÇÃO LAVA JATO

Da Agência Brasil

dio do Amaral (MS) firmado 
com a Procuradoria-Geral da 
República (PGR), de modo a 
colaborar com as investiga-
ções da operação. Na ocasião, 
o ministro retirou o sigilo do 
processo e divulgou a íntegra 
dos depoimentos de delação. 

No mês passado, o mi-
nistro decidiu incluir no prin-

cipal inquérito da Operação 
Lava Jato que tramita na Corte 
trechos da delação do sena-
dor Delcídio em que a presi-
dente Dilma Rousseff, o vice-
-presidente, Michel Temer, e o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva são citados. 

Na delação, também foi 
citado e incluído no inquérito 

Joel Rennó, ex-executivo da 
Petrobras do governo do ex-
-presidente Fernando Henri-
que Cardoso. 

No termo de delação nº 2, 
Delcídio afirmou que o sena-
dor Aécio Neves (PSDB-MG) 
recebia “pagamentos ilícitos”, 
pagos, segundo ele, pelo ex-di-
retor de Furnas Dimas Toledo.

“O depoente disse que 
não sabe precisar, mas sabe 
que Dimas operacionalizava 
pagamentos e um dos benefi-
ciários dos valores ilícitos sem 
dúvida foi Aécio Neves”, infor-
mou trecho da delação.

No mesmo depoimento, 
Delcídio relatou que Edu-
ardo Cunha também tinha 

pessoas indicadas em Fur-
nas. Segundo ele, Cunha 
usava requerimentos para 
convocar empresários que 
tinham contratos com a es-
tatal. “Este procedimento 
de fazer requerimentos e 
usar expedientes parlamen-
tares é muito comum do 
Eduardo Cunha”, destacou 
outro trecho.

Delcídio também relatou 
supostos pagamentos ilícitos 
envolvendo Edinho Silva, en-
tão tesoureiro da campanha 
da presidente Dilma Rousseff 
em 2014, a empresas do ramo 
de saúde.

“Chamou a atenção do 
depoente que laboratórios 
farmacêuticos e planos de 
saúde estejam sendo presti-
giados, atualmente, pelo Go-
verno Federal. Há verdadeira 
queda de braço para indica-
ção de nomes para as agên-
cias reguladoras relacionadas 
com a área da saúde, até pela 
visibilidade negativa que o 
caso Lava Jato impôs aos se-
tores de energia, engenharia 
e petróleo.

De acordo com os depoi-
mentos de Delcídio, o ex-se-
nador e atual ministro do TCU 
Vital do Rêgo e o deputado fe-
deral Marco Maia “cobravam 
pedágios para não convocar” 
donos de empreiteiras inves-
tigada na Lava Jato, como Leo 
Pinheiro, da OAS, e Ricardo 
Pessoa, da UTC Engenharia.

FOTO: José Cruz-Agência Brasil

O procurador-geral Rodrigo Janot pediu ao STF a abertura de inquéritos para investigar vários parlamentares e dois ministros

Senadores e deputado divulgaram 
notas ontem comentando o pedido da 
Procuradoria-Geral da República para 
abertura de inquérito contra eles, ou in-
clusão de novas informações em inquéri-
tos em andamento. A petição tem como 
base a delação premiada do senador 
Delcídio do Amaral (sem partido-MS), in-
vestigado na Operação Lava jato.

No caso dos parlamentares do 
PMDB, Janot pede que as informações 
coletadas na delação de Delcídio do 
Amaral sejam incluídas nos inquéritos 
a que eles respondem na Operação 
Lava Jato.

Renan Calheiros
Renan Calheiros se limitou, por meio 

de sua assessoria de imprensa, a dizer 
que considera “delírios” as acusações do 
senador Delcídio do Amaral contra ele. 
Calheiros reiterou que está à disposição 
para quaisquer esclarecimentos.

Aécio Neves
Presidente nacional do PSDB, o se-

nador Aécio Neves disse que “considera 
absolutamente natural e necessário que 
as investigações sejam feitas, pois elas 
demonstrarão, como  ocorreu outras ve-
zes, a correção de sua conduta”.

Na nota divulgada por sua assesso-
ria, Aécio lembra que todas as citações a 
seu nome feitas por Delcídio do Amaral 
foram sobre situações que ele “ouviu 
dizer”, sem que nenhuma prova tenha 
sido apresentada pelo senador.

“Tratam-se de temas antigos, que 
foram objeto de investigações anterio-
res, quando foram arquivados, ou de 
temas que não guardam relação com o 
senador”, afirma a nota.

Valdir Raupp
Valdir Raupp disse que não partici-

pou de indicação de cargos no setor elé-
trico e considera a delação de Delcídio 
do Amaral “uma acusação inverídica”.

Marco Maia
O deputado Marco Maia disse 

compreender o pedido de investi-

gação do Ministério Público, o qual, 
ele acredita, comprovará que as acu-
sações de Delcídio são “uma mentira 
deslavada”. “Refuto com indignação 
as ilações ditas à luz de acordos de de-
lação”, diz o deputado na nota.

Marco Maia lembra ter sido relator 
da Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito da Petrobras em 2014, quando 
pediu o indiciamento de 53 pessoas que, 
segundo ele, estão envolvidas no atual 
escândalo de corrupção. Ele garante que 
não recebeu doação das empresas cita-
das pela CPMI no relatório final.

“Por fim, utilizarei de todas as me-
didas legais para que a verdade seja 
estabelecida e para que os possíveis 
desgastes à minha imagem de parla-
mentar sejam reparados na sua inte-
gralidade”, conclui.

Vital do Rêgo
O ministro do Tribunal de Contas da 

União (TCU) Vital do Rêgo disse que re-
pudia as ilações associadas a seu nome 
na delação premiada de Delcídio.

“Ao tempo que reitera o repúdio 
às ilações associadas a seu nome na re-
ferida delação premiada, desprovidas 
de qualquer verossimilhança, o minis-
tro Vital do Rêgo informa que está à 
disposição das instituições para qual-
quer esclarecimento”, acrescentou 
nota divulgada pelo TCU.

Edinho Silva
O ministro da Secretaria de Comu-

nicação Social da Presidência, Edinho 
Silva, voltou a criticar a delação do 
senador Delcídio do Amaral (sem par-
tido-MS). Ele disse ser favorável à apu-
ração de “todos os fatos” sobre  sua 
atuação na campanha da presidenta 
Dilma Rousseff em 2014.

“Sempre agi de maneira ética, corre-
ta e dentro da legalidade. As afirmações 
do senador Delcídio Amaral são mentiras 
escandalosas. Jamais orientei o senador 
a ‘esquentar’ doações e jamais mantive 
contato com as mencionadas empresas, 
antes ou durante a campanha eleitoral”, 
afirmou o ministro por meio de nota.

Envolvidos rebatem denúncia de delator

O procurador do Minis-
tério Público junto ao Tribu-
nal de Contas da União (TCU) 
Júlio Marcelo de Oliveira 
disse que os decretos orça-
mentários editados em 2015 
pelo Executivo, em descum-
primento de meta fiscal, e os 
atrasos no repasse de equali-
zações de taxas de juros con-
figuram crime de responsa-
bilidade fiscal e sustentam o 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff.

Ao falar nessa segunda-
feira aos senadores da Co-
missão Especial de Impeach-
ment, o procurador disse que 
a dispensa de autorização do 

Congresso para abertura de 
créditos orçamentários só 
pode ocorrer se houver cum-
primento da meta fiscal.

“A Lei Orçamentária 
Anual prevê pré-autorização 
legislativa, condicionada à 
observância da meta fiscal. 
Uma vez não estando sendo 
seguida a meta, a pré-au-
torização cessa”, observou 
Oliveira, afirmando que as 
mudanças na programação 
orçamentária promovidas 
pelo governo em 2015 deve-
riam ter sido aprovadas pelo 
Legislativo.

Ainda de acordo com o 
procurador, a dívida do Go-
verno Federal para com o 
Banco do Brasil e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), 
referente à equalização de 
taxas de juros de programas 
subvencionados, mostra irre-
gularidade verificada nos úl-
timos anos, que persistiu em 
2015 e só foi quitada no final 
daquele ano.

“Na minha visão, o go-
verno não pagou antes por-
que queria executar outras 
despesas para as quais não 
tinha dinheiro e incorreu 
numa ilegalidade gravíssi-
ma. Um dos pilares da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
é impedir que o ente con-
trolador utilize sua institui-
ção financeira como fonte 
de recursos para despesas 
primárias”, disse.

Procurador do TCU diz que 
Dilma cometeu crime fiscal 

Romero Jucá acusa o governo
de desequilibrar o Orçamento

Da Agência Senado

Cotado para assumir o 
Ministério do Planejamento 
em um futuro governo do vi-
ce-presidente Michel Temer 
(PMDB), o senador e presi-
dente em exercício do PMDB, 
Romero Jucá (RR), criticou 
ontem as medidas com au-
mento de gastos anunciadas 
anteontem(1º) pela presi-
dente Dilma Rousseff. Para 
Jucá, o governo “perdeu pa-
râmetro de qualquer conta” 
e está agindo para desequili-
brar o Orçamento.

“Qualquer aumento de 
despesa no momento em 

que o governo apresenta um 
astronômico déficit fiscal é 
algo que deveria ser pensado 
dez vezes antes de ser feito. 
Lamentavelmente, o governo 
perdeu o parâmetro de qual-
quer conta e está executando 
despesas em uma tentativa 
de desequilibrar mais ainda 
o Orçamento Público. Essa 
não é melhor forma de agir, 
mas vamos analisar todos os 
dados no momento adequa-
do”, disse Jucá ao chegar ao 
Palácio do Jaburu, onde par-
ticipará de uma reunião com 
Temer.

Para o peemedebista, 
se as medidas anunciadas 
pelo governo foram toma-

das por “vingança”, os maio-
res prejudicados serão os 
brasileiros. “A preocupação 
é ampliar ainda mais o de-
sequilíbrio da economia do 
País e com isso prejudicar 
as pessoas. O Orçamento é 
deficitário quando os da-
dos macroeconômicos são 
negativos e isso impacta no 
aumento do desemprego, 
da situação de dificuldade 
das famílias. Qualquer ação 
de vingança não estará sen-
do feita em cima de políti-
cos. O resultado negativo 
da economia impacta a vida 
de brasileiros e brasileiras, 
que todos os dias perdem 
emprego”.

Ivan Richard
Da Agência Brasil
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Governo Temer
Os petistas já se conformaram. A comissão que 

analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff no Senado Federal deve dar prosseguimento 
ao processo, que precisa apenas de maioria simples no 
plenário para que seja determinado o afastamento da 
chefe do Executivo por 180 dias, tempo que ela deverá 
usar para preparar sua defesa até o dia da última 
sessão, que será presidida pelo presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski.

Maioria simples no Senado é pouco lobby para 
Michel Temer, vice-presidente da República e maior 
interessado nesse processo todo. Como Dilma não 
jogou o abacate no ventilador (o termo exato é outro), 
reduzindo seu tempo de mandato e convocando novas 
eleições, os brasileiros esperam o governo Temer. 
Por sua vez, o político paulista já, há algum tempo, se 
comporta como presidente. Só lhe falta a faixa. 

Mergulhado em uma recessão econômica, o Brasil 
deve recuperar rapidamente o crescimento econômico 
neste primeiro e brevíssimo governo Temer. 

Não, Michel Temer não é milagreiro para resolver 
o problema da economia do país em 180 dias, nem tão 
competente assim. A questão é que quem vai resolver 
precisa do Congresso, e isso o próximo presidente 
da República já está providenciando. Costura daqui, 
articula dali, e os apoios vão acontecendo. Sabe aquele 
pacote de medidas econômicas que Dilma precisava 
aprovar com urgência? Pois bem, Levy caiu e as 
propostas não passaram.

É estranho que o Legislativo negue votar medidas 
para o bem do Brasil durante o governo petista e aceite 
votar favoravelmente tendo à frente um presidente do 
PMDB? Muito. E esse mesmo Legislativo defende que 
não há golpe de Estado no processo de impeachment 
contra a presidente Dilma Rousseff. 

Uma coisa é certa: com Temer vai entrar dinheiro 
da iniciativa privada nas estatais.

Antes da Copa do Mundo de 2014, a presidente 
Dilma anunciou que implantaria um regime de 
concessão para aeroportos. Parecia que o mundo iria 
desabar no ambiente político petista. 

Lula passou oito anos falando mal de Fernando 
Henrique Cardoso por conta da política das 
privatizações. Dilma, no entanto, tentava explicar que 
concessão é diferente de privatização. Uma coisa é 
vender, outra é permitir o gerenciamento de um ente 
público a partir do capital privado. 

Também sou contra privatizar, ainda mais como fez 
FHC, dando por qualquer valor, como fez com a Vale.

Mas de tanto o PT atacar o modelo neoliberal 
de FHC para acirrar os ânimos da população nesse 
antagonismo de bem x mal que se arrasta até hoje, Lula 
prejudicou sua sucessora, que até conseguiu implantar 
as concessões nos aeroportos, não sem que houvesse 
turbulência.

Temer já mandou dizer que no seu governo vai 
ter concessão, vai ter venda de percentuais das ações 
das estatais, mantendo o controle no governo, ou seja, 
vai ter dinheiro privado para sustentar a máquina 
pública. 

No fim das contas, haverá algo de bom. A nação 
brasileira precisa questionar, já no primeiro momento 
pós-golpe, o porquê de tanta demora. Era possível 
fazer antes, mas foi preciso instaurar a política do 
‘quanto pior, melhor’ para desestabilizar um governo 
eleito democraticamente até que ele não tivesse mais 
forças. Os fins não justificam os meios. O que estamos 
presenciando é uma abertura legal para que novos 
golpes sejam executados no futuro. 

Impeachment também para o vice
“Aquele que exerce função política responde 

pelos seus atos. É responsável perante o povo, 
porque o agente público está cuidando da república. 
A responsabilidade é corolário do regime 
republicano.”

O parágrafo acima é do vice-presidente da 
República, Michel Temer, publicado na obra Elementos 
de Direito Constitucional. Na mesma página (167; 22ª 
edição) ele afirma que são passíveis de impeachment o 
presidente da República, o vice, os ministros de Estado 
e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. 
Bom é que o próprio Temer nos ensina.

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

MJ cria política para reduzir 
número de presos no Brasil
Medida aplicará punições 
que vão substituir a 
privação da liberdade

O Ministério da Justiça 
instituiu ontem a Política Na-
cional de Alternativas Penais, 
com o objetivo de reduzir o 
número de presos no País 
por meio da aplicação de 
punições que substituam a 
privação da liberdade. A me-
dida foi publicada no Diário 
Oficial da União de ontem e é 
proveniente de estudos feitos 
em parceria entre o Departa-
mento Penitenciário Nacional 
(Depen), o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e o Programa 
das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud).

Pelo plano, será criado 
um grupo de trabalho com 

integrantes do Judiciário, do 
Poder Executivo e da socieda-
de civil para elaborar um mo-
delo de gestão de alternati-
vas penais a serem aplicadas 
pelas autoridades estaduais. 
Serão cinco eixos principais 
de trabalho: promoção de 
desencarceramento e da in-
tervenção policial mínima; 
enfrentamento à cultura de 
encarceramento; ampliação e 
qualificação da rede de servi-
ços de acompanhamento das 
alternativas penais, fomento 
ao controle e à participação 
social nos processos de for-
mulação, implementação, 
monitoramento e avaliação 
da política de alternativas pe-
nais, e qualificação da gestão 
da informação.

O texto traz como fi-
nalidade, entre outras, “a 
manutenção do vínculo da 
pessoa condenada com a 
sua comunidade, garantindo 

seus direitos individuais e 
sociais”. “Está prevista a ela-
boração, ainda este ano, de 
manuais de procedimentos 
para as diferentes espécies 
de alternativas penais, com 
indicação de fluxos, procedi-
mentos e metodologias para 
acompanhamento das medi-
das”, explicou o diretor-geral 
do Depen, Renato Campos de 
Vitto.

Na semana passada, o 
Ministério da Justiça, o Pnud 
e o CNJ lançaram o documen-
to Postulados, Princípios e 
Diretrizes para a Política de 
Alternativas Penais, com o ob-
jetivo de orientar a criação e 
aplicação de medidas alterna-
tivas à prisão. As ações devem 
primar pelo envolvimento da 
sociedade civil no acompa-
nhamento do cumprimento 
da pena alternativa, “sempre 
com a manutenção dos vín-
culos familiares e sociais que 

os apenados possuíam antes 
de seu envolvimento com os 
fatos criminosos”, destacou o 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e também 
do CNJ, Ricardo Lewandows-
ki, no texto.

De acordo com o Levan-
tamento Nacional de Infor-
mações Penitenciárias de 
junho de 2014, a pesquisa 
oficial mais recente sobre o 
assunto, o Brasil tem mais de 
600 mil detentos – o equiva-
lente a 299,7 pessoas para 
cada grupo de 100 mil habi-
tantes, tendo a quarta maior 
população carcerária do 
mundo. Enquanto nos EUA, 
na China e na Rússia – os três 
países com maior população 
carcerária – a taxa de aprisio-
namento foi reduzida em 8%, 
9% e 24%, respectivamente, 
entre 2008 e 2014, no Brasil, 
a taxa de pessoas presas su-
biu 33% no mesmo período.

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

Chega a 10 o nú-
mero de mortos na 
Bahia por causa da 
gripe H1N1, causada 
pelo vírus Influenza. 
Segundo a Secretaria 
de Saúde baiana, o Es-
tado registrou 45 casos 
da doença até o fim de 
abril, entre os quais as 
10 mortes.

A maior parte dos 
pacientes é de Salva-
dor, que anotou 24 ca-
sos, seguida de Lauro 
de Freitas, com quatro 
e Guanambi, com três 
casos de H1N1.

Em relação às mor-
tes, Salvador tem o 
maior número: entre 
as dez, metade foi na 
capital. Em Vitória da 

Conquista, Teixeira de 
Freitas, Ibipeba, Boqui-
ra e Bom Jesus da Lapa 
ocorreu uma morte em 
cada cidade.

Devido à alta pro-
cura pela vacinação 
contra a H1N1, na 
Bahia, o Dia D, que 
marcaria a campanha, 
no último sábado, foi 
suspenso em alguns 
municípios, inclusive 
em Salvador.

Os baianos são imu-
nizados nos postos de 
vacinação de todo o Es-
tado, até o dia 20 deste 
mês. Na próxima sexta-
feira, está prevista a che-
gada da última remessa 
de vacinas ao Estado, 
pelo Ministério da Saú-
de, que previu entrega 
de mais de três milhões 
de unidades vacinais.

Sobe para dez o 
número de mortos

vírus H1N1 NA BAHIA

Os contribuintes que per-
deram o prazo para a entrega 
da Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2016 já 
podiam enviar as informa-
ções desde ontem. A Receita 
Federal anunciou na última 
sexta-feira (29), quando aca-
bou o prazo para a entrega, 
que o sistema de recepção 
ficaria fora do ar durante o 
fim de semana e só voltaria a 
receber os documentos a par-
tir de ontem. Quem perdeu o 
prazo pagará uma multa de 
R$ 165,74 ou de 1% do impos-
to devido por mês de atraso, 
prevalecendo o maior valor. A 
multa máxima pode chegar a 
20% do imposto devido.

O programa gerador da 
declaração para ser usado no 
computador pode ser baixa-
do no site da Receita Federal.

O aplicativo do Imposto 

de Renda para dispositivos 
móveis (tablets e smartpho-
nes) está disponível nos siste-
mas Android e iOS, da Apple. 
Os aplicativos podem ser 
baixados nas lojas virtuais de 
cada sistema.

O órgão liberou um Per-
guntão elaborado para escla-
recer dúvidas quanto à decla-
ração referente ao exercício de 
2016, ano-calendário de 2015.

O total de contribuintes 
que enviaram a Declaração 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física (IRPF) 2016 foi de 
27.960.663, crescimento de 
0,23% em relação ao ano pas-
sado. Somente nas quatro ho-
ras finais de entrega, 792,3 mil 
contribuintes acertaram as 
contas com o Fisco. A expec-
tativa da Receita era receber 
28,5 milhões de declarações.

O pagamento das resti-
tuições começa em 15 de ju-
nho e vai até 15 de dezembro, 
em sete lotes mensais. 

Receita recebe declaração 
do Imposto de Renda

pArA quem perdeu O prAzO

Daniel Lima e 
Wellton Máximo
Da Agência Brasil Sayonara Moreno

Da Agência Brasil

A chama olímpica está a 
caminho do Brasil. Ontem, o 
fogo símbolo das Olimpíadas 
passou das mãos do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) 
para as dos organizadores dos 
Jogos do Rio de Janeiro. De 
acordo com o G1, em uma ce-
rimônia, as flamas que estavam 
em exposição no Museu Olím-
pico de Lausanne, na Suíça, fo-
ram transferidas para as lam-
parinas que as levarão de avião 
para o Brasil. Presidente do COI, 
o alemão Thomas Bach afirmou 
que o Tour da Tocha vai evidenciar 
as Olimpíadas como um ponto de 
união entre os brasileiros em meio 
à tensão política do País.

- Claro que estamos acom-
panhando a situação política. 
Estamos em uma fase opera-
cional dos Jogos, então não é 
mais tão política. O que con-
ta, por outro lado, é o grande 
apoio que os Jogos Olímpicos 
têm da população. Estamos 
vendo que em toda essa dis-
puta política das últimas se-
manas, há um projeto que une 

todos os brasileiros e todas as 
partes políticas. Esse projeto é 
as Olimpíadas. É por isso que 
não há razão para nos preocu-
parmos. Qualquer que seja a opi-
nião política, há apoio aos Jogos. 
Os brasileiros estão apoiando es-
ses Jogos Olímpicos - disse Bach.

Depois de passar pela 
sede das Nações Unidas (ONU), 
as flamas olímpicas ficaram em 
exposição no museu de Lau-
sanne no último fim de sema-
na. Em uma operação especial 
de voo, a chama embarcou para 
o Brasil saindo de Genebra on-
tem, às 22h45 (18h45 no ho-
rário de Brasília). A chegada 
em Brasília está prevista para 
hoje, às 6h30m. De lá, a tocha 
olímpica vai percorrer mais de 
300 cidades em solo nacional 
até a cerimônia de abertura 
dos Jogos, no dia 5 de agosto. A 
possibilidade de manifestantes 
usarem o Tour da Tocha como 
vitrine para protestos políticos 
não preocupa Thomas Bach.

- Há uma liberdade de 
opinião e de expressão. Estou 

Chama inicia viagem para o Rio
COm OrGANIzAdOres dOs JOGOs OLímpICOs

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

Olimpíadas vai unir brasileiros em meio à tensão política do País

confiante de que os brasileiros 
vão respeitar a dignidade da 
chama olímpica e o que ela re-
presenta: tolerância. Pelo gran-
de apoio dos brasileiros aos Jo-
gos Olímpicos, acredito que os 
grupos políticos vão respeitar a 

chama, se não seria contra pro-
dutivo para seus esforços. Eles 
devem expressar suas opiniões 
de uma maneira livre, mas não 
devem tentar fazer dos Jogos 
parte da disputa política no 
País - disse o presidente do COI.
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Explosão de carro-bomba mata 18
durante peregrinação em Bagdá

Bagdá - Um carro car-
regado de explosivos foi de-
tonado nessa segunda-feira 
em Bagdá, capital do Iraque, 
matando 18 peregrinos xii-
tas que estavam homena-
geando um venerado iman 
(autoridade religiosa mu-
çulmana) em seu aniversá-
rio de morte, disseram auto-
ridades. A explosão feriu 45 
pessoas.

 Pouco depois da explo-
são, o grupo Estado Islâmi-
co extremista sunita, que vê 
os muçulmanos xiitas como 
apóstatas, reivindicou a res-
ponsabilidade pelo ataque 
em uma declaração online. 
O grupo disse que o ataque 
foi realizado por um suicida, 
mas autoridades iraquianas 
negaram isso.

 Os militantes frequen-

O Estado Islâmico assumiu
a autoria do ataque, que 
deixou ainda 45 feridos

Da Agência Estado

Da Agência Lusa

Miami - O primeiro na-
vio de cruzeiro que saiu dos 
EUA com destino a Cuba 
partiu na tarde de domin-
go de Miami pela primeira 
vez em 50 anos. O navio, da 
companhia Carnival, par-
tiu com 704 passageiros e 
passará por vários portos 
de Cuba em uma viagem de 
sete dias, iniciando por Ha-

vana, onde atracou na ma-
nhã dessa segunda-feira.

A viagem ocorre depois 
que Cuba afrouxou sua políti-
ca de proibir que as pessoas 
de origem cubana cheguem 
ao país por via marítima, uma 
regra que ameaçou parar os 
cruzeiros. A maior parte dos 
passageiros nasceu na ilha 
comunista.

A volta dos navios de cru-
zeiro para Cuba é um elemento 

importante para a administra-
ção do presidente dos EUA, 
Barack Obama, que pretende 
aumentar o turismo para Cuba 
após a decisão de 17 de de-
zembro de 2014, de restabe-
lecer as relações diplomáticas 
e avançar em direção à nor-
malização. Até então, a viagem 
de cruzeiro mais recente havia 
sido feita em 1978.

 Quando foi anunciada 
pela primeira vez os cruzei-

ros, a Carnival disse que iria 
barrar os passageiros de ori-
gem cubana devido a política 
do governo. Mas a comuni-
dade cubano-americana de  
Miami reclamou e entrou 
com uma ação de discrimi-
nação em resposta. Depois 
disso, a empresa disse que só 
iria navegar para Cuba se a 
política mudasse, o que levou 
a ilha a permitir a entrada de 
cubanos no dia 22 de abril.

temente têm como alvo 
áreas comerciais e espaços 
públicos principalmente em 
cidades e bairros xiitas. De 
acordo com um oficial da 
polícia iraquiana, o carro es-
tava estacionado e explodiu 
pouco depois do meio-dia 
(horário local).

Milhares de fiéis xiitas 
têm feito a sua peregrinação 
nesta semana com destino ao 
bairro de Kadhimiyah, onde 
o iman Moussa al-Kadhim, 
do século 8, está enterrado. 
As forças de segurança ti-
nham bloqueado as princi-
pais estradas em Bagdá antes 
do ataque para proteger os 
peregrinos que viajam tradi-
cionalmente a pé a partir de 
diferentes partes do Iraque.

O ataque de segunda-
-feira aconteceu um dia de-
pois que dois carros-bomba 
na cidade iraquiana de Sa-
mawah explodiram e mata-
ram ao menos 31 pessoas e 
feriram outras 52, um ataque 
que também foi  reivindicado 
pelo Estado Islâmico. O navio, da companhia Carnival, partiu com 704 passageiros e passará por vários portos de Cuba em uma viagem de sete dias

A organização não 
governamental Anistia 
Internacional afirmou 
hoje que as autorida-
des iraquianas mantêm 
suspeitos de terrorismo 
sob condições de de-
tenção extremas, sem 
capacidade para pro-
cessar os casos.

O secretário-geral 
da organização, Salil 
Shetty, acompanhado 
de uma delegação, visi-
tou no sábado (30) um 
centro de detenção em 
Amriyat al-Faluja, na re-
gião Oeste de Bagdad.

“Visitamos um cen-
tro de detenção em 
Amriyat al-Faluja, onde 
encontramos 700 pes-
soas, que seriam suspei-
tos de crimes de terroris-
mo, confinadas há meses 
no local”, disse Shetty.

“As condições sob 
as quais são mantidos 
são chocantes, há uma 
pessoa por aproximada-
mente um metro qua-
drado, sem lugar para 
se deitar (...) as latrinas 
estão no mesmo espaço 
e eles recebem muito 
pouca comida”, afir-
mou o secretário-geral 
da Anistia.

Donatella Rovera, 
assessora da organiza-
ção para respostas a 
crises, afirmou que o 
centro - administrado 
pelas forças antiterro-
ristas iraquianas - tem 
apenas quatro investi-
gadores para analisar 
todos os casos.

Amriyat al-Faluja 

fica na província de An-
bar, onde as forças de 
segurança combatem o 
grupo extremista Esta-
do Islâmico desde 2014.

As operações mili-
tares levaram ao deslo-
camento de um gran-
de número de civis nas 
províncias. Milhares de 
homens sunitas foram 
detidos sob suspeita de 
atividades terroristas 
e mantidos sem qual-
quer comunicação com 
o exterior.

“Nenhum foi for-
malmente acusado. Eles 
ficam detidos durante 
meses porque as auto-
ridades locais não têm 
qualquer capacidade 
para investigar estes ca-
sos”, disse Shetty.

“As próprias autori-
dades afirmam não sa-
ber como a maioria des-
tas pessoas acabou neste 
centro de detenção e 
pensam que a maior 
parte deles é inocente”, 
acrescentou Salil Shetty.

“É um sintoma de 
um problema maior 
porque estivemos com 
700 deles, mas há mui-
tos, muitos mais lugares 
destes por todo o País”, 
declarou Shetty. “É real-
mente um mau exem-
plo de como o sistema 
judiciário não funciona 
no País”, disse.

A Anistia Internacio-
nal defende que o for-
talecimento do sistema 
judiciário devia ser uma 
das prioridades no Ira-
que, onde violações diá-
rias dos direitos huma-
nos continuam impunes.

Anistia denuncia presídios Cruzeiro dos EUA inicia viagem a 
Cuba pela primeira vez em 50 anos

RESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES

Da Agência Estado

Da Agência Estado Da Agência Estado

Turquia anuncia 
que ataques com 
drones mataram
63 terroristas

Istambul - O exérci-
to da Turquia disse nessa 
segunda-feira que bom-
bardeios e ataques com 
drones realizados pela co-
alizão liderada pelos EUA 
têm atingido posições do 
Estado Islâmico na Síria 
e mataram um total de 63 
militantes.

Quatro drones implan-
tados a partir da base aé-
rea de Incirlik, um ponto 
de partida para os EUA, 
participaram da operação 
e mataram 29 militantes. 
Os ataques aéreos foram 
informados pelo exército 
turco, disse a agência pri-
vada de notícias Dogan.

Os restantes 34 mili-
tantes foram mortos por 
disparos de foguetes e 
bombardeios da Turquia, 
de acordo com a agência 
estatal Anadolu. A ofensi-
va começou no domingo, 
quando quatro foguetes 
disparados da Síria atin-
giram a cidade fronteiriça 
turca de Kilis e feriu oito 
pessoas.

Genebra - O secretário 
de Estado dos EUA, John Ker-
ry, iniciou nessa segunda-fei-
ra o segundo dia de conver-
sas com líderes em Genebra, 
na Suíça, para encontrar 
uma maneira de restaurar 
ao menos uma trégua parcial 
na Síria em meio a intensos 
ataques na cidade de Aleppo. 
Enquanto isso, o cessar-fogo 
em Damasco foi renovado 
por mais 48 horas.

Kerry se reuniu ontem 
com o chanceler da Arábia 
Saudita, Adel al-Jubeir, e com 
o enviado da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
para a Síria, Staffan de Mis-
tura. Segundo Kerry, as con-
versas estão tendo progresso 
em direção a um entendi-
mento sobre como reduzir 
a violência em Aleppo, mas 
que ainda era necessários 
mais trabalho.

Al-Jubeir chamou a situa-
ção em Aleppo com contínuos 
ataques aéreos de “ultraje” e 
uma violação criminal do di-
reito humanitário. Ele disse 
que o presidente sírio Bashar 

al-Assad seria responsabiliza-
do pelos ataques e seria re-
tirado do poder, quer atra-
vés de um processo político 
ou pela força.

“Há apenas um lado que 
está usando aviões e é Bashar 
al-Assad e seus aliados, en-
tão eles são responsáveis 
pelo massacre de mulheres, 
crianças e idosos”, disse ele. 
“Eles são responsáveis pelo 
assassinato de médicos e esta 
situação não vai continuar. O 
mundo não vai permitir que 
eles escapem dessa”.

A reuniões de Kerry em 
Genebra ocorrem em meio a 
notícia de que os militares da 
Síria ampliaram o cessar-fo-
go em Damasco e em redutos 
da oposição nos subúrbios 
orientais por mais 48 horas.

No entanto, o cessar-
-fogo continua a excluir a 
cidade de Aleppo, onde mais 
de 250 pessoas morreram 
em bombardeios e ataques 
aéreos no norte da cidade ao 
longo dos últimos nove dias, 
de acordo com o Observató-
rio Sírio para os Direitos Hu-
manos.

Os EUA têm tentado 

chegar a um acordo com a 
Rússia para deixar de fora 
regiões chamadas de “zonas 
de segurança”, onde civis po-
deriam encontrar abrigo dos 
ataques aéreos de Assad, que 
diz ter como alvo terroristas.

Não ficou imediatamen-
te claro se a Rússia aceitaria 
tal plano ou se Moscou po-
deria persuadir o governo 
de Assad de respeitar as zo-
nas de segurança. Algumas 
autoridades dos EUA estão 
céticos das chances de su-
cesso, mas outros acreditam 
que daria certo e reduziria as 
mortes. 

Secretário norte-americano 
negocia cessar-fogo na Síria

SUÍÇA

Kerry se reuniu 
com o chanceler 
da Arábia Saudita, 
Adel al-Jubeir, e 
com o enviado 
da ONU para a 
Síria, Staffan de 
Mistura

FOTO: Ramon Espinosa-Associated Press-Estadão Conteúdo
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Evento oferece mais 
de 200 atividades de 
microeemprendedorismo    

Gestantes e crianças de 39 cidades serão beneficiadas

Caravana do Coração
13

Serviços de procedimentos 
cirúrgicos cardiopatas vão 
ocorrer de 4 a 17 de julho

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), atra-
vés da Rede de Cardiologia 
Pediátrica da Paraíba (RCP) 
em parceria com a ONG 
Círculo do Coração de Per-
nambuco, se prepara para 
mais uma Caravana do Cora-
ção. Esta é a quarta vez que o 
evento acontece na Paraíba e, 
nesta edição, que será realiza-
da de 4 a 17 de julho, 13 mu-
nicípios serão contemplados. 

Para esta caravana, os 
municípios beneficiados com 
os serviços são: Sumé, Mon-
teiro, Princesa Isabel, Itapo-
ranga, Cajazeiras, Sousa, Ca-
tolé do Rocha, Pombal, Patos, 
Picuí, Esperança, Guarabira e 
Itabaiana.

O público-alvo da cara-
vana, que vai contar com a 
participação de cerca de 50 
profissionais – enfermeiros, 
pediatras, odontólogos, car-
diologistas, ecocardiografis-
tas, psicólogos, nutricionistas, 
fisioterapeutas, fonoaudiólo-
gos, arte-educadores, equipe 
de laboratório, equipe de tec-
nologia da informação e admi-
nistradores – é formado por 
crianças de 0 a 12 anos e ges-
tantes com idade gestacional 

de 22 a 28 semanas que apre-
sentem algum tipo de cardio-
patia ou problemas oriundos 
de cardiopatias.

A presidente do Círculo do 
Coração, Sandra Mattos expli-
ca que a Caravana do Coração 
tem por objetivo realizar um 
mutirão de triagens, consultas 
e exames cardiológicos com 
ajuda de uma equipe multidis-
ciplinar de profissionais de di-
versas áreas.  “Estamos progra-
mando tudo o que diz respeito 
às atividades: capacitação dos 

profissionais envolvidos, aná-
lise prévia dos casos e atendi-
mentos aos pacientes, custos, 
estudo da realidade de cada 
município por onde a caravana 
vai passar, infraestrutura, esta-
dia e alimentação durante os 
dias de viagem”, explicou. 

A novidade para este 
ano é que serão prestados, 
também, serviços de saúde 
bucal – avaliação, orientação, 
distribuição de kits de escova-
ção e aplicação de flúor. Além 
disso, bebês com microcefalia 

também serão assistidos pelo 
projeto.  A IV Caravana do Co-
ração terá duração de duas se-
manas, com o objetivo de au-
mentar o número de pacientes 
atendidos e capacitações atra-
vés de um maior contingente 
de profissionais. 

Para este ano, a meta é 
atender até 1.300 crianças du-
rante a caravana, totalizando 
cerca de 15 mil atendimentos, 
tendo em vista que cada crian-
ça poderá ter acesso a até oito 
atendimentos diferentes. Se-

rão atendidos até 100 pacien-
tes por cidade (80 crianças 
com cardiopatia, 10 crianças 
com microcefalia e 10 fetos). 

Capacitações
Além disso, serão feitas 

até 315 capacitações profis-
sionais por cidade – até 25 
especializações em Ecocar-
diograma Fetal, 120 Atuali-
zações em Enfermagem, 120 
qualificações em Ausculta 
Eletrônica, 25 em Enfrenta-
mento da Microcefalia e 25 

em Propriedade Intelectual. 
A partir do segundo ano da 
Rede de Cardiologia Pediá-
trica da Paraíba (RCP), com 
o objetivo de aprimorar o 
programa de triagem e faci-
litar o acesso da população à 
equipe de especialistas, foi 
criada a Caravana do Cora-
ção. 

Trata-se de uma visita 
de uma equipe multiprofis-
sional incluindo médicos, 
enfermeiros, psicólogos, as-
sistentes sociais, professores 
e estudantes universitários, 
às cidades do interior da 
Paraíba que integram a RCP, 
para realizar consultas e exa-
mes complementares, como 
ecocardiograma e oximetria, 
além de arte-educação para 
crianças, pais e capacitação 
para profissionais de Saúde.

Foram realizadas, até 
o momento, três Caravanas 
do Coração. A primeira teve 
a duração de uma semana e 
as seguintes duas semanas 
de duração. Na primeira ca-
ravana foram visitados oito 
municípios e atendidos pou-
co mais de 500 pacientes. 

As duas últimas edições 
cobriram 13 municípios e 
asseguraram o atendimento 
de mais de 1.000 pacientes 
cada. Nessas caravanas, os 
profissionais de Saúde per-
correm mais de 1.880km. 

Atrações serão abertas no dia 4 de junho e vão até 2 de julho
O Arraiá do Cumpade, 

um dos mais importantes ce-
leiros da cultura matuta do 
Brasil, localizado no Distrito 
de Galante, no município de 
Campina Grande, a 100km 
da capital, abrirá no dia 4 de 
junho a programação da 6ª 
edição de sua temporada juni-
na com shows de Capilé, Cris 
Oliveira, Roninho do Acorde-
om e Forró Quentão. A festa 
segue até o dia 2 de julho com 
apresentações nos finais de 

semana, das 11 horas até as 
17h, e o encerramento ficará a 
cargo do cantador Santana. As 
atividades do Arraiá do Cum-
pade, que estão inseridas no 
calendário do Maior São João 
do Mundo, reunirão durante 
os 10 dias de festa, mais de 40 
apresentações musicais, no 
meio de um cenário que res-
pira o ‘forró de raiz’, as danças 
e a culinária nordestinas. A 
programação da temporada 
2016 foi anunciada, nesse sá-

bado (1º), na Casa do Cum-
pade pelos organizadores do 
evento, Cumpade João e Isa-
ac Batista. De acordo com o 
idealizador da Casa do Cum-
pade, conhecido como Cum-
pade João, além das atrações 
musicais e a cerimônia da pro-
cissão e benção que, segundo 
ele, será mantida para a felici-
dade geral da Nação forrozei-
ra, o público também poderá 
vivenciar personagens, como 
o “Jumentinho da cerveja”, que 

ficará circulando pelas mesas 
com bebidas supergeladas; 
e os artistas populares que 
vão interagir com as pessoas, 
novidades programadas para 
este ano. 

Outra novidade será o au-
mento da estrutura, que este 
ano ganhará um novo ambien-
te que deverá ser batizado 
como Praça de Encher o Bu-
cho, onde ficarão localizados 
alguns petiscos como chur-
rasquinhos e outros tira-gos-

tos, além de bebidas.  O local é 
independente do restaurante, 
onde os forrozeiros encontra-
rão os pratos tradicionais da 
culinária nordestina, que este 
ano ganham a assinatura do 
cheff André Duarte. 

A estimativa é de que cer-
ca de nove mil pessoas par-
ticipem da festa da Casa do 
Cumpade, durante os 10 dias. 
Este ano os passaportes estão 
sendo comercializados pela 
Mais Brasil Turismo, em João 

Pessoa, e a AutoCar Turis-
mo, de Campina Grande. Ele 
adiantou que a Luck Receptivo 
João Pessoa, que tem sido uma 
das grandes parcerias da fes-
ta, já está com vários grupos 
fechados. 

A CVC também tem al-
guns grupos contratados. A 
novidade deste ano será a par-
ceria com a AutoCar, que irá 
buscar os hóspedes nos hotéis 
em que estão acomodados, 
em Campina Grande.

ARRAIÁ DO CUMPADE

Crianças com cardiopatia serão atendidas por um mutirão de triagens, consultas e exames feitos por uma equipe multidisciplinar

Felipe Pontes 
Repórter da Agência Brasil

Todas as companhias receberam a 
intimação e terão de cumprir a deter-
minação judicial. A Justiça de Sergipe 
determinou o bloqueio do aplicativo de 
mensagens WhatsApp por 72 horas, a 
partir dessa segunda-feira. Segundo a 
SindiTeleBrasil, associação que represen-
ta as empresas de telefonia móvel, todas 
as companhias receberam a intimação 
e cumprirão a determinação judicial a 
partir das 14h.

A medida cautelar foi expedida 
pelo juiz Marcel Montalvão, da Comarca 
de Lagarto (SE), o mesmo que em março 
determinou a prisão do vice-presidente 
do Facebook na América Latina, Diego 
Dzodan. Segundo o Tribunal de Justi-
ça de Sergipe, a ordem de bloquear o 
WhatsApp se deu pelo mesmo motivo 
que levou ao pedido de prisão do exe-
cutivo: a empresa não forneceu à Justiça 
mensagens relacionadas a uma investi-
gação sobre tráfico de drogas. Esta não 

é a primeira vez que o WhatsApp en-
frenta problemas com a Justiça brasilei-
ra. Em dezembro, o serviço ficou 12 ho-
ras fora do ar por determinação da juíza 
Sandra Regina Nostre Marques, da Co-
marca de São Bernardo do Campo (SP).

O bloqueio, cumprido por todas as 
empresas de telefonia móvel que ope-
ram no Brasil, deveria ter durado 48 
horas, mas acabou revogado por uma 
liminar concedida pelo desembargador 
Xavier de Souza, da 11ª Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça de São Paulo.

À época da prisão de Dzodan, es-
pecialistas previam que ordem judiciais 
semelhantes voltariam rapidamente a 
ocorrer caso as empresas não se adap-
tassem melhor à legislação brasileira. O 
TJ-SE divulgou nota na qual diz que a me-
dida cautelar expedida por Montalvão 
foi concedida a pedido da Polícia Federal 
e do Ministério Público, baseando-se nos 
Artigos. 11, 12, 13 e 15 da Lei do Marco 
Civil da Internet. A Agência Brasil entrou 
em contato, por email, com o aplicativo 
WhatsApp, mas não teve retorno.

Juiz ordena bloqueio do app por 72 horas
UsO DO whAtsAPP

FOtO: Reprodução internet

Julia Affonso
Mateus Coutinho e Fausto Macedo
Agência Esado

A comunidade jurídica reagiu com 
indignação e perplexidade à ordem 
judicial de bloqueio do WhatsApp por 
72 horas, a partir dessa segunda-fei-
ra. Advogados e juristas alertam que 
a medida viola as liberdades individu-
ais. Para eles, “a ordem é arbitrária”. 
Fábio Martins Di Jorge, do Peixoto & 
Cury Advogados, diz que a sentença 
viola as liberdades individuais. “No 
momento em que vemos com satisfa-
ção o Judiciário se apresentando pelas 
redes sociais, no momento da imple-
mentação integral do processo judi-
cial eletrônico, no momento em que 
juízes fazem acordo e intimações das 
partes pelo sistema do WhatsApp, en-

fim, quando sedimentado o princípio 
da publicidade entre nós, deparamos, 
infelizmente, com mais uma decisão 
que viola liberdades individuais e lutas 
sociais duramente conquistadas. São 
100 milhões de usuários prejudicados 
e negócios.”

“Nenhum juiz tem o poder de im-
pedir a comunicação de milhares de 
pessoas que não estão sob sua jurisdi-
ção, já que não somos réus no proces-
so que preside. É mais um ato em que 
o Judiciário brasileiro expõe a insegu-
rança jurídica nacional. 

Para o criminalista Daniel Bialski, 
sócio do escritório Bialski Advogados 
Associados, “é incompreensível que 
um juiz, a quem caberia agir com par-
cimônia e plena isenção, não consiga 
tomar medidas menos radicais para 
fazer cumprir suas determinações”.

Bloqueio viola as liberdades individuais
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McDonald´s e o IEL 
desenvolvem programas 
para jovens na Paraíba

Venda de canela 
com pelo é proibida

mG registra 4a 
ocorrência de tremor

morre filho de
mauricio de sousa

Helicóptero cai e 
mata 2 pessoas

Homofobia: homem 
denuncia agressão

Resolução da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicada hoje (2) no Diário Oficial 
da União proíbe a fabricação, distri-
buição e comercialização, em todo o 
território nacional, do lote 07/2015 
(val.:05/2016) do produto Canela 
Moída, marca Pachá, embalagem de 
30g, fabricado pela empresa Arcos 
Com. Imp. Ltda. De acordo com o tex-
to, laudo emitido pelo Instituto Octá-
vio Magalhães, da Fundação Ezequiel 
Dias, apresentou resultado insatis-
fatório devido à presença, acima do 
limite de tolerância estabelecido, de 
pelo de roedor – matéria estranha 
indicativa de risco à saúde humana.

O tremor de terra sentido 
próximo ao limite das regiões me-
tropolitana de Belo Horizonte e 
central de Minas Gerais, na manhã 
de hoje (2), é a quarta ocorrência 
nessa área em pouco mais de um 
mês. Desta vez, o abalou assustou 
moradores da região metropolita-
na de Belo Horizonte por volta das 
6h20. O Observatório Sismológico 
da Universidade de Brasília (UnB) 
divulgou mais cedo que o tremor 
havia sido de 4,2 graus na escala 
Richter, mas posteriormente rebai-
xou o abalo para 3,7. O epicentro foi 
no município de Esmeraldas (MG). 

Morreu na madrugada desta 
segunda-feira, Mauricio Spada e Sou-
za, aos 44 anos, filho do desenhista 
Mauricio de Sousa. Fotógrafo, produ-
tor de vídeo e computação, ele deixa 
esposa e duas filhas. A causa da mor-
te não foi divulgada. Assim como os 
demais filhos, Mauricio Spada e Souza 
também possuía um personagem da 
Turma da Mônica em sua homenagem, 
o professor Spada, que é o instrutor 
de informática da turma. O persona-
gem às vezes se transforma no Dr. 
Spam, seu alter ego que sonha em do-
minar o mundo usando a informática, 
cuja inspiração foi o célebre conto O 
Médico e o Monstro.

A queda de um helicóptero ma-
tou duas pessoas no começo da tarde 
dessa segunda-feira, 2, em Santos, no 
Litoral Sul de São Paulo. Os destroços 
da aeronave foram encontrados por 
uma equipe do Plano de Auxílio Mútuo 
(PAM), da Defesa Civil de Cubatão, que 
recebeu chamado sobre o acidente 
às 12h12. As duas vítimas, ainda 
sem identificação, foram achadas 
carbonizadas. Segundo a prefeitura 
de Cubatão, o helicóptero de prefixo 
P-RRCA caiu em uma área de terra 
com vegetação, nas proximidades do 
km 260 da Rodovia Cônego Domênico 
Rangoni (SP-55), a aproximadamente 
50 metros de uma moradia.

Um homem de 21 anos rela-
tou ter sido agredido por homofobia, 
no último domingo, 1º de maio, em 
Campo Grande, na zona Oeste do Rio 
de Janeiro. Jonathan Alves dos Santos 
contou que, após ouvir comentários 
homofóbicos por um grupo de pelo 
menos quatro homens dentro de uma 
van, foi jogado para fora do veículo 
e agredido com socos e chutes. Por 
causa das agressões, o estudante de 
publicidade quebrou o nariz e sofreu 
lesões. Ele passou o dia internado no 
Hospital Oeste D’Or. Médicos vão ava-
liar se o estudante terá que passar 
por uma cirurgia no nariz. 

Em época de crise, 
empresas que apostam no 
jovem profissional e inves-
tem em treinamento, têm 
se tornado opções viáveis 
para quem busca o primei-
ro emprego ou para quem 
precisa se recolocar no 
mercado de trabalho.

 Com um quadro de 
funcionários formado por 
quase 40 mil profissionais, 
muitos com idade entre 20 
e 25 anos, o McDonald’s é 
uma das empresas que se 
destacam por não exigir ex-
periência anterior para con-
tratação, representando uma 
importante porta de entrada 
para quem busca seu primei-
ro emprego formal. 

Para concorrer a uma 
vaga na empresa, os inte-
ressados podem deixar seus 
currículos nos próprios res-
taurantes de João Pessoa, 
que estão com vagas abertas. 
Não é preciso ter experiência 
anterior, mas é necessário 
cursar ou já ter concluído o 
Ensino Médio. Característi-
cas como dinamismo, bom 
relacionamento e facilidade 
em lidar com o público tam-
bém são importantes. Pesso-
as com deficiência também 
podem se candidatar.

“O McDonald´s foi meu 
primeiro emprego. Entrei 
como atendente e sempre 
tive meu trabalho reconhe-
cido. Passei por vários car-
gos e estou em treinamento 
para me tornar gerente de 
plantão”, conta Rafael Brito, 
acrescentando que o plano 
de carreira também é um dos 
pontos fortes da rede.

Assim como ele, mui-
tos gerentes entraram na 
empresa como atendentes 
e tiveram oportunidades de 
crescimento. 

Apostar no jovem pro-
fissional e investir muito 
em treinamento é a recei-
ta de sucesso da rede. No 
último ano, o McDonald’s 
investiu R$ 40 milhões em 

treinamento e desenvolvi-
mento. Darlan Cordeiro, ge-
rente de negócios do restau-
rante do Manaíra Shopping, 
é outro colaborador que 
teve oportunidade de cres-
cer dentro da empresa. Ele 
entrou no McDonald’s como 
trainee, em 2007, passou por 
diversos setores e hoje está 
em um cargo de gerência de 

restaurante. Função, aliás, 
que exerce muito bem. Pro-
va disso é que ele acaba de 
receber em Orlando (EUA), 
o Prêmio Ray Kroc, um re-
conhecimento internacional 
para os melhores gerentes 
do McDonald’s no mundo, 
que motivam as equipes, de-
senvolvem os talentos e cui-
dam do negócio.

Jovens em busca de empregos e capacitação podem procurar restaurante do Mcdonald´s, na capital, e a sede do IEL, em Campina

foto: Reprodução/Internet

Após o êxito alcança-
do junto ao público infantil, 
o projeto CineSesc amplia 
espaços para exibições se-
guidas de debates reunindo 
plateias jovens na Mostra 
Adolescer, que estará em 
cartaz no Sesc Centro João 
Pessoa entre os dias 3 e 6 de 

maio, nos horários das 9, 15, 
e 19h. A entrada é gratuita. 
A mostra tem como objetivo 
abordar e discutir temas de 
interesse do público jovem, 
como drogas e violência, 
conflitos de identidade, défi-
cit de atenção e gravidez na 
adolescência.

A proposta visa contem-
plar as escolas situadas no 
entorno da unidade que o 
Sesc mantém no Centro da 
capital paraibana, a exem-
plo do Liceu Paraibano, Luis 
Gonzaga Burity, Olivina Olí-
via Carneiro, e da ONG Casa 
Pequeno Davi.

Cinesesc amplia espaços para 
exibições seguidas de debates

Jovem Aprendiz do IEL/PB é referência no NE

púbLico infAntiL

O Instituto Euvaldo Lodi 
-  IEL, núcleo regional da Pa-
raíba, foi pioneiro no Brasil 
na implantação do Programa 
Jovem Aprendiz no Sistema 
Indústria. Por este motivo, 
durante os dias 3 e 4 de maio, 
os Superintendentes dos 
IEL dos Estados de Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Sergipe e Rio 
Grande do Norte estarão re-
unidos na sede da Federação 
das Indústrias do Estado da 
Paraíba – FIEP, para conhe-

cer de perto a iniciativa do 
Núcleo do IEL/PB. A turma 
pioneira de Jovens Aprendizes 
do IEL é composta por 53 jo-
vens e conta com a parceria de 
14 empresas. 

Os jovens que já estão in-
seridos no mercado recebem 
a capacitação do IEL na área 
de Gestão, que com 50 anos 
de atuação é sinônimo de ex-
celência na preparação de 
profissionais aptos a suprir as 
demandas do setor industrial. 
Com esta iniciativa, o IEL 

busca amenizar um dilema 
que preocupa os estudantes: 
saber como e quando ingres-
sar no mercado de trabalho. 
Em alguns casos é preciso es-
colher entre estudar ou tra-
balhar, e muitos jovens aca-
bam abrindo mão da escola. 
O Programa Jovem Aprendiz, 
auxilia adolescentes e jovens 
para que eles consigam uma 
oportunidade no mercado 
de trabalho, sem a necessi-
dade de abandonar os estu-
dos. Durante o encontro dos 

superintendentes será apre-
sentado não apenas o Pro-
grama Jovem Aprendiz, mas 
também as ações desenvolvi-
das pelo IEL/PB nas áreas de 
estágio, capacitação empre-
sária e inovação.

Além do Programa Jovem 
Aprendiz o IEL/PB desenvolve 
outras ações, como seleção de 
pessoas (profissional ou está-
gio), consultoria e orientação 
na área de RH, oferece tam-
bém Programa de Preparação 
Profissional – PPP, Sistema 

de Auto Desempenho para 
a Inovação – SADI, Banco de 
consultores.  Sendo oferecidos 
Cursos de até 180h, cursos 
de Pós-Graduação, Capacita-
ção In-company, Programa 
de Educação Executiva, Wor-
kshop, Palestras, Seminários 
e Feiras Empresariais. Para 
mais informações a Unidade 
do IEL/PB fica situada na Rua 
Manoel Gonçalves Guimarães, 
195, José Pinheiro, 5º andar, 
ou, ligue: (83) 2101 - 5434, em 
Campina Grande

Lunetas e telescópios da 
Estação Cabo Branco – Ciên-
cia, Cultura e Artes estarão 
voltados para o céu da cidade 
de João Pessoa para observar 
o trânsito do planeta mercú-
rio no dia 9 de maio, segun-
da-feira. A observação será 
no terraço da Torre Mirante, 
de 8h12 às 16h. A entrada 
é gratuita para o público de 
todas as idades. A casa abrirá 
especialmente neste dia para 
o evento científico.

A direção da Estação 
Cabo Branco lembra ao 
público, antecipadamente, 
que a observação depende 
das condições climáticas 
do dia, ou seja, em caso 
de céu nublado e chuvas o 
evento é transferido para 
outro momento.

A observação de Mer-
cúrio será conduzida pelo 
professor de Física e astrô-
nomo da Estação Cabo Bran-
co, Marcos Jerônimo, que in-
formou ainda que o apogeu 
de visibilidade do fenômeno 
será às 11h57, mas caso o 
céu esteja encoberto de nu-
vens, a visualização ficará 
impossibilitada.

O professor Marcos Jerô-
nimo explicou que o trânsito 

planetário ocorre quando os 
planetas Mercúrio ou Vênus, 
em suas órbitas inferiores 
em torno do Sol (entre a Ter-
ra e o Sol), em determinados 
momentos de sua translação 
passam na frente do Sol sendo 
visto como um pequeno ponto 
escuro adentrando o disco so-
lar, deslocando-se de um lado 
ao outro do Sol, em um perío-
do de tempo que pode variar 
de alguns minutos até algu-
mas horas de duração.

“Este trânsito será vis-
to na maior parte da Ásia 
(exceto parte sudeste e Ja-
pão), Europa, África, Gro-
elândia, em toda parte das 
Américas, especialmente 
favorável na América do Sul 
(Brasil), e a maior parte do 
Oceano Pacífico”, acrescen-
tou Marcos Jerônimo.

De acordo com os astrô-
nomos, o último trânsito de 
Mercúrio ocorreu em 8 de 
novembro de 2006, sendo 
visível em todo Oceano Pa-
cífico, no nordeste da Ásia 
ao nascer do Sol e em quase 
toda parte das Américas no 
pôr do Sol. O próximo ocor-
rerá em 11 de novembro de 
2019, também inteiramente 
visível em todo o Brasil.

Mirante oferta trânsito 
do planeta Mercúrio

PRogRaMação

terça – feira (03/05) às 9h , 15h e 19h

MoMMY
Assunto a ser debatido: Déficit de aten-

ção.
Direção e roteiro: Xavier Dolan
fotografia: andré Turpin
trilha sonora: Noia
Duração: 138 min.
Ano: 2015
classificação: 16 anos..
Quarta-feira (04/05) às 9h , 15h e 19h

SUPER NaDa
Assunto a ser debatido: Conflitos de 

identidade.
Direção e roteiro: Rubens Reward
Duração: 94 min.
Ano: 2012
classificação: 16 anos. 
Quinta-feira (05/05) às 9h , 15h e 19h

a CRIaNça
assunto a ser debatido: gravidez na ado-

lescência.
Direção e roteiro: Jean - Pierre e Luc 

Dardenne
fotografia: alain Marcoen
trilha sonora: Thomas gauder
Duração: 95 min.
Ano: 2005
classificação: 16 anos. 
sexta-feira (06/05) às 9h , 15h e 19h

7 CaIXaS
Assunto a ser debatido: Drogas e violência.
Direção: Juan Carlos Maneglia e Tana 

Schémbori
Direção de fotografia: Richard Careaga
trilha sonora: Fran Villalba
Duração: min.
Ano: 2011.
classificação: 14 anos. 
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Evento oferta mais de 200 ações em 39 municípios

Microeemprendedor
IOF de câmbio e de 
financeira é alterado

Balança comercial 
tem superávit 

A presidente Dilma Rousseff e o 
ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, 
assinaram decreto que altera a regu-
lamentação do IOF. As mudanças estão 
publicadas no Diário Oficial da União 
(DOU) dessa segunda-feira, 2, e abran-
gem algumas operações de câmbio, 
além de compromissadas realizadas 
por instituições financeiras. O decreto 
fixa em 1,10% a alíquota do imposto 
que será cobrada nas operações de 
câmbio. O texto também zerou o IOF in-
cidente “nas liquidações de operações 
simultâneas de câmbio para ingresso 
de recursos no País”. 

Emprego na indústria 
cai 1,2% em março

O faturamento da indústria caiu 
em março, após dois meses seguidos de 
crescimento. De acordo com a pesquisa 
Indicadores Industriais divulgada nessa 
segunda-feira (2) pela Confederação 
Nacional da Indústria, o faturamento 
de março sofreu queda de 1,2% ante 
fevereiro, na série livre de influências 
sazonais. O emprego, com baixa de 
0,6% no período, caiu pelo 14o mês con-
secutivo. A indústria operou, em média, 
com 77,4% da capacidade instalada em 
março, recuo de 0,3 ponto percentual 
frente a fevereiro, na série livre de efeitos 
sazonais. Esse é o segundo menor valor 
da série histórica.

Shoppings têm o
menor lucro líquido

O setor de shopping centers fe-
chou o ano passado com o menor lucro 
líquido em sete anos, segundo a Eco-
nomática entre 2009 e 2015. O ganho 
do setor, de R$ 246,5 milhões, indicou 
baixa de 75% frente ao ano anterior 
e se manteve numa queda sequencial 
desde 2012, quando atingiu o melhor 
momento, com R$ 2,62 bilhões. A 
Multiplan foi a empresa com resultado 
mais elevado no ano de 2015, com 
lucro de R$ 362,1 milhões, apesar da 
queda de 1,60% com relação a 2014. 
A JHSF teve o maior crescimento por-
centual do lucro em 2015, com alta de 
159,3%, frente ao ganho de R$ 41,7 
milhões em 2014.

A balança comercial brasileira 
teve superávit (exportações maiores 
que importações) de US$ 4,861 bi-
lhões em abril. É o melhor resultado 
para meses de abril desde o início da 
série histórica em 1989. Os dados 
foram divulgados ontem pelo Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. No primeiro qua-
drimestre, a balança acumula saldo 
positivo de US$ 13,249 bilhões. O re-
sultado positivo resultou de US$ 
15,374 bilhões em exportações 
e US$ 10,513 bilhões em impor-
tações. As vendas externas cres-
ceram 1,4% sobre abril de 2015.

Mercado projeta 
inflação de 6,94% 

A projeção de instituições fi-
nanceiras para a inflação  este ano foi 
reduzida pela oitava semana consecu-
tiva. A estimativa para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
passou de 6,98% para 6,94%. Para 
2017, a projeção foi reduzida de 5,80% 
para 5,72%, no quarto ajuste consecu-
tivo. Os números são do Boletim Focus, 
que é divulgado às segundas-feiras 
pelo Banco Central (BC), e projeções de 
instituições financeiras consultadas 
semanalmente sobre os principais in-
dicadores da economia. Mesmo com as 
reduções, as estimativas estão acima 
do centro da meta de 4,5%. 

Cerca de 200 palestras 
e capacitações, além de con-
sultorias e orientações, serão 
oferecidas aos empreendedo-
res de todo o Estado durante 
a programação da 8ª Semana 
do Microempreendedor In-
dividual (MEI), que será rea-
lizada até sábado (7) em 39 
cidades do Estado. Durante 
o evento, serão esclarecidas 
dúvidas sobre formalização, 
regularidade fiscal e benefí-
cios, entre outros assuntos 
de interesse do microempre-
endedor. Em João Pessoa, as 
atividades acontecem no Sho-
pping Sul, nos Bancários, no 
período da tarde e à noite. 

Os microempreende-
dores individuais integram 
categoria de empresa que 
fatura, no máximo, R$ 60 mil 
por ano, e atuam em diversos 
ramos de atividades, como 
ambulantes, artesãos, vende-
dores de roupa, costureiras, 
cabeleireiros, pedreiros, ele-
tricistas, jardineiros e enca-
nadores.  De acordo com a Re-
ceita Federal, dos mais de 127 
mil pequenos negócios no Es-
tado, 66% são MEI (mais de 
84 mil. Por dia, nos últimos 
12 meses, houve 42 formali-
zações de MEI no Estado. De 
abril de 2015 a abril de 2016, 
esta categoria empresarial 
cresceu cerca de 22,5%. De 
acordo com a gerente da 
Unidade de Atendimento In-
dividual do Sebrae Paraíba, 
Márcia Timótheo, durante 
semana de mobilização na-
cional, os empreendedores 
poderão buscar orientações 

para fortalecer seu empreen-
dimento ou mesmo começar 
um novo negócio. “Estamos 
na 8ª edição da Semana do 
MEI e este já é um evento con-
solidado no Estado. Oferece-
mos aos microempreendedo-
res individuais capacitações 
por meio de oficinas, levando 
oportunidades para o desen-
volvimento e crescimento de 
seus negócios. Os produtos e 
serviços do Sebrae ajudam o 
microempreendedor indivi-
dual a ser lucrativo e aumen-
tar a chance de sucesso como 
empresário”, disse.

Tendo em vista o atual 
cenário econômico do País, o 

evento traz fôlego àqueles que 
desejam iniciar seu próprio 
negócio, destaca a analista 
técnica do Sebrae Paraíba. “A 
curto prazo, a situação econô-
mica não vai mudar, portanto, 
se o empresário necessita ini-
ciar uma atividade ele pode 
se tornar um MEI legalizado 
e passar a ter CNPJ, o que fa-
cilitará a abertura de conta 
bancária, pedido de emprés-
timos e emissão de notas fis-
cais. Este ano teremos como 
foco principal o apoio na 
orientação do preenchimento 
da Declaração Anual de Fatu-
ramento, orientações para a 
conscientização da necessida-

de de redução da inadimplên-
cia da categoria e informações 
sobre a movimentação bancá-
ria com o acompanhamento 
da Receita Federal”, explicou 
Márcia Thimóteo.

Além das palestras com 
informações sobre as obri-
gações legais do MEI e a im-
portância da formalização 
desses negócios, a Semana 
do MEI também investe nas 
capacitações e oficinas SEI 
(Sebrae Empreendedor Indi-
vidual), onde serão trabalha-
das formas de transformar a 
crise econômica em opor-
tunidade de crescimento, a 
importância dos elementos 

que envolvem o processo 
de compras para assegurar 
os melhores resultados no 
negócio e como ampliar as 
vendas utilizando os com-
ponentes de marketing. Para 
participar das oficinas e pa-
lestras, basta levar, no dia 
do evento, 1kg de alimento 
não perecível. Participam 
desta edição as cidades de 
João Pessoa, Bayeux, Caja-
zeiras, São José de Piranhas, 
Poço José de Moura, Cam-
pina Grande, Araruna, Cui-
té, Nova Floresta, Sossego, 
Picuí, Solânea, Dona Inês, 
Baraúna, Pedra Lavrada, 
Guarabira, Belém, Araçagi, 
Itaporanga, Piancó, Core-
mas, Conceição, Monteiro, 
Sumé, São Sebastião do Um-
buzeiro, São João do Tigre, 
Camalaú, Congo, Coxixola, 
Caraúbas, Serra Branca, Am-
paro, Ouro Velho, Prata, São 
José dos Cordeiros, Patos, 
Pombal, Sousa e Uiraúna.

Em João Pessoa, a pro-
gramação será no Shopping 
Sul, no bairro dos Bancários, 
Zona Sul da cidade. Já no dia 
seguinte, o evento conta com 
as palestras A Legalização do 
MEI (10h às 12h) e Atitudes 
Empreendedoras em Tempos 
de Crise (19h às 21h). A pro-
gramação segue até o dia 7, 
com palestras e oficinas nas 
áreas de controle de finanças, 
vendas e formalização dos 
negócios.  Mais informações 
na página do Sebrae Paraíba 
(http://www.sebraepb.com.
br) ou através dos contatos 
3239 – 0416 e 3239 – 0779.

Focado em um mercado de traba-
lho cada vez mais exigente e carente de 
líderes empreendedores, o Instituto de 
Coaching Comprática realiza na capital 
paraibana o Treinamento de Empreen-
dedorismo e Liderança com Oportunida-
de de Negócio, que acontece no próximo 
sábado, 7 de maio, na unidade do Senac 
em João Pessoa. O objetivo do curso é 
potencializar a visão empreendedora, 
contribuindo com a economia do nosso 
Estado e formando empreendedores de 
sucesso, e os participantes sairão prepa-
rados com o negócio pronto para come-
çar a ganhar dinheiro em 24 horas.

O treinamento de Empreendedoris-
mo e Liderança com Oportunidade de 
Negócio será desenvolvido de forma a 
potencializar ao máximo a capacidade 
do capital humano, tornando-o mais vi-
sionário, decidido e com a certeza que 
pode mudar a sua vida financeira e aju-
dar muitas pessoas. O foco principal do 

treinamento é desenvolver as pessoas 
para o empreendedorismo, eliminando 
crenças limitadoras e transformando-as 
em crenças possibilitadoras. Os partici-
pantes receberão informações e ferra-
mentas de última geração para desen-
volver a visão empreendedora e livrar-se 
das crenças que os limitam tomar deci-
sões imediatas em suas vidas, que po-
dem ajudá-las realizar seus sonhos pes-
soais e profissionais.

As inscrições podem ser feitas pelo 
site www.empreendedorismosesc.com.
br, e aos interessados, o treinamento 
pode ser financiado através do Sicoob 
Litoral, que fica na Avenida Epitácio 
Pessoa, 1738, sala 101. O treinamento 
é realizado pelo Instituto de Coaching 
Comprática através de parceria com o 
Instituto Fecomércio, Sesc, Senac e Si-
coob Litoral. Mais informações no site 
www.sescpb.com.br ou pelo telefone 
(83) 3035-6565.

João Pessoa sedia treinamento Liderança 

Quem está à procura de 
trabalho, pode procurar o Sis-
tema Nacional de Emprego 
de João Pessoa (Sine-JP) para 
obter encaminhamento para 
um dos 163 postos de traba-
lho disponíveis nesta semana. 
Foram criadas 25 vagas de au-
xiliar de linha de produção e, 
para concorrer à função, não 
é preciso ter experiência. Veja 
a lista de empregos no link 
http://goo.gl/kRo9ke

Estão abertas 50 opor-
tunidades para consultor de 
vendas externas numa em-
presa de planos de saúde para 
animais. Para concorrer na se-
leção, é preciso ter Ensino Mé-
dio e um ano de experiência na 
Carteira de Trabalho. Também 
há outras quatro oportunida-
des de consultor de vendas na 
área de telecomunicações.

No comércio, há deman-
da para 14 vagas de vende-
dor. Para a maioria delas, é 
preciso ter Ensino Médio, e 
a experiência exigida varia 
de seis meses a dois anos. No 
setor, ainda há cinco vagas 
para supervisor de vendas 
comercial.

Foram abertos seis pos-
tos para motorista entrega-
dor. A empresa contratante 
pede Ensino Médio comple-
to, três anos de experiência 
e Carteira Nacional de Habi-
litação D. Ainda há uma vaga 
para cada uma das seguintes 
funções: motorista de cami-
nhão, motorista operador de 

betoneira e motorista ope-
rador de bomba de concreto. 
Nas atividades ligadas à cons-
trução civil, há vagas para 
pedreiro (duas), serralheiro 
(três) e pintor de estrutu-
ras metálicas (uma). Outras 
oportunidades em destaque 
no Sine-JP são as de mecânico 
de automóveis e caminhões 
(quatro), assistente admi-
nistrativo (três), costureira 
(três), manicure (três) e téc-
nico de refrigeração (três).

O Sine-JP está localizado 
na Avenida Cardoso Vieira, 
85, Varadouro, e atende das 
8h às 13h, de segunda a sex-
ta-feira. O trabalhador deve 
apresentar RG, CPF e Carteira 
de Trabalho. Para concorrer 
às oportunidades em que o 
empregador exige apenas o 
currículo, o interessado deve 
enviá-lo para o endereço sine-
jp.imo@joaopessoa.pb.gov.br. 

Mais de 160 vagas estão 
disponíveis no Sine-JP

EMprEgOS

O Procon Municipal realizou entre 
os dias 25 e 26 de abril uma pesquisa 
sobre os preços praticados na venda 
dos combustíveis vendidos em Campina 
Grande. De acordo com os dados, o eta-
nol foi o combustível que mais apresen-
tou variação de preço, com percentual 
de variação de 13,49%, podendo custar 
entre R$ 3,40 e R$ 3,45. A pesquisa ob-
jetiva apresentar as diferenciações de 
valores e vantagens no abastecimento. 

Em seguida está a gasolina aditiva-
da (6,07%) com valores entre R$ 3,77 e 
R$ 3,99. O diesel obteve uma variação 
de 5,7% e pode ser encontrado com va-
lores que oscilam de R$ 2,98 até R$ 3,15. 
Já o diesel S10 (5,18%) podendo variar 
entre R$ 3,09 até R$ 3,25.  Segundo a 

pesquisa do Procon, o combustível que 
menos oscilou de preço foi a gasolina 
comum, com 5,01% de variação percen-
tual, podendo ser encontrada com valo-
res entre R$ 3,77 até R$ 3,96.

A equipe fez comparação com a 
pesquisa de preços realizada em março e 
constatou que todos os combustíveis so-
freram aumento,  exceto o etanol, que 
teve redução de preço de 65%. É im-
portante lembrar que, mesmo com essa 
redução, não é vantajoso abastecer com 
esse tipo de combustível, visto que em 
52 postos da cidade a diferença, com re-
lação a gasolina, está superior a 70%. Os 
consumidores poderão acessar o relató-
rio completo e a tabela de preços no site 
do Procon Municipal: proconcg.com.br

Procon constata variações 
de até 13,49% nos postos

prEÇO DE COMBUSTÍVEIS EM Cg

FOTO: Reprodução/internet

Em março, todos os combustíveis tiveram reajuste e apenas o etanol apresentou redução

Postos de 
trabalho 
envolvem 
setores do 
comércio, 
vendas, 
motorista e 
entregador



Médicos Lauro Wan-
derley Filho, Rodolfo 
Athayde e Haydéia Ciraulo, 
advogado Nelson Negreiros 
Filho, Sras. Zelma Corrêa, 
Vanda Cunha e Kilma Fer-
nandes, psicóloga Viviane 
Bezerra, nutricionista 
Juliana Cavalcanti Metri, 
empresários Naldinho Tro-
colli, Bebeta Freitas e Karla 
Isabela Bezerra de Melo.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Zum Zum Zum
   A escola de idiomas mind English School comemora a conquista pelo sexto 
ano consecutivo de estar entre as marcas chanceladas no 26o Selo de Excelência em 
Franchising, maior prêmio de reconhecimento do setor.

FOTOS: Goretti Zenaide

   Começa amanhã na Praça de Eventos no piso 1 do Mag Shopping a I Mostra de 
Orquídeas promovida pela Associação Paraibana de Orquidófilos e o Orquidário Canto. 
A mostra vai até domingo que vem com as belas espécies para exposição e venda.

Elegantes no Paço dos Leões: Arthur e Vanja Mesquita, Júlio e Benerine Paulo Neto

Momento feliz de pais e noivos: José Mário Porto e Ana Paula, Mário Neto e Vanine, José Braga 
e Vânia Carmem

Estimados Martinho e Carmi Lisboa, avós maternos da noiva

No alto dos seus bem vividos 91 anos que completa no próximo dia 
14, dona Yara Mesquita Porto foi ao casamento do neto

Dia das Mães
COMO fazem 

todos os anos, os 
empresários Diana, 
Abelardo e Isolda 
Coutinho vão abrir o 
restaurante Blu´nelle 
no próximo domingo 
para comemorar o 
Dia das Mães.

É uma boa 
opção pela qualidade 
da cozinha daquela 
casa onde vai ter 
como destaque um 
buffet com frutos 
do mar e outras 
iguarias, a partir das 
11h30 deste dia.

FOI UMA beleza o casamento dos jovens José Mário 
Porto Neto e Vanine Lisboa Braga, celebrado pelo padre 
Marcelo Arruda na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, com 
cerimonial de Erika Gurgel.

Os noivos e seus pais, José Mário Porto Júnior e Ana 
Paula, José Braga e Vânia Carmen receberam os convidados 
em grande estilo com uma caprichada recepção no Paço 
dos Leões, com decoração onde predominavam os tons 
vermelhos e buffet da melhor qualidade, ambos por Car-
melita Chang. O bolo de Maria Helena Moura e os docinhos 
de Nicole Chang foram destaques pela beleza e sabor.

Mário Neto e Vanine

Dois Pontos

  A turma 2017.2 de Odonto-
logia do Unipê e o  Ateliê do Sorriso 
São Rafael vai promover a primeira 
edição do Encontro de Odontologia 
Integrada da Paraíba, voltado para 
profissionais e estudantes de 
Odontologia.
  As inscrições já estão abertas 
no Unipê, com vagas limitadas.

Treinamento
NO SENAC de João 

Pessoa vai ser realizado 
no próximo sábado 
o Treinamento de 
Empreendedorismo e 
Liderança com Oportuni-
dade de Negócio com o 
objetivo de potencializar 
a visão empreendedora 
onde os participantes 
sairão preparados 
para começar a ganhar 
dinheiro em 24 horas. 
A realização é do Insti-
tuto de Coachng Com-
prática e as inscrições 
são feitas no site www.
empreededorismosesc.
com.br.

   O presidente da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte, Adal-
berto Targino, convidando para sessão solene de Elogio ao Patrono da cadeira número 
13, jurista Deoclécio Dantas Duarte, feita pelo acadêmico Adilson Gurgel de Castro. Será 
na próxima sexta-feira no Núcleo de Treinamento Moacir Duarte na cidade de Natal-RN.

Negócios sociais

Presenças bacanas de Rogério e Helena Fialho, Sofia e Ubiratan Delgado no Paço dos Leões

Transposição das águas

UMA REALIDADE que se aproxima, a transposição do 
Rio São Francisco está levando técnidos das 15 regiões 
administrativas da Emater a participarem de capacitações 
para elaboração de projetos de irrigação eficiente para 
atuarem em áreas que serão beneficiadas na Paraíba.

Para isso foi assinado um convênio entre o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Governo da 
Paraíba através da Gestão Unificada formada pela Emepa, 
Interpa e Emater, vinculada à Sedap.

“O casamento é uma 
instituição moderníssima. 
Hoje, nada mais obriga 
duas pessoas a estarem 
juntas, a não ser o amor”

“Casamento é para 
pessoas que tem maturidade 
suficiente para não largar o 
barco no primeiro sinal 
de naufrágio”

WAGNER MOURA HÉLÈNE FRANÇOISE

O INSTITUTO de 
Educação Superior da 
Paraíba - Iesp, está 
lançando o primeiro curso 
de Pós Graduação latu 
sensu do Nordeste em 
Negócios Sociais em 
parceria com o Yunus 
Negócios Sociais Brasil 
e o PNUD-Programa das 
Nações Unidas para o De-
senvolvimento. Inscrições 
no endereço http://goo.
gl/forms/ryysZkvesL.

O GOVERNADOR Ricardo Coutinho foi agraciado com 
o Título de Cidadão pela Câmara Municipal de Piancó na 
noite do último sábado, durante a inauguração das obras 
de reforma daquela casa legislativa. 

A propositura foi do vereador José Bráulio de Souza Júnior 
e a solenidade contou com a presença da vice-governadora 
Lígia Feliciano, entre outras autoridades.

Cidadão de Piancó

Encontro
SERÁ realizado no 

dia 21 deste mês um 
evento no campus da 
faculdade De Vry João 
Pessoa com foco na 
capacitação e gestão 
de carreira, promovido 
pela agência Pauta 
Comunicação.

Com o tema 
“Mulheres Criativas, 
Histórias Inspiradoras” 
o encontro vai 
reunir 50 pessoas 
entre mulheres de 
negócios, empreende-
doras e estudantes 
para palestras e troca 
de experiências.

Velho Chico
E POR falar no Rio São Francisco, a novela “Velho 

Chico” já dá mostras de que não acha muito simpática 
a ideia da transposição pelo que vi no diálogo entre os 
personagens dos atores Camila Pitanga e Gabriel Leone 
na volta de Salvador para Grotas, onde falam apreensivos 
sobre o destino do rio...
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Sousa vence o Botafogo 
e larga na frente rumo à 
final do Paraibano 2016

FINAL DA COPA DO NORDESTE

Raposa chora a perda do título
Campinense empata com  
o Santa Cruz e deixa 
escapar o bicampeonato

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 3 de maio de 2016 FotoS: Cláudio Góes

Com Amigão 
lotado, Campinense 

e Santa Cruz 
proporcionaram um 

bom espetáculo

Time do Campinense Clube deixou escapar título e vaga na Copa Sul-Americana O Santa Cruz-PE, com o título da Copa do Nordeste, “engordou” ainda mais a sua tesouraria

Jogadores da equipe pernambucana fizeram a festa em pleno solo paraibano ao empatar em 1 a 1 com o Campinense Clube

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Os jogadores do Campi-
nense se reapresentam hoje no 
CT do clube, para reiniciar os 
trabalhos visando o jogo pela 
Copa do Brasil, quinta-feira 
contra o Cruzeiro, no Mineirão, 
em Belo Horizonte. Ontem, o 
dia foi de folga para os atletas, 
depois da decisão da Copa do 
Nordeste, no último domingo, 
no Amigão, em Campina Gran-
de, quando a Raposa perdeu o 
título, após empatar em 1 a 1 
com o Santa Cruz, de Recife.

Como não poderia deixar 
de ser, o ambiente no clube 
é de muita tristeza, entre os 
jogadores, comissão técni-
ca e diretoria. Apesar de sair 
aplaudido de campo pela tor-
cida, que entendeu o esforço 
dos atletas, ninguém esconde 
a frustração, depois de sentir 
o gostinho de campeão, até os 
35 minutos do segundo tem-
po, quando em um lance de 
desatenção da defesa, a equi-
pe acabou sofrendo o gol de 
Artur, que acabou sendo fatal 
para a equipe, que não teve 
mais forças para reagir.

 O próprio técnico Fran-
cisco Diá reconhece que o time 
esteve bem abaixo do que po-
deria render nesta final. “Al-
guns jogadores não renderam 
o que esperávamos deles. Fi-
zemos um péssimo primeiro 
tempo, mudei com a entrada 
de Pitbul, chegamos a fazer o 
gol que seria o do título, mas a 
partir daí, alguns atletas pen-
saram que a partida estava ga-

nha e perderam a concentra-
ção no jogo. Levamos um gol, 
quando tínhamos sete jogado-
res se defendendo, o que não 
é normal. Mas isto não apaga 
o que fizemos durante toda a 
competição. Os atletas estão 
de parabéns, os torcedores 
que compareceram em massa 
que apoiaram a equipe e a di-
retoria, que nos deu condições 
para executar um belo traba-
lho”, disse o treinador.

Sobre a sua saída do Cam-
pinense, Diá fez questão de di-
zer que vai continuar no clube 
até a participação na Copa do 
Brasil e o Campeonato Parai-

bano. “Eu tenho contrato com 
o clube e vamos continuar nos-
so trabalho, até o final do Cam-
peonato Paraibano, como tí-
nhamos acertado antes”, disse 
o treinador, que em momento 
algum, garantiu a sua perma-
nência no clube para as dispu-
tas do Campeonato Brasileiro 
da Série C, dando margens as 
especulações de que no segun-
do semestre vai dirigir o Amé-
rica de Natal, na Série C.

Entre os jogadores, um 
dos que mais sentiram a perda 
do título foi o goleiro Gledson, 
que ainda lamenta muito o 
gol sofrido aos 35 minutos do 

segundo tempo. “Estou muito 
triste. Nossa torcida não me-
recia isto. Nós batalhamos, 
lutamos muito para chegar 
nesta final. Provamos que é 
possível ter um grande time, 
mesmo com pouco investi-
mento. Mostramos que o fute-
bol da Paraíba tem capacidade 
de estar entre os melhores. Ti-
vemos o gostinho de levantar 
aquela taça, até poucos minu-
tos antes do final da partida. 
Estou arrasado, mas vida que 
segue”, disse o goleiro.

Quando o assunto é o fu-
turo, o zagueiro Tiago Sala pro-
mete que a equipe vai levantar 

a cabeça e seguir em frente em 
direção aos objetivos do clube. 
“Sentimos que poderíamos ir 
um pouco mais além. Infeliz-
mente não conseguimos dar 
esta alegria aos nossos torce-
dores, mas não vamos baixar 
a cabeça. Estamos em outras 
competições, e vamos em bus-
ca de atingir os nossos objeti-
vos”, disse o zagueiro, um dos 
melhores atletas do clube na 
campanha vitoriosa da Copa 
do Nordeste.

O fim de um sonho
Além de perder o bicam-

peonato da Copa do Nordes-

te, o empate do Santa Cruz, 
no final da partida, significou 
o fim de um grande sonho, o 
de entrar para a história do 
futebol paraibano, como sen-
do o primeiro clube a parti-
cipar da Copa Sul-americana. 
Se tivesse sido campeão, a 
Raposa ganharia o direito 
de participar da competição, 
este ano e em 2017, aumen-
tando e muito a visibilidade 
do clube lá fora, e teria uma 
arrecadação financeira mui-
to alta pela participação.  E 
por falar em finanças, com a 
perda do título, o Campinen-
se deixou também de embol-
sar um prêmio de R$ 500 mil, 
dado pela CBF ao campeão. 
Mesmo assim, o Rubro-Ne-
gro saiu da competição, rece-
bendo R$ 1,885 milhão

O artilheiro da copa 
Se não deu para comemo-

rar a conquista da Copa, a tor-
cida do Campinense pode ce-
lebrar um feito inédito de um 
atleta de um clube paraibano. 
O atacante Rodrigão terminou 
a competição como o artilhei-
ro, com 9 gols. Nunca um joga-
dor de um time do Estado con-
seguiu esta façanha na Copa 
do Nordeste. O atacante ven-
ceu a disputa com facilidade. 
O segundo atleta a fazer mais 
gols na competição foi Herna-
ne Brocador, do Bahia, ex-Fla-
mengo, que fez apenas 6 gols. 
Rodrigão, além de ter sido o 
artilheiro da Copa do Nordes-
te, é atualmente o maior arti-
lheiro do Brasil na temporada, 
com 17 gols. O atleta está se 
transferindo para o Santos, e 
deverá deixar a Raposa, logo 
após as disputas do Campeo-
nato Paraibano.
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Atletismo brasileiro faz último 
treino nos EUA antes de retorno
Seleção passou período 
de treinamento visando 
os Jogos Olímpicos

A equipe brasileira 
masculina do 4x400 m, que 
está nos Estados Unidos 
para o Camping Internacio-
nal Caixa de Treinamento e 
Competição de Velocidade 
e Revezamento, fez no últi-
mo final de semana a última 
competição antes de retor-
nar ao Brasil. Os treinos e 
competições fazem parte 
do Programa de Preparação 
Olímpica da CBAt para os Jo-
gos Rio 2016.

Os atletas competiram 
no tradicional Penn Relays, 
na Philadelphia, na Pensil-
vânia. O quarteto formado 
por Pedro Burmann, Wag-
ner Cardoso, Lucas Carva-
lho e Hugo Sousa terminou 
na terceira colocação, com 
3m03s75. Os Estados Uni-
dos ficaram com as duas 
primeiras posições, com 
3m02s32 (equipe azul) e 
3m03s73 (equipe verme-
lha).

Além dos atletas que 
competiram, participaram 
do Camping Jonathan Hen-
rique Silva, Anderson Hen-
riques e Alexander Russo. 
De volta ao Brasil, os atletas 
se prepararão, agora, para o 
Campeonato Ibero-America-
no, de 14 a 16 deste mês, no 
Rio de Janeiro. A competição 
será evento-teste para os Jo-
gos Olímpicos, em agosto.

Lançamentos
Já em Irvine, na Cali-

fórnia, os lançadores parti-
ciparam de mais uma etapa 

do Camping Internacional 
Caixa, que tem base em Chu-
la Vista, no condado de San 
Diego. No Steve Scott Invita-
tional, Júlio Cesar de Olivei-
ra venceu o lançamento do 
dardo, com 75,07 m.

No disco, Fernanda 
Borges conquistou o bron-
ze, com 59,28 m, atrás da 
norte-americana Tarasue 
Barnett (61,28 m) e da bri-
tânica Jade Lally (59,59 m). 
No masculino, Ronald Julião 
terminou em sétimo lugar, 
com 59,00 m. O campeão foi 
o norte-americano Daniel 
Stahl, com 64,72 m.

Jucilene Sales de Lima, 
contundida, não competiu 
no dardo. Júlio Cesar, Fer-
nanda, Ronald e Jucilene 
treinam com João Paulo Al-
ves da Cunha. 

Marcha Atlética 
A Seleção Brasileira se-

gue hoje para Roma, na Itá-
lia, onde disputa no próximo 
sábado o Campeonato Mun-
dial de Marcha por Equipes. 
O Brasil terá nove represen-
tantes na competição - cinco 
homens e quatro mulheres.

Caio Bonfim já está 
na Europa, onde participa 
do Camping Internacional 
Caixa de Treinamento em 
Sierra Nevada, na Espanha. 
Já Erica Rocha de Sena via-
ja do Equador, onde mora 
e treina. O grupo ainda é 
composto pelos atletas José 
Alessandro Bagio, Moacir 
Zimmermann, Rudney Dias 
Nogueira, Cisiane Dutra Lo-
pes, Liliane Priscila Barbosa, 
Nair da Rosa e Matheus Ga-
briel de Liz Correa.

Apace-PB fica 
em segundo no 
Regional NE de 
Futebol de 5

 Com dois gols de Cássio e 
um de Jefinho, o ICB-BA venceu 
a Associação Paraibana de Cegos 
(Apace-PB) por 3 x 0 e conquis-
tou o título do Regional Nordeste 
de Futebol de 5. O pentacampeo-
nato dos baianos veio na manhã 
do último domingo, no ginásio 
do Centro Educacional São José 
Operário - Cesjo, em São Luís, 
Maranhão.

 Antes da final as expecta-
tivas levavam a crer que a par-
tida seria muito disputada. Isso 
porque as duas equipes tiveram 
duelos difíceis nas semifinais e 
contavam com atletas de seleção. 
No entanto, a equipe do ICB-BA 
apareceu com uma surpresa na 
postura tática dos seus jogadores 
no jogo, com Cássio aparecendo 
constantemente no ataque como 
elemento surpresa.

E foi assim que o time baia-
no abriu o placar. O defensor re-
cebeu a bola ainda no campo de 
defesa, e carregou limpando to-
dos os jogadores do time da Apa-
ce-PB, ficando livre para chutar 
e fazer 1 x 0. O gol empolgou os 
baianos, que em lance parecido 
ampliou o placar com mais um 
gol de Cássio.

Com a vantagem no marca-
dor, o ICB-BA teve tranquilidade 
para sustentar o resultado no 
segundo tempo. Jefinho, muito 
marcado na etapa inicial, teve 
mais liberdade e comandou a 
equipe com muito talento. O ca-
misa 10 ainda marcou o gol que 
decretou a vitória de 3 x 0.

A Equipe Brasileira de 
Vela conquistou duas medalhas 
de prata na última competi-
ção antes dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. No último domingo, 
Fernanda Oliveira e Ana Luiza 
Barbachan, na 470 feminina, e 
Martine Grael e Kahena Kunze, 
na 49erFX, garantiram o lugar 
no pódio após a disputa das 
regatas da medalha na tradicio-
nal etapa de Hyères da Copa do 
Mundo da Federação, na Fran-
ça. 

Dos 15 velejadores brasi-
leiros classificados para o maior 
evento esportivo do planeta, 12 
competiram na cidade francesa. 
Com o resultado em Hyères, a 
delegação nacional soma 39 
medalhas em etapas da Copa do 
Mundo desde o início do circui-
to, em 2009: 19 de ouro, 11 de 
prata e nove de bronze.

 Campeãs em Hyères em 
2013 e 2015, Fernanda e Ana 
ficaram com a prata após o se-
gundo lugar na regata da meda-
lha. Elas encerraram a compe-
tição com 42 pontos perdidos, 
apenas um ponto atrás das 
campeãs, as britânicas Hannah 
Mills e Saskia Clark. As france-
sas Camille Lecointre e Hélène 
Defrance ficaram com o bronze, 
também com 42 pontos perdi-
dos, mas perderam o segundo 
lugar para as brasileiras por te-
rem chegado atrás na regata da 
medalha.

“Encerramos as compe-
tições internacionais este ano 
muito felizes, pois conseguimos 
ir ao pódio em cinco dos seis 

campeonatos que disputamos. 
Fizemos o nosso melhor nestes 
quatro meses e agora partimos 
para os ajustes finais para os Jo-
gos Olímpicos do Rio”, afirmou 
Fernanda, dona de uma me-
dalha olímpica de bronze em 
Pequim-2008, na classe 470 fe-
minina ao lado de Isabel Swan. 
Martine e Kahena repetiram a 
prata do ano passado. Campeãs 
em Hyères em 2014, as brasi-
leiras ficaram em oitavo na re-
gata da medalha, terminando 
na segunda posição geral com 
74 pontos perdidos, apenas 
dois pontos atrás das campeãs, 
as suecas Lisa Ericson e Hanna 
Klinga. O bronze foi para as di-
namarquesas Jena Mai Hansen 
e Katja Salskov-Iversen, com 75.

A Equipe Brasileira de Vela 
ainda disputou mais três rega-
tas da medalha nesse domingo. 
Jorge Zarif, na Finn, chegou em 
sexto, encerrando sua partici-
pação na sétima posição no ge-
ral, com 55 pontos perdidos. O 
campeão foi o australiano Jake 
Lilley, com 42.

 Na RS:X feminina, Patricia 
Freitas chegou em quinto na re-
gata da medalha, terminando a 
competição em oitavo, com 116 
pontos perdidos. O ouro ficou 
com a polonesa Zofia Noceti
-Klepacka, com 39. Na Nacra 17, 
Samuel Albrecht e Isabel Swan 
ficaram em nono na regata final, 
repetindo a colocação no geral, 
com 136 pontos perdidos. Os 
campeões foram os espanhóis 
Fernando Echávarri e Tara Pa-
checo van Rijnsoeve, com 77.

Equipe nacional ganha 
duas medalhas de prata

VELA RUMO AOS JOGOS

Seleção conquista 17 pódios em Havana
Mais uma vez, o judô 

brasileiro confirmou sua he-
gemonia continental fechan-
do o Campeonato Pan-Ame-
ricano de Havana, Cuba, em 
primeiro lugar geral com 17 
pódios. Foram sete ouros, 
quatro pratas e seis bronzes 
conquistados pelos brasi-
leiros na competição que se 
encerrou no últino sábado. A 
distância para os principais 
adversários foi enorme já 
que Canadá, Estados Unidos 
e Cuba conquistaram apenas 
dois ouros cada. A Colômbia 
ficou com o último ouro. Os 
destaques do último dia de 
Pan foram os ouros de Rafael 
Silva (+100kg) e Tiago Cami-
lo (90kg). 

“São cinco títulos pan-a-
mericanos. Estou muito feliz 
pela maneira como eu lutei. 
Venho me sentindo cada vez 
melhor no tatame, meu judô 
vem saindo desde as últi-
mas competições o que me 
dá muita felicidade. Conse-
guir lutar como eu sempre 
lutei ainda mais agora per-
to dos Jogos”, disse Tiago, 
que venceu suas três lutas 
por ippon, inclusive a final 
contra o americano Colton 
Brown.

Depois de conquistar 
nove medalhas no primei-
ro dia do evento, a seleção 
teve novamente represen-
tantes nas finais de todas as 
categorias disputadas nes-
se sábado. O peso-pesado 
masculino foi decidido entre 
Baby e David Moura, que bri-
gam ponto a ponto por uma 

PAN-AMERICANO DE JUDÔ

Wagner Cardoso, do Revezamento 4x400m, ajudou colegas a ficarem na terceira posição em evento

vaga nos Jogos do Rio. Assim 
como no bronze do Grand 
Prix de Samsun, o duelo foi 
para o golden score e Rafael 
Silva levou a melhor sobre o 
compatriota pontuando com 
um waza-ari. 

“Fiz boas lutas. Fazer 
a final com um brasileiro é 
sempre complicado, porque 
a gente se conhece bastante. 
Não tem nada definido ainda. 
Temos mais duas competi-
ções pela frente. Expectativa 
está grande já para o Grand 

Slam de Baku, que é na próxi-
ma semana e depois vou ter 
um tempo maior para treinar 
pro Marsters, em Guadala-
jara”, projeta Rafael Silva, 
que estará ao lado de David 
também nessas duas compe-
tições. 

“É óbvio que nós dois 
estamos muito bem prepa-
rados para a Olimpíada. São 
poucas competições, mas a 
gente ainda vai concorrer a 
1200 pontos e espero que eu 
consiga tirar essa diferença. 

A última cartada é o World 
Masters, que vale quase o 
dobro do Pan, e eu vou com 
tudo para essa disputa e para 
o Grand Slam de Baku para 
conquistar minha vaga”, dis-
se David. 

Na final do meio-pesado, 
Mayra Aguiar e a americana 
Kayla Harrison reeditaram o 
clássico mundial da catego-
ria que, diferentemente da 
final do Grand Slam de Paris 
deste ano, terminou com vi-
tória para a americana.

O judô brasileiro se saiu muito bem 
em mais uma competição de âmbito 

internacional, desta vez em Cuba

FotoS: Divulgação



Vasco vence, mas não convence
DECISÃO DO CARIOCA

Jogadores fazem 
criticas a si mesmo pelo 
jogo contra o Botafogo
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Apesar do Vasco ter ven-
cido o Botafogo no último 
domingo, os jogadores não 
saíram satisfeitos. O meio-
campista Julio dos Santos 
admitiu que o time não jogou 
bem na primeira partida da 
final do Campeonato Carioca 
e acredita que a raça foi deci-
siva na vitória por 1 a 0.

“É importante ter ven-
cido esse primeiro jogo, foi 
muito difícil. A gente não jo-
gou bem, mas é assim, joga-
mos com raça, e a equipe fez 
bem hoje”.

Julio Cesar foi outro que 
criticou a atuação vascaína: 
“Acho que faltou tranquilida-
de pra botar bola no chão. A 
gente começou a dar chutão, 
errar passe, e o Botafogo veio 
pra cima, tem jogadores rápi-
dos. Depois passou os sustos, 
a equipe teve tranquilidade e 
poderia até ter feito o segun-
do gol”, lamentou.

Com a vantagem cons-
truída no último domingo, o 
Vasco precisa apenas de um 
empate no próximo confron-
to, no dia 8, para sagrar-se 
bicampeão carioca. Em caso 
de vitória simples do Botafo-
go, a disputa será nos pênaltis. 
O time de General Severiano 
precisa de um triunfo por dois 
ou mais gols para levar a taça.

Marcas históricas
O Vasco de Jorginho vai, 

a cada dia, alcançando mar-
cas históricas com sua in-
vencibilidade. Com a vitória 

sobre o Botafogo por 1 a 0, 
neste domingo, no primeiro 
jogo da final do Campeonato 
Carioca, no Maracanã, o clu-
be alcançou o mesmo feito 
obtido há 63 anos.

Assim como agora, em 
março de 1953 o Cruz-mal-

tino, ainda com um elenco 
remanescente do chamado 
“Expresso da Vitória”, ficou 
seis meses sem saber o que 
é perder. Atualmente, tal 
semestre vascaíno soma 18 
vitórias e 6 empates.

Ícone da equipe, o meia 

Nenê admite que a invencibili-
dade é algo que tem motivado 
os jogadores a cada rodada.

“É uma coisa que a gente 
vem buscando. Tentar mar-
car história nesse clube ma-
ravilhoso. Um clube de muita 
história. É uma honra e va-

mos tentar ir com tudo para 
conseguir o título”, disse à 
Rádio Bradesco Esportes.

Caso o Vasco não perca 
no próximo domingo na de-
cisão do Estadual, ele não só 
se tornará bicampeão cario-
ca como conquistará o título 

de maneira invicta, algo que 
não ocorre desde 1992. Sem 
derrota há 24 jogos, o time de 
Jorginho já tem a quinta maior 
invencibilidade da história do 
clube. O maior feito aconteceu 
entre 1945 e 1946: 35 parti-
das (28 vitórias e 7 empates).

Reconhecendo um mau futebol apresentado, jogadores vascaínos disseram que a raça foi que levou o time a vencer o Botafogo por 1 a 0 e largar na frente

O América levou a me-
lhor no primeiro clássico da 
decisão do Campeonato Mi-
neiro. E quem fez a diferença 
para o Coelho foi um jogador 
que saiu do banco de reser-
vas. Danilo fez os dois gols 
da vitória diante do Atlético, 
por 2 a 1, no último domingo, 
no Independência, deixan-
do o time alviverde perto da 
conquista do Estadual. Lucas 
Pratto, aos 48 da etapa final, 
descontou e manteve o Galo 
vivo na final.

O segundo e decisivo 
confronto será no próximo 
domingo, às 16h, no Minei-
rão. E o América poderá em-
patar para levantar a taça. 
Ao Atlético, só resta ganhar 
por qualquer placar para 
conquistar o bicampeonato 
mineiro, já que fez campanha 
superior na primeira fase e 
tem a vantagem de jogar por 

dois resultados com mesmo 
placar ou diferença.

Uma dificuldade a mais 
para o time alvinegro será 
a partida diante do Racing, 
quarta-feira, no Independên-
cia, valendo a classificação às 
oitavas de final da Copa Li-
bertadores, o que dividirá as 
atenções do grupo com a final 
do Estadual. Enquanto isso, o 
Coelho terá a semana inteira 
para se preparar visando ao 
segundo duelo da decisão do 
Mineiro.

O personagem do pri-
meiro clássico foi a campo 
por causa de um problema 
com um companheiro. Tiago 
Luís sentiu tonteira ainda no 
primeiro tempo e foi levado 
a um hospital para exame 
de imagem. Danilo entrou e 
teve o brilho de fazer os dois 
gols, em jogadas parecidas. O 
Atlético pressionou na eta-

pa final, quando o Coelho já 
abrira 2 a 0, mas faltou efeti-
vidade nos lances ofensivos, 
além de organização. O gol 
de Lucas Pratto no fim, aos 
48min, depois que Robinho 
perdeu pênalti, manteve a 
esperança do Galo.

As mudanças processa-
das pelo técnico Diego Aguir-
re, que poupou Lucas Pratto e 
escalou Patric e Hyuri desde o 
começo só serviram para dei-
xar a equipe mais confusa em 
campo. E o América aprovei-
tou bem as brechas no lado 
direito da defesa atleticana 
para conquistar a vitória, 
contando com o momento de 
brilho de Danilo. A esperança 
atleticana voltou com o gol 
do argentino, escalado no se-
gundo tempo, que mostrou a 
marca do artilheiro nos acrés-
cimos e manteve o time alvi-
negro vivo na disputa.

América ganha do Atlético e fica 
a um empate de conquistar o título

CAMPEONATO MINEIRO

O “Coelho”, como é chamado o América-MG, venceu por 2 a 1 o Atlético e está perto da conquista

Os jogadores do Audax não se mos-
traram tão preocupados após o empate 
com o Santos, por 1 a 1, em Osasco. A 
equipe comandada por Fernando Diniz 
acredita que tem condições de sair da 
Vila Belmiro com o título paulista. E a 
pressão da torcida do Santos?

– A torcida nunca interferiu. Em 
Itaquera tinha 40 mil, mas isso não re-
solveu para o Corinthians. Na Vila não 
vai ser diferente – respondeu Tchê Tchê, 
garantindo que o time da Grande São 
Paulo aprendeu a jogar como visitante 
neste Paulistão.

São cerca de 14 mil ingressos à ven-
da para o jogo do próximo domingo, às 
16h.

O meia foi personagem do jogo 
deste domingo. O Audax vencia por 1 
a 0 até que Tchê Tchê errou o passe no 
campo de defesa. A bola ficou com Ro-
naldo Mendes, que soltou uma bomba 

e definiu o resultado. Logo após o lan-
ce, o técnico Fernando Diniz conversou 
muito com o jogador. Mesmo com a 
bola rolando, a bronca continuou. Após 
o apito final, o papo foi mais amigável, 
e Diniz absolveu o jogador na entre-
vista coletiva. O comandante abraçou 
seu atleta e disse algumas palavras de 
incentivo.

– Eu errei no lance, acontece. Qual-
quer jogador está propenso a isso. Mas 
ele (Diniz) conversou comigo, passou 
tranquilidade depois do jogo, assim 
como todos os meus companheiros. Es-
tou com a cabeça tranquila – explicou 
Tchê Tchê, já acertado com o Palmeiras.

A equipe de Osasco começa sua 
preparação nesta segunda-feira, quan-
do viaja a Sorocaba e volta a treinar no 
CT do Atlético. Qualquer vitória simples 
na Vila Belmiro dá o título ao Audax. O 
empate leva a decisão para os pênaltis.

Audax empata com o Santos e 
atletas acreditam no sucesso

FINAL DO PAULISTÃO
O jogo que acabou em 1 a 1 ocorreu no último domingo, no estádio do Audax, em Osasco-SP

FotoS: Divulgação



Dinossauro precisa 
apenas de um empate 
para chegar à final

Sousa vence Belo e larga na frente
CAMPEONATO ESTADUAL
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Quando a Europa criou o sistema de 
pontos corridos, foi para ser mais justo, 
e premiar aquelas equipes que investem 
mais nos seus elencos, e apresentam uma 
regularidade durante as competições. Por 
aqui, ainda preferimos o sistema de mata
-mata, mais emocionante, e que dá chances 
a uma equipe que não venha muito bem 
em uma competição, se superar, na hora 
de decidir, e conseguir derrubar uma que 
foi melhor durante toda a competição. 
Isto foi o que aconteceu domingo com o 
Campinense. A Raposa foi melhor durante 
toda a Copa Nordeste. O Santa Cruz chegou 
nas semifinais, aos trancos e barrancos, 
cresceu na reta final, e conquistou o título 
de forma merecida, porque venceu na hora 
certa.

Na hora de decidir, muitos fatores são 
levados em conta, a começar pelo nível dos 
jogadores, o peso da camisa e a sorte, porque 
não, presente em todo esporte. Com uma 
folha de pagamento 5 vezes maior do que a 
do Campinense, e classificado para a Série 
A do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz 
soube se impor no Amigão. Marcou bem, e 
não deixou a Raposa criar nada, apenas ficar 
com a bola. 

A melhor chance de todo o primeiro 
tempo foi de Grafite, do Santa Cruz, cara 
a cara com o goleiro Gledson. No segundo 
tempo, o Rubro-Negro partiu para cima, mas 
a única chance clara de gol foi exatamente a 
aproveitada pelo atacante Rodrigão. 

Depois disso, o técnico Francisco Diá 
resolveu tirar um atacante, recuar o time e 

colocar um tal “Pedra”, para segurar o ataque 
do Santa Cruz. O castigo veio em seguida. 
E depois, ficou fácil para a equipe pernam-
bucana, diante de uma equipe sem ataque, 
segurar o empate.

Se analisarmos as finais, o Santa Cruz 
fez por merecer, nos 180 minutos de futebol, 
em apenas 45 deles, no Arrudão, foi inferior 
ao Campinense. O resultado não poderia ser 
outro. O time de melhor campanha, nadou, 
nadou e morreu na praia.

Isso não apaga a grande campanha do 
Campinense, com um time modesto e com 
uma das menores folhas salariais de todos 
os participantes. Foi um time guerreiro, que 
chegou nas finais com méritos, mas que 
vejo já uma queda de produção em alguns jo-
gadores, há algum tempo. Atletas que foram 

muito importantes na campanha vencedora 
da equipe.

Será que alguém ouviu falar nos 180 
minutos da final, o nome de Roger Gaúcho, 
considerado o cérebro da equipe, e o homem 
responsável por fazer chegar a bola com 
qualidade para o artilheiro Rodrigão? Este é 
apenas um exemplo de atletas que não estão 
mais rendendo o mesmo futebol, do início da 
temporada.

A vida continua. A Raposa tem pela frente 
ainda a Copa do Brasil, quinta, contra o Cruzei-
ro, em Minas Gerais, e o início das semifinais do 
Campeonato Paraibano. Vamos ver como vão 
reagir os jogadores, após a perda deste título que 
tanto acreditavam. A verdade é que o time precisa 
reagir, e rápido, ou põe em risco todo um planeja-
mento, na reta final de conseguir os objetivos.

O fim de um sonho

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Paraibano de 
Atletismo reúne 
atletas a partir de 
16 anos de idade

Atletas com idades en-
tre 16 e 19 anos participam 
no próximo fim de semana 
(sexta e sábado), em João 
Pessoa, do XVIII Campeona-
to Paraibano Caixa de Atle-
tismo Sub-20, promovido 
pela Federação Paraibana de 
Atletismo e supervisionado 
pela Confederação Brasilei-
ra de Atletismo – CBAt.  O 
objetivo é difundir a prática 
do atletismo entre os atle-
tas pertencentes a clubes fi-
liados, alunos oriundos das 
escolas públicas e privadas, 
bem como verificar o desen-
volvimento técnico dos par-
ticipantes, tomando-o como 
parâmetro para selecionar 
quem representará o Estado 
da Paraíba nas competições 
regionais e nacionais.

“O Campeonato será dis-
putado com provas para am-
bos os sexos e admite apenas 
a participação de atletas com 
idade de 16, 17, 18 e 19 anos, 
considerada a idade do atleta 
até 31 de dezembro de 2016, 
ou seja, é para atletas nasci-
dos de 1997 até 2000”, afir-
mou Antônio Gomes Filho, 
presidente da federação.

As disputas do cam-
peonato serão na pista de 
Atletismo da Universidade 
Federal da Paraíba, Campus 
I, em João Pessoa. Amanhã, 
no entanto, a Federação Pa-
raibana de Atletismo estará 
realizando o congresso téc-
nico com representantes de 
clubes e demais entidades, 
quando serão debatidos a 
organização da competição. 
“Este campeonato será reali-
zado de acordo com as regras 
da IAAF (Federação Interna-
cional de Atletismo), bem 
como as normas da Confe-
deração Brasileira de Atletis-
mo, contidas no regulamento 
do evento”, concluiu Antônio 
Gomes. 

Com esta competição 
Sub-20, a Federação Paraibana 
de Atletismo segue realizando 
suas atividades de acordo 
com o que determina os es-
tatutos da Confederação Bra-
sileira de Atletismo. “Temos 
que cumprir um calendário 
previamente estabelecido 
pela confederação”, afirmou 
o presidente da federação es-
tadual. (ML)

Quase mil participantes na competição

Novecentos e oitenta 
e nove atletas disputaram, 
na noite do último sábado, 
em João Pessoa, a XIII Cor-
rida Tiradentes, promovi-
da pela Coordenadoria de 
Educação Física do Centro 
de Educação da Polícia Mi-
litar da Paraíba, com apoio 
do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel-PB) e Comando 
Geral da Polícia Militar.

Foram premiados os 
cinco primeiros na classifi-
cação geral entre homens e 
mulheres, com troféus e me-
dalhas, além de R$ 500,00, 
R$ 400,00, R$ 300,00, 
R$ 200,00 e R$ 100,00, 
respectivamente para pri-
meiro, segundo, terceiro, 
quarto e quinto colocados. 
Houve também premiação 
por faixa etária que, além 
de troféus e medalhas, os 
primeiros colocados rece-
beram R$ 70,00, enquanto o 
segundo e terceiro lugares 
receberam apenas troféus 
e medalhas. Os atletas que 
integram a corporação da 
Polícia Militar da Paraíba, 

CORRIDA TIRADENTES

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

foram enquadrados numa 
categoria especial e recebe-
ram troféu o primeiro colo-
cado e medalha até o quinto 
colocado, no masculino e 
feminino,

Na classificação geral 
dos 5km feminino, a prova 
foi vencida pela policial-PM 
Welinto, seguida de Jeane 

Cristina e Evelina Shama-
rova. Nos 10km feminino, 
quem subiu no lugar mais 
alto do pódio foi Maria de 
Lourdes Ferreira de Sousa. 
Ela formou o pódio ao lado 
de Miriam Farias da Silva e 
Denise da Silva Ferreira.

No masculino, os 5km 
foram vencidos por Luciano 

Eleotério da Silva, da Tatico 
Relâmpago, de Cabedelo. 
Luan Tobias e Andley Jader 
formaram também o pódio. 
Já os 10km masculinho fo-
ram conquistados por Jair 
José da Silva. Daniel Hen-
rique Sabino foi o segundo 
colocado e Cícero Vieira da 
Rocha, terceiro lugar. 

Pódio masculino teve atleta de Cabedelo em primeiro lugar e premiação para outros corredores

“Uma atuação terrível 
para esquecer”. Foi assim que 
o treinador do Botafogo, Ita-
mar Schulle, definiu como 
jogou o Botafogo na estreia 
das semifinais, domingo, no 
Estádio Marizão, em Sousa. 
Segundo ele, o time não se en-
controu em campo, criou pou-
cas chances de gol, e o ataque 
não funcionou. Hoje, na rea-
presentação do elenco, Itamar 
disse que vai conversar com 
calma com os jogadores, para 
saber o que foi que houve, 
para o time fazer uma apre-
sentação tão abaixo do que se 
esperava, depois de uma atua-
ção maravilhosa, contra o pró-
prio Sousa, uma semana antes 
no Almeidão.

Com a derrota em Sousa, 
por 2 a 1, o Botafogo perdeu a 
vantagem que tinha no início 
das semifinais, e agora terá 
de vencer o Dinossauro aqui, 
no jogo de volta, no próximo 
domingo, no Almeidão, para 
carimbar o passaporte para as 
finais do Campeonato Parai-
bano. A situação poderia ter 
sido bem pior, se o Sousa não 
tivesse perdido um pênalti, 
com o atacante Manu. A equi-
pe sertaneja chegou inclusive 
a abrir 2 a 0, e o Belo conse-
guiu seu gol de honra, apenas 
aos 49 minutos, com Warley, 
cobrando pênalti.

Para o segundo e decisivo 
jogo das semifinais, o técnico 
Itamar Schulle vai poder con-
tar com o lateral Ângelo. Ele 
não acompanhou a delegação 
para Sousa, e foi substituído 
por Gustavo. O lateral ficou fa-
zendo tratamento intensivo, e 
deverá ser liberado para trei-
namento, já a partir de hoje. 

Apesar da derrota e da 
péssima exibição da equipe 
em Sousa, um jogador teve 
o que comemorar no Sertão. 
O atacante Warley, mas uma 
vez, saiu do banco de reservas 
para fazer gols. Com poucos 
minutos de atuação na com-
petição, ele é o artilheiro da 
equipe, com 8 gols. 

O jogo do Botafogo e Sou-
sa será no próximo domingo, 
às 16h30, no Estádio Almeidão. 
A diretoria ainda não divulgou 
quando começará a venda dos 
ingressos, nem os preços. Tudo 
indica que a venda antecipada 
começará amanhã. O técnico 
Itamar só definirá a equipe 
para este jogo, no treino apron-
to da próxima sexta-feira.

O técnico Itamar Shulle não gostou da apresentação do time, no último domingo,  no Sertão, quando perdeu para o Sousa por 2 a 1

FotoS: Divulgação
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Projeto “A Banda de 
Música na Academia” 
faz concerto hoje
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consolidação de um momen-
to muito importante para 
a cultura da Paraíba”. Foi o 
que declarou para o jornal 
A União o escritor paraibano 
Tiago Germano - natural 
de Picuí, cidade localizada 
na região Seridó do Esta-
do, mas radicado em Porto 

Alegre (RS) -, ao se referir à importância de ter 
sido o grande vencedor do Prêmio Sesc de Crô-
nicas Rubem Braga, cujo texto intitulado Óculos 
Ray-Ban, escrito em homenagem ao seu próprio 
pai, rendeu-lhe o troféu de primeiro lugar, além 
da quantia de R$ 2 mil e, ainda, a publicação em 
uma coletânea a ser lançada ainda neste ano, 
reunindo os trabalhos dos 30 finalistas do con-

curso, que também contemplava a categoria 
conto, que presta tributo a Machado de As-

sis. A cerimônia de premiação ocorreu na 
última quinta-feira, realizada no Teatro 

Serviço Social do Comércio Garagem, 
em Brasília-DF. 

 Na opinião de Tiago 
Germano, a premiação agora re-

cebida significa muito 
para a Paraíba pois, 

conforme lem-
brou, o Estado 

já havia se 
sobressaído 

com o prê-
mio Sesc 

Literatu-
ra 2014, 
conferi-
do - pelo 

roman-
ce in-
titu-
lado 

Enquan-
to Deus não 

está olhando 
- à escritora, que é 
sua esposa, Débo-
ra Ferraz, a qual 
é  pernambucana 
mas desenvolveu 

a carreira literá-
ria na Paraíba, e o 

Jabuti, em 2015, pela 
Câmara Brasileira do 

Livro, para a autora Maria 
Valéria Rezende, paulista 

nascida em Santos, mas radicada 
em João Pessoa, pelo também roman-

ce Quarenta Dias. “As editoras precisam 
mudar o eixo do Sudeste e Sul para o Nor-
deste e Norte”, disse ele, acreditando que 
destaques assim podem contribuir para 
que isso venha a acontecer, por entender 
que há bons autores nessas duas regiões. 

Tiago Germano considerou “bem surpreen-
dente” a premiação, agora, da sua crônica, a 
primeira em âmbito nacional. “Tinha batido na 
trave duas vezes, pois fui finalista, na catego-
ria conto, na Off Flip (Feira Literária de Paraty, 
no Rio de Janeiro), em 2014, e, com a primeira 
prosa, no Sesc, em 2015. “Havia inscrito a Óculos 
Ray-Ban no último dia, por ter uma certa bu-
rocracia, registro em cartório, e esqueci, pois 
esses prêmios são uma porta aberta para os 
autores, mas que pode dar em um labirinto, pois 
a concorrência é grande e deve ser muito difícil 
ganhar”, disse ele, que está radicado desde o ano 
passado em Porto Alegre, onde faz mestrado - 
sob orientação do autor Luiz Antônio de Assis 
Brasil - em escrita criativa na Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul, na 
qual ainda pretende permanecer até concluir, 
posteriormente, o doutorado para, só depois, 
retornar à Paraíba, onde acredita haver “grande 
celeiro” na área literária. A propósito, o Prêmio 
Sesc 2016 registrou, no total, 1,2 mil inscrições 
provenientes de todo o território nacional. 

Durante a cerimônia de premiação em 
Brasília, Tiago Germano - que também é jor-
nalista, formado pela Universidade Federal da 
Paraíba em 2005 - lembrou o problema que 
enfrentou, na área da literatura. “Ter passado 
pela experiência de ter sido plagiado e, hoje, 
estar aqui, sendo reconhecido pelo meu traba-
lho, é algo muito importante para mim”, disse 
ele, naquela ocasião, em seu discurso. O plágio, 
de acordo com o escritor, ocorreu depois que 
grande parte de suas crônicas, publicadas em 
uma coluna semanal que manteve no jornal 
A União entre 2004 e 2006, passou a circular 
na internet sob a autoria de um jornalista do 
Amapá. “Eu só descobri o plágio quase 10 anos 
depois, quando tentei compilar as crônicas em 
livro e as procurei na web. Na época, contratei 
um advogado para me representar, mas ele 
desistiu do processo alegando dificuldades de 
ordem prática: teria que dar entrada na ação 
no domicílio do réu, ou seja, ir até lá, no Amapá, 
para fazer isso.”, lembrou. 

Tiago Germano lembrou só ter percebido 
o plágio do jornalista - que publicava seus tex-
tos no Diário do Amapá - uma década depois, 
quando precisou reunir textos para a publica-
ção de um livro de crônicas. No entanto, ele ga-
rantiu para o jornal A União que a questão - a 
qual lhe deixou com uma “sensação muito 
incômoda” - já foi superada, com o 
pedido de desculpas e a promessa da 
retirada do material do site, que foi 
cumprida. “Gosto muito da crônica 
Óculos Ray-Ban, que ele não plagiou. 
Isso aumentou demais o valor do 
prêmio, pois foi um reconhecimen-
to”, confessou o jornalista e escritor 
paraibano, que já está com um livro 
contendo cerca de 100 crônicas 
fechado, mas ainda sem data pre-
vista para publicação. “Espero que 
essa premiação sirva de holofote 
para que alguma editora se inte-
resse”, disse ele.   

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

foto: Divulgação

O escritor e jornalista paraibano Tiago Germano 
ganhou o primeiro lugar em concurso do Sesc 

com a crônica intitulada Óculos Ray-Ban

“A

Tiago Germano é natural da 
cidade de Picuí, na região 
do Seridó paraibano



Nosso herói de Suez saiu da UTI, 
depois de quase um mês internado. 
Fui visitá-lo e ele me reconheceu. Que 
bom, os heróis me reconhecem. Jane, 
sua mulher, perguntou-lhe meu nome 
e ele respondeu. Em contrapartida, 
eu disse que ele estava ótimo.

– Você vai ficar bom, Bronzeado. 
Aliás, está ficando bom. Como quando 
voltou da Guerra de Suez. 

A primeira vez que 
ouvi falar do nosso herói 
foi no seu retorno de 
Suez, aí por volta de 
1957. A Guerra de Suez 
aconteceu no fim de 
1956, onze anos após a 
II Guerra Mundial. Um 
presidente nacionalista 
do Egito, Gamal Abdel 
Nasser, resolvera nacio-
nalizar o Canal de Suez. 
O dito canal é de grande 
importância econômica 
e estratégica, pois faz a ligação entre 
o Mediterrâneo e o Oceano Índico, 
via Mar Vermelho, permitindo o 
escoamento do petróleo árabe para 
a Europa. 

A Inglaterra e a França não 
gostaram da iniciativa de Nasser, e, 
juntas com Israel, invadiram o Egito. 
Mas as petrolíferas norte-americanas 
não aprovaram a atitude dos ingle-
ses e franceses, mancomunados com 
Israel. Essas potências mobilizaram 
o Conselho de Segurança da ONU e 
foi criada uma Força Internacional 
de Paz, que ocupou a área até a saída 
dos invasores.

Iremar Bronzeado foi nessa. Ele 
é de uma família de valentes e não 
perdeu a oportunidade de se ver com 
ingleses e franceses, mais alguns 
israelitas de quebra. Quando voltou 

Anayde Beiriz III

Nosso herói de Suez
Artigo

Vivências 
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Artigo

Vovó perdeu a festa
A advogada Maria Helena adquiriu passagem aérea 

para o trecho Guarulhos/João Pessoa, com saída prevista 
às 12h50min e chegada às 16 horas à capital paraibana. 
Contudo, devido a problemas em uma turbina do avião, 
os passageiros foram realocados – só cinco horas e meia 
mais tarde - em um voo que foi para Recife, aterrissando às 
18h30 do mesmo dia. A advogada, que é avó, alegou que, o 
atraso ocasionou a perda do aniversário da neta, além do 
que ficou desassistida pela empresa, a qual não ofereceu 
sequer um vale para almoço durante o tempo de espera.

Maria Helena buscou o Judiciário e requereu danos 
materiais e morais. Em contrapartida, a empresa argumen-
tou que se tratou de “caso de força maior, uma vez que a 
mudança de aeronave e o atraso no embarque ocorreram 
por problemas técnicos”. O juiz do Juizado Especial conde-
nou a empresa aérea ao pagamento de indenização material 
e moral, no importe de R$ 5 mil, em decorrência de mais de 
cinco horas de atraso na programação de um voo que impe-
diu uma avó de presenciar a festa de primeiro aniversário 
de sua neta.

O processo subiu à Turma Recursa e o juiz relator do 
acórdão enfatizou que ficou patente a falha na prestação de 
serviço da empresa: “Tão ou mais grave do que o atraso de 
quase seis horas suportado pela consumidora, o descaso 
com os passageiros retidos no aeroporto sem a devida as-
sistência e acompanhamento revela a prestação defeituosa 
de serviços por parte da empresa apelante”, concluiu.

Juiz ladrão
Na cidade de Luz (MG), mais precisamente no fórum 

local transcorria, de forma solene, uma audiência regular, 
presidida por juiz recém-chegado à comarca. Como o ar 
condicionado da sala estivesse pifado, as janelas estavam 
abertas. Ao fundo, escutava-se distante - aproximando-
se - o som de um pistom, alguns tambores e gritos de “não 
tem conversa não; o juiz é um ladrão”. A audiência seguia, 
escutava-se a frase repetitiva e o som se fazia cada vez mais 
próximo, a ponto de criar constrangimentos.

O magistrado, a despeito de pensar que as ofensas não 
poderiam, naturalmente, se referir à sua pessoa, foi-se to-
mando pela chateação e constrangimento. Deu alguns passos 
até a janela para ver o que se passava. Mas as vozes se faziam 
mais fortes e a expressão se repetia: “O juiz é um ladrão”.

Ficou lívido, mas quando olhou para fora da janela, 
escutou outra expressão: “Roubou, roubou sim, roubou do 
Cruzeiro”. Foi então que vislumbrou a pequena orquestra e 
a claque formada por torcedores envergando camisetas do 
Cruzeiro. Percebeu que todos estavam a reclamar contra o 
árbitro ´fulano de tal´, morador da própria cidade de Luz e 
que, na véspera, tinha ´roubado´ do time cruzeirense, numa 
partida contra o América Mineiro. Os manifestantes passa-
ram à frente do fórum, seguiram pela mesma rua mais duas 
quadras, até a frente da moradia do árbitro futebolístico, 
que por cautela já sumira da cidade.

Voltando à sala, com todos os personagens da cena 
judiciária tomados pelo momento cômico, o juiz relaxou e 
arrematou:

- Superado o constrangimento causado por incontrolá-
veis emoções futebolísticas, prossiga-se com a audiência.

Gisele Bünchen e o Chulé
A história surgiu há alguns meses no programa ´CQC´ 

da Band e, posteriormente, na revista Época. Autêntica, ela 
foi contada originalmente há pelo menos 15 anos, por um 
advogado brasileiro que integrava o pool jurídico que dava 
assistência ao astro futebolístico Ronaldo Fenômeno. No 
início do ano 2000, quando jogava na Inter de Milão, Ronal-
do embarcou com seu pai – o “seu Nélio”, como ele costuma 
chamá-lo respeitosamente – num voo da TAM, direto de 
Guarulhos a Milão.

Ambos ocupavam duas poltronas na primeira classe 
(quase vazia) da aeronave. O assessor jurídico estava junto. 
O nobre espaço da aeronave tinha também como uma das 
passageiras a top model Gisele Bündchen. Servidas as igua-
rias, diminuídas as luzes da cabine etc., pai e filho resolveram 
adormecer. “Seu Nélio”, que usava um surrado, mas confortá-
vel par de tênis, acomodou-se da melhor maneira possível.

Em quatro frases, o ex-craque resume o que ocorreu 
durante parte das longas nove horas do voo internacional: 
“Foi a primeira e única vez que eu encontrei Gisele Bünd-
chen na vida. Ela viajava próxima a nós. Meu pai tirou os 
tênis e ficou aquele chulé na primeira classe. Ela se cobriu 
durante o voo e eu nunca mais a vi”.

Quem estava a bordo garante que Gisele não deu um 
pio só para reclamar. “Mas assim que o avião pousou em 
Milão, Gisele foi a primeira a sair, em busca de oxigênio” – 
admite o próprio Ronaldo Fenômeno.

Anayde Beiriz concluiu o curso de professora, na Escola 
Normal da Paraíba, em 1922, com 17 anos completos. Foi aluna 
aplicada, desde que obteve boas notas nas matérias curriculares, 
sem contudo se sobressair. Dona Terezinha Maia, sua colega dos 
bancos estudantis, ressaltava nela a vivacidade de espírito, o bom 
comportamento disciplinar e o aproveitamento escolar. Porém, só 
tomou conhecimento do pendor literário da colega quando ela já 
estava em evidência na Escola Normal daquele tempo a frequência 
de moças (maior número) e rapazes era constante e mais adiante 
formaram a cúpula educacional da Paraíba.   

No exercício do ensino primário, na Colônia de Pescadores, 
em Cabedelo, Anayde, lecionava crianças durante o dia e a noite 
alfabetizava adultos. Hóspede de uma tia, na povoação marítima, 
regressava aos sábados ao aconchego dos seus pais e irmãos, na 
Rua da República e na segunda-feira retornava para casa de trem, 
na “Maria Fumaça”, a condução mais pitoresca do Nordeste, na con-
cepção de Ascenso Ferreira, que fazia o percurso da capital Paraiba 
a Cabedelo, e vice-versa, várias vezes ao dia.

O escritor José Joffily que mudava de ideia ao sabor do vento, 
no livro – ANAYDE – PAIXÃO E MORTE NA REVOLUÇÃO DE 30, 
criticar aos políticos, de então, por não terem designado a prota-
gonista para uma função na cidade da Paraiba, chefia do Governo 
Estadual. 

Credito o descuido a seu pai José da Costa Beiriz linotipista 
de A UNIÃO, um técnico deveras acatado por todos os governantes 
da Paraíba aos quais serviu, até sua morte, em 1927. Se tivesse 
solicitado a João Suassuna, o emprego de professora para a filha, 
desde que terminara o curso Pedagógico em 1922, o atendimento 
teria acontecido. 

Na concepção de pessoas da época não seria difícil, no início 
do governo de João Pessoa, a admissão de Anayde no Serviço Públi-
co. Depois de confirmada sua relação com João Dantas, realmente, 
não seria fácil.

Antes de seu ministério na Vila Portuária, na capital da Pa-
raíba, orientou os deveres escolares de alguns colegiais do grupo 
Antônio Pessoa, na Av. Beaurepaire Rohan. Foi seu aluno Fernando 
Mello do Nascimento, engenheiro agrônomo, que jamais esqueceu 
a professorinha de belos olhos negros e o perfume que exalava de 
seus cabelos, o Fougére Aindée, “um contato de pluma, penetrante 
como a ponta de um estilete envenenado”, como Anayde, usuária 
dessa fragrância, o definiu, num Álbum de Confidências. 

Na fase persuasiva da eloquência, através da palavra escrita 
ou falada,vamos encontrar Anayde Beiriz, num estágio de pessi-
mismo, em contraponto ao seu temperamento alegre e valor reco-
nhecido, maldizendo a própria existência  e a “escravidão do amor 
no casamento, cuja função é a prosaica descendência.”

Na literatura tinha fixação por escritores como Afrânio 
Peixoto, Gabriel d’Annunzio, H. HardweleFrançois-René Augusto 
de Chateaubriand, o preferido, ensaísta, escritor, que se imortali-
zou, pelo colorido das descrições em  sua obra literária de caráter 
pré-romântico. 

Na poesia o destaque era para Olabo Bilac, Hermes Fontes, 
Vicente de Carvalho, Menotti del Picchia e Castro Alves. O famoso 
conjunto muito influenciou em sua sensibilidade e formação aca-
dêmica.  Com tanta leitura poética não admira que fosse romântica. 

A música era definida por Anayde como “a expressão triunfal 
do belo na espiritualidade do som”.  O poeta paraibano Raul Ma-

chado,afirmava que “dois caminhos nos levam ao céu: “Pela fé por 
seus encantos místicos, pela música por seus encantos estéticos.”

Cinco anos após receber o titulo de professora passou a 
estudar datilografia, na Escola Remington que funcionava em um 
sobrado na Rua Duque de Caxias. Tão importante era esse apren-
dizado que conferia diploma, em sessão solene, no teatro Santa 
Roza, com a presença de autoridades eclesiásticas, civis e militares.  
Na fotografia cada formanda se mostrava de veste talar (beca) e 
de  capelo (touca).  O baile acontecia no clube Astr4ea, um soda-
lício muito frequentado pela sociedade paraibana, na Rua Direita, 
hoje Duque de Caxias.  As formandas de vestidos longos de seda, 
organdi ou tafetá, e os cavalheiros de terno completo e sapato fox, 
o máximo na linha dos calçados, adquiridos na casa Penna, na Rua 
Maciel Pinheiro, na capital da Paraiba.

Na turma de 1927, da qual Anayde Beiriz e Alice Almeida, es-
posa de José Américo, foram alunas teve no Procurador do Estado 
o paraninfo.  Ao saudar os concluintes disse o orador, em tom de 
aconselhamento às mulheres da turma: “Essa ascensão não deve 
colocá-las contra o homem, pois seria a supressão do mais doce 
lirismo, mas a aprender a viver por si, a executar tarefas fora do lar, 
se preciso for.”

Muitos intelectuais classificam essa peça de José Américo 
como a mais  fecunda e convincente de sua produção literária.  

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

Disse à 
enfermeira: 
“arranje 
uma calcinha 
preta, usada, 
para eu 
cobrir meus 
olhos

de sua aventura no Oriente Médio, 
Bronzeado deu uma palestra para os 
alunos do Colégio Marista, onde ele 
estudara. Contou sua versão do episó-
dio e o que viu no país das pirâmides, 
nas areias dos faraós. Ele já era mais 
ou menos internacional, pois fala-
va inglês e francês. Esse foi um dos 
fatores que ajudaram no seu recruta-
mento. Outro foi que estava sentando 
praça no Exército.

Mais ou menos como Zé Limeira: 
“Jesus Cristo veio ao mundo / pro 
mode fazer justiça./ Nos braços de 
sua mãe / teve um ataque de icterícia. 
/Aos oito anos de idade / discutiu 
com a doutorícia. / Quando ficou de 
maior / sentou praça na polícia.”.

O deputado federal Luís Bronzea-
do, irmão de Iremar, matara um ini-

migo seu numa troca de tiros no Curi-
mataú de Remígio. Ambos tombaram 
ao solo, feridos, secaram as armas e 
ficaram municiando os revólveres, 
olhando para a cara do outro. Luís 
municiou seu revólver primeiro, e li-
quidou seu adversário. Ficou famoso, 
e isso pode ter influenciado Iremar a 
ir para a Guerra de Suez. Outra mais 
fazia pouco tempo do fim da II Guerra 
Mundial. O fato é que Iremar se man-
dou para a Guerra de Suez, no primei-
ro contingente brasileiro.

Arrependi-me porque não fui à 
palestra de Iremar. Naquele tempo 
eu era um meninão de 12 anos, e não 
estava interessado em Suez e seu 
petróleo. Alguns anos depois, nos tor-
namos amigos, como somos até hoje. 
Por exemplo: a família de sua primei-
ra mulher não queria o namoro, não 
sei por quê. Pois Iremar me pedia 
para eu ir buscar a moça em casa e 
trazê-la até ele. Eu era o seu portador 
da maior confiança. E na carta que ele 
fez para mim desde Portugal: “Pária, 
eu tenho uma dúzia de irmãos; você é 
o mais próximo.”.

UTI é um ambiente muito des-
confortável. Há um detalhe simples 
do qual ninguém se lembra: cobrir 
os olhos do paciente, expostos à 
luz acesa – pois não se apaga a luz 
na UTI. Estive na UTI umas poucas 
de vezes, pois já instalaram quatro 
stents no meu coração. Na segunda 
vez disse à enfermeira: “arranje uma 
calcinha preta, usada, para eu cobrir 
meus olhos”. Não tinha nenhuma cal-
cinha disponível na UTI, de nenhuma 
cor. O jeito foi mandar buscar uma 
em casa, preta.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)
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Letras

Cida: asas para a liberdade

Em cartaz

BARTOLO

     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

O PSB formalizou ontem a pré-candidatura da professora, 
assistente social e secretária de Estado Cida Ramos à Prefeitura 
de João Pessoa.

A escolha é uma resposta inteligente do partido aos múltiplos 
desafios que a conjuntura política nacional em convulsão apresen-
ta, em ano eleitoral, às instituições estatais e à sociedade civil.

Partidos, agentes políticos, movimentos sociais, o eleito-
rado, todo o conjunto da sociedade, incluindo-se obviamente 
poderes como o Judiciário e entidades a exemplo do Ministé-
rio Público, têm à frente uma grande  responsabilidade. A de 
assegurar renovação nos procedimentos que concretizam a 
escolha dos novos representantes municipais do Legislativo e 
do Executivo. Seja através dos controles estabelecidos pela le-
gislação em vigor, que agora apresenta mudanças como o fim 
do financiamento privado de campanhas, seja através do voto 
em candidatos que sejam ficha limpa.  

Entre os desafios mais urgentes, está a superação da frustra-
ção e do desalento de boa parte da população frente aos meca-
nismos eleitorais da democracia representativa por conta dos su-
cessivos escândalos que evidenciam a disseminação da corrupção 
em alturas estratosféricas e em profundidades abissais. Partidos 
e outras instituições políticas perderam quase que totalmente a 
credibilidade. Urge recuperá-la. 

Nesse contexto, é de se considerar o nome da secretária Cida 
Ramos uma resposta inteligente do PSB a essa conjuntura devido 
às múltiplas notabilidades que a pré-candidata ostenta. 

De origem familiar de baixa renda, portadora de deficiência, 
migrante que conquistou com intenso fervor e dedicação espaços 
privilegiados de interlocução e representação social, Cida Ramos 
é um símbolo de superação. Sua presença vitoriosa, de relevância 
local, estadual e nacional, simboliza, e isso o PSB soube interpre-
tar muito bem, a dissolução de hierarquizações sociais ossificadas 
que resultam nos muros do improvável e do impossível cons-
truídos no caminho de muita gente. Ela é um símbolo de vitória, 
naquilo em que um símbolo tem de evocação dos princípios do 
reconhecimento e de identidade. E também naquilo que o símbolo 
associa ao afeto enquanto uma sensibilidade especial diante dos 
fatos do mundo que abalam, motivam e impulsionam as pessoas.

Mas Cida Ramos não é só um símbolo. E me perdoem este 
esquema simples, jornalístico, de uma possibilidade analítica, ao 
dizer que a pré-candidata a prefeita Cida Ramos é também um 
ícone geracional. Nessa condição, ela expressa uma escolha de 
viver e sentir e uma forma específica de adesão à política que 
motivou toda uma geração asfixiada pela ditadura militar de 
1964. Geração comprometida com exigências morais e éticas 
relacionadas à igualdade, à solidariedade, à honestidade, e em-
penhada na contestação teórica e prática à opressão, ao obscu-
rantismo, ao preconceito, ao elitismo e à exclusão social “progra-
mática” do capitalismo. Sua opção pelo socialismo significa uma 
aspiração por um coletivismo participativo.

Finalizo a exibição das notabilidades possíveis de identificar 
no nome da  pré-candidata do PSB me referindo à sua condição de 
gestora pública que tanto pode ser definida como a de uma técnica 
política ou a de uma política técnica. Tanto ela atua na perspectiva 
das inovações incrementais das técnicas de condução das políti-
cas públicas, quanto na articulação para a reprodução de métodos 
que otimizam as abordagens para a ação executiva, além de ope-
rar instâncias de participação e de diálogo que favoreçam a parti-
cipação inclusiva para a cidadania ativa. 

A efetividade de programas por ela geridos à frente da Se-
cretaria de Desenvolvimento Humano do Estado atesta o caráter 
inovador do trabalho em curso. Ela enfrentará os desafios natu-
rais de quem estreia na disputa por um mandato eletivo. Mas é 
uma política experiente forjada no movimento estudantil, labo-
ratório de lideranças. E saberá fazer o que for preciso na hora em 
que a disputa precisar. 

Ontem, fortes emoções dominaram todo o evento do PSB 
durante o qual o seu nome foi lançado. Quem esteve lá testemu-
nhou momentos de resgate da paixão pela política, de reencan-
tamento com a militância para fazer o trabalho da conquista do 
voto, mas principalmente de fixar o poder da união e da intera-
ção de forças populares e partidárias em busca do bem comum 
através de um projeto coletivo. Mais que a busca pela posse do 
poder que transforma, foi um abrir de asas. Asas da liberdade: 
para lutar, para fazer o melhor.    

Com edital aberto, Sesc Paraíba abre inscrições 
para Salão de Artes Visuais edição 2016

Evento em destaque

Buscando incentivar a for-
mação de novos artistas e cola-
borar na difusão de sua produ-
ção promovendo a circulação 
de uma exposição coletivas, o 
Serviço Social do Comércio da 
Paraíba (SESC) lançou o edital 
para o Salão de Artes Visuais 
do Sesc 2016. As inscrições, que 
têm início no próximo dia 16 de 
maio e seguem até do dia 25, 
podem se feitas nas sedes das 
instituições presentes na Paraí-
ba (em João Pessoa, Campina 
Grande e Guarabira). Na capital, 
o horário de funcionamento do 
Sesc é de 13h às 17h, de segun-
da a sexta-feira e as inscrições 
são gratuitas.

Uma novidade do evento 
é que, além da programação de 
exposições, os presentes pode-
rão conferir ainda ações forma-
tivas, como oficinas e palestras, 
gratuitas, voltadas para artistas 
e educadores e público.

“O evento tem tamanha 
importância em nosso Estado 
e demais locais porque além de 
expor o trabalho dos artistas, 
ele explora novas temáticas e 
abrange um leque de expres-
sões artísticas e culturais”, dis-
se uma das organizadoras do 
evento Madalena Silva. 

No ato da inscrição, o can-
didato irá preencher um formu-
lário com seus dados pessoais 
(nome completo, RG, endereço, 
bairro) e algumas informações 
relacionadas às suas obras que 
farão parte da seleção como, 
por exemplo, qual categoria 

FOTO: Divulgação Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com Lucas Silva 

Especial para A União

CAPITÃO AMÉRICA (EUA 2016). Gênero ação. Duração: 
146 min. Classificação: 12 anos. Direção: Anthony 
Russo e Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey 
Jr. e Scarlett Johansson. Sinopse: Sinopse: Steve Ro-
gers é o atual líder dos Vingadores, super-grupo de 
heróis formado por Viúva Negra , Feiticeira Escarlate, 
Visão, Falcão e Máquina de Combate. O ataque de 
Ultron fez com que os políticos buscassem algum 
meio de controlar os super-heróis, já que seus atos 
afetam toda a humanidade. Tal decisão coloca o 
Capitão América em rota de colisão com Tony Stark, 
o Homem de Ferro.CineEspaço3/3D: 14h30, 17h30 e 
20h30 (LEG). CinEspaço4/3D: 15h, 18h e 21h (DUB). 
Manaíra4: 13h, 16h15 (DUB) e 19h30, 22h45 (LEG). 
Manaíra5/3D: 13h45, 17h (DUB) e 20h15, 23h30 
(LEG). Manaíra9/3D: 12h30, 19h (DUB) e 15h45, 
22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 14h45, 18h e 21h15 
(LEG). Mangabeira1/3D: 12h30, 15h45, 19h (DUB) e 
22h15 (LEG). Mangabeira5/3D: 14h30, 17h45 (DUB) 
e 21h (LEG). Tambiá4: 14h20, 17h20 e 20h20 (DUB). 
Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 e 20h30. 

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

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

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

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

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

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

pretende participar. Para maio-
res informações, o público pode 
conferir o edital publicado no 
site do Sesc.

Podendo participar apenas 
artistas residentes das cidades 
onde existem centros de ativi-
dades do Sesc, as obras selecio-
nadas irão fazer uma circulação 
coletiva pelas cidades contem-
pladas pelo projeto, além da 
instituição conceder cinco prê-
mios aquisitivos. Ao todo, serão 
selecionados 25 artistas. A ex-
posição de abertura oficial está 
prevista para o dia 7 de julho, na 
galeria do Centro de Turismo e 
Lazer do Sesc Cabo Branco. 

Entre as categorias que fa-
zem parte do projeto estão Pin-
tura, Desenho, Gravura, Fotogra-
fia, Escultura/Objeto, Instalação, 

Assemblagem ou Videoarte. Caso 
o artista deseje se inscrever cole-
tivamente, poderá fazê-lo apenas 
uma vez, em categoria diferente 
de sua inscrição individual. 

A seleção será realizada 
no dia 2 de junho pelo crivo de 
uma comissão composta por 
três membros especialistas na 
área de Artes Visuais, convida-
dos pela instituição. A comissão 
analisará todas as propostas re-
cebidas, averiguando se todas 
preencheram as exigências do 
regulamento.

Como critérios para a se-
leção das obras, serão levados 
em consideração à pesquisa e 
produção artística, apresenta-
ção e proposta de montagem, 
qualidade técnica e estética, 
contexto e adequação ao con-

texto contemporâneo.
O Salão tem como objetivo 

incentivar a formação de novos 
artistas e colaborar na difusão 
de sua produção promovendo 
a circulação de uma exposição 
coletiva pelas cidades onde o 
Sesc Paraíba possui Centros de 
Atividades. 

n Evento: Sesc Salão de Artes 2016
n Quando: Inscrições de 16 até o dia 
25 de maio
n Onde: As exposições acontecerão 
em João Pessoa, Campina Grande e 
Guarabira e as inscrições são feitas 
nas sedes de cada instituição
n Inscrições: Gratuitas

Serviço



Diversidade
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FOTOS: Divulgação

A homenagem antecipada 
para as mães vai dar o tom 
do concerto que o projeto A 
Banda de Música na Acade-
mia da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) realiza 
hoje, a partir das 18h, na 
Sala Radegundis Feitosa, 

instalada na própria instituição, que se 
localiza no Campus I, em João Pessoa. Na 
ocasião, como convidadas, a maestrina 
Aynara Silva - que está gestante do pri-
meiro filho - regerá a Banda Sinfônica José 
Siqueira na execução da música intitulada 
‘Uma Banda da Tuba’, composta por Dimas 
Sedícias, enquanto a tubista Iris Vieira - 
que possui duas filhas - será a solista. A 
entrada é gratuita ao público.

“Nós estamos antecipando a home-
nagem para as mães porque os concertos 
acontecem sempre nas primeira e última 
terça-feira de cada mês”, justificou para 
o jornal A União o professor e maestro 
Sandoval Moreno, fundador e coorde-
nador do projeto A Banda de Música na 
Academia, que está vinculado ao Departa-
mento de Música da Universidade Federal 
da Paraíba. Ele - que também participará 
da apresentação com os regentes Carlos 
Guerra e Eliton Chaves - ainda lembrou 
que esse tributo já é um evento tradi-
cional na programação, pois vem sendo 
prestado pela Banda de Música José 
Siqueira há, pelo menos, oito anos. As de-
mais atrações desta noite são as bandas 
marciais Anísio Teixeira - pertencente 
à escola municipal homônima em João 
Pessoa - e a do Imatec (Instituto Musical 
de Artes Eliton Chaves), de cunho privado 
e, também, oriundo da capital.

A programação do concerto - que 
mescla repertório erudito e popular - é 

Tributo sonoro

Explorando a temática “A afirma-
ção do Direito às Artes e à Cultura”, 
fotógrafos profissionais, amadores 
e estrangeiros residentes no Brasil já 
podem se inscrever no prêmio Mundie 
de Fotografia. As inscrições, que vão 
até o dia 25 de junho, irá contemplar 
um total de cinco categorias, oferecerá 
aos vencedores prêmios que vão de R$ 
5 mil a R$ 20 mil cada. Os interessa-
dos em participar do concurso podem 
preencher a ficha de inscrição presen-
te no site da instituição mundie.com.
br presente na área de destaque. As 
inscrições são gratuitas. 

No ato da inscrição os candida-
tos que participarem do concurso 
irão preencher a ficha de inscrição 
com seus dados pessoais como, por 
exemplo, nome completo, RG, CPF, e 
endereço. Além disso, é preciso que 
o participante manifeste qual a cate-
goria que pretende participar (Entre 
elas estão “Ensaio/Série” e “Fotogra-
fia Única”). 

É importante lembrar que, como 
a instituição não é residente da capital 
paraibana, todo material, desde inscri-
ções até fotografias, devem ser envia-
dos para o endereço presente no edital 
obrigatoriamente impressos. 

As seleções serão realizadas da 
seguinte maneira. Dois participantes 
na categoria Ensaio/Série, que recebe-
rão o valor líquido de R$ 20 mil cada, 
e três na categoria Fotografia Única, 

Lucas Silva
Especial para A União

Projeto “A Banda de Música na Academia” realiza concerto hoje, no campus 
da UFPB, em João Pessoa, para prestar homenagem antecipada às mães

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

a seguinte, pela ordem crescente de 
apresentação das músicas: ‘Into the Joy 
of Spring’, composta por James Swearin-
gen; ‘Até mais Vê’, com arranjos de Flávio 
Medeiros; ‘Daft Punk (medley), cujo 
arranjador é Tom Wallace; ‘Nightflight 
(Scenes of a City from Above)’, de James 
Swearingen, adaptação de Rafael Amaro; 
‘A natureza das coisas’ (Accioly Neto); 
‘Frevo Mulher’ (Zé Ramalho); ‘Where the 
River Flows’ (James Swearinger); ‘Ne-
sunn Dorma’ (Giacomo Puccini); ‘Uma 
Banda da Tuba’ (Dimas Sedícias) e ‘Alceu 
Valência in concert’, com arranjos de Ivan 
do Espírito Santo. 

O professor e maestro Sandoval Mo-
reno esclareceu que o projeto foi fundado 
há dois anos, com o objetivo de se consti-
tuir num evento que seja espaço onde se 
possa divulgar o trabalho que as bandas 
sinfônicas vêm realizando. Ele observou 
que a atividade desenvolvida por esses 
grupos, sobretudo nas escolas, é uma tra-
dição que precisa ser preservada.

com prêmio de R$ 5 mil. O tema, como 
dito anteriormente, é uma afirmação do 
Direito às Artes e à Cultura tem como 
referência o artigo XXVII,1, da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, que 
reconhece a todo ser humano “o direito 
de participar livremente da vida cultural 
da comunidade, de fruir das artes e de 
participar do progresso científico e de 
seus benefícios”. 

Na Comissão de Premiação estão 
o professor, curador e pesquisador de 
fotografia Eder Chiodetto, ao lado de 

Eduardo Muylaert, fotógrafo, escritor e 
advogado, e Elinor Cotait, fotógrafa e 
advogada, sócia do escritório Mundie e 
Advogados

Eder Chiodetto é curador espe-
cializado em fotografia, com mais de 
70 exposições realizadas nos últimos 
10 anos no Brasil e no exterior. Sendo 
mestre em Comunicação e Artes pela 
USP, Eder é jornalista, fotógrafo e 
curador independente, além de autor 
dos livros “O Lugar do Escritor” (Cosac 
Naify), “Geração 00: A Nova Fotografia 

 A Banda Marcial Anísio 
Teixeira (acima) é uma das 

atrações convidadas, ao 
lado da maestrina Aynara 
Silva (lado), que vai reger 

a Banda Sinfônica José 
Siqueira

FOTOgrAFiA

n Evento: Projeto A Banda de Música na Academia 

n Atração: Homenagem antecipada às mães

n Data: Hoje

n Hora: 18h

n Local: Sala Radegundis Feitosa, no Departamento 

de Música da UFPB    

n Endereço: Cidade Universitária, s/no, Castelo 

Branco, em João Pessoa

n Entrada Gratuita 

Serviço

n Concurso cultural de fotografia da Mundie 

Advogados 

n Tema: “A afirmação do Direito às Artes e à Cultura”

n Quando: Inscrições vão até o dia 25 junho sendo 

feitas pelo site mundie.com.br 

n Inscrições gratuitas

Serviço

Brasileira (Edições Sesc)”, “Curadoria 
em Fotografia: da pesquisa à expo-
sição” (Ateliê Fotô/Funarte), entre 
vários outros. 

Nos últimos anos tem realizado 
a organização e edição de livros de 
importantes fotógrafos como Luiz 
Braga, German Lorca, Criatiano Mas-
caro, Araquém Alcântara e Ana Nit-
zan, entre outros. É curador do Clube 
de Colecionadores de Fotografia do 
MAM-SP desde 2006.

Os resultados serão divulgados 
no site do prêmio, na segunda quin-
zena de julho de 2016. Os trabalhos 
premiados e adquiridos passarão a 
integrar o acervo do escritório e serão 
exibidos em duas exposições coletivas 
no segundo semestre de 2016. Mun-
die e Advogados tem como objetivo 
prestar serviços jurídicos de alto nível 
a clientes nacionais e estrangeiros. 
O escritório atua em todas as áreas 
do direito empresarial, tem um perfil 
jovem e dinâmico e é reconhecido 
por seu profissionalismo e por sua 
abordagem moderna e objetiva da 
advocacia.

 inscrições abertas para concurso cultural fotográfico com 
temática “A afirmação do Direito às Artes e à Cultura”
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MEC anuncia para o fim de semana reabertura do simulado online

Enem 2016
O ministro da Educação, 

Aloizio Mercadantes, anun-
ciou ontem que o simulado 
online do Exame Nacional de 
Ensino Médio (Enem) será 
reaberto no próximo fim de 
semana (7 e 8 de maio) para 
todas os interessados.

Não é necessário que o 
candidato esteja no último 
ano do Ensino Médio para 
participar. O teste estará 
acessível na plataforma de 
estudos Hora do Enem.

No fim de semana pas-
sado, o simulado foi aplicado 
a alunos do terceiro ano do 
Ensino Médio. No entanto, a 
grande procura gerou fila vir-
tual de acesso para realização 
da prova e fez com que o mi-
nistério prorrogasse o prazo 
de aplicação do simulado.

O exame tem 80 itens, 
com a mesma metodologia 
de elaboração de questões 
do Enem. O conteúdo é com-
posto principalmente por as-
suntos vistos nas escolas até 
abril. A partir do momento de 
início do exame online, o es-

tudante terá até quatro horas 
ininterruptas para finalizá-lo. 
O resultado e o gabarito serão 
divulgados ao fim do exame.

De acordo com o Minis-
tério da Educação, a abran-
gência dos assuntos cobra-
dos nos simulados avançará 
conforme o desenvolvimen-
to dos aprendizados do ano 
letivo. Na prática, o último 
simulado corresponde a um 
exemplo de teste completo 
de como serão, de fato, as 
provas do Enem de 2016.

O Enem de 2016 ocorre-
rá nos dias 5 e 6 de novembro 
e as inscrições estarão aber-
tas de 9 a 20 deste mês.

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

O exame tem 
80 itens, com 
a mesma 
metodologia 
de elaboração 
de questões 
do Enem

A balança comercial brasileira teve supe-
rávit (exportações maiores que importações) 
de US$ 4,861 bilhões em abril. É o melhor 
resultado para meses de abril desde o início 
da série histórica em 1989.Os dados foram 
divulgados ontem pelo Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
No primeiro quadrimestre, a balança acumu-
la saldo positivo de US$ 13,249 bilhões.

O resultado positivo resultou de US$ 
15,374 bilhões em exportações e US$ 
10,513 bilhões em importações. As vendas 
externas cresceram 1,4% sobre abril de 
2015 e subiram 5,7% em relação a mar-
ço de 2016 segundo o critério da média 
diária, que mede o valor negociado por 
dia útil. Do lado das compras do Brasil no 
exterior, houve queda de 28,3% no volu-
me diário negociado na comparação com 
abril de 2015. As importações ficaram es-
táveis em relação a março de 2016.

Superávit chega a US$ 4,861 bi
BALANÇA COMERCIAL EM ABRIL

Mariana Branco
Da Agência Brasil

No primeiro quadrimestre, a balança acumula saldo positivo de US$ 13,249 bilhões

FOTO: Marcelo Casall/Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
colocou no ar em seu portal 
na internet uma ferramenta 
para consulta aos dados dos 
planos de saúde. A Sala de 
Situação é um painel intera-

tivo que apresenta uma visão 
global e um panorama indivi-
dualizado das operadoras de 
planos de saúde.

“Com isso, consumido-
res, atores do mercado, gesto-
res e demais interessados em 
obter informações relaciona-
das à saúde suplementar ga-
nham um instrumento mais 

completo e de fácil acesso, 
que permite consultas a 
dados atualizados mensal-
mente pela ANS”, informou a 
agência.

A Sala de Situação possui 
recursos visuais – mapas e grá-
ficos – que possibilitam me-
lhor avaliação e comparação 
dos dados disponibilizados.

ANS amplia consulta para 
dados dos planos de saúde

PAINEL INTERATIVO

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Mais de 1,3 milhão de 
brasileiros deixaram de ter 
planos de assistência médica 
entre março do ano passado 
e março deste ano, segun-
do dados da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS), sendo 617 mil somen-
te no primeiro trimestre des-
te ano. O subsegmento mais 
impactado foi o de planos 
coletivos empresariais, devi-
do ao fechamento de vagas 
formais.

Após perder o emprego 
no ano passado, a produto-
ra de eventos Erika Freddo, 
38 anos, ficou sem ter como 
pagar o plano de saúde dela 
e da filha, Larissa, de 15 
anos. “O meu plano era pago 
integralmente pela empre-
sa. Agora, estou empregada 
novamente, mas não cobre 
plano e não tenho condições. 
Não estou tranquila, mas 
como temos boa saúde, foco 
na fé”, brincou ela, que nunca 
utilizou o Sistema Único de 
Saúde [SUS], mas tem medo 
de precisar um dia. “Nunca 
fui, mas se quebrar um pé, 
por exemplo, não vai ter jei-
to. Agora, consultas médicas 

prefiro fazer em clínicas par-
ticulares com preços popula-
res, porque tem menos fila”.

Em março deste ano, 
o setor registrou cerca de 
48.824.150 beneficiários em 
planos de assistência médica 
e 21.685.783 em planos ex-
clusivamente odontológicos. 
No trimestre anterior, havia 
49.441.541 beneficiários em 
planos de assistência médi-
ca e 21.960.128 em planos 
de assistência odontológica. 
Em março, o setor apresen-
tou 1.320 operadoras com 
registro ativo, sendo 1.125 
com beneficiários. Em 2015, 
os planos de saúde médico
-hospitalares perderam 766 
mil usuários em 2015, uma 
diminuição de 1,5%.

Apesar do cenário de 
evasão dos beneficiários de 
seguros e planos de saúde 
privados, a expectativa da 
Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde), 
que representa as operado-
ras de planos e seguros de 
saúde, é que antes do fim de 
2016, o setor de Saúde Su-
plementar recupere as per-
das de beneficiários.

Perda de 1,3 mi de clientes Cientistas 
descobrem 
três planetas 
“habitáveis”

Uma equipe internacio-
nal de cientistas anunciou 
que descobriram um trio 
de planetas parecidos com 
a Terra que são a melhor 
aposta até o momento para 
encontrar vida fora do siste-
ma solar.

Os três orbitam uma 
estrela anã gelada que está 
a apenas 39 anos-luz de dis-
tância, e são provavelmente 
comparáveis à Terra e a Vê-
nus em tamanho e tempe-
ratura, afirma o estudo, pu-
blicado na revista científica 
britânica Nature.

“Esta é a primeira opor-
tunidade de achar rastros 
químicos de vida fora do 
sistema solar”, disse o autor 
principal do estudo, Michael 
Gillon, astrofísico da Univer-
sidade de Liege, na Bélgica.

“A descoberta abre um 
novo “campo de caça” a pla-
netas habitáveis”, acrescen-
tou Gillon.



Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025322
Responsavel.: MARCIA ANDREIA ALBUQUERQUE XER
CPF/CNPJ....: 020827924-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            435,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025992
Responsavel.: MARCIA ANDREIA ALBUQUERQUE XER
CPF/CNPJ....: 020827924-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            435,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025993
Responsavel.: MARCOS LUPERCE ROCHA
CPF/CNPJ....: 494859033-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            795,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025169
Responsavel.: MARIA DA PENHA FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 839972704-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025020
Responsavel.: MARIA JOSE DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 342930784-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             59,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025734
Responsavel.: MASTER AR CONDICIONADO LTDA
CPF/CNPJ....: 012774333/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            223,19
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025061
Responsavel.: MAYARA CAVALCANTE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 094147784-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             65,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025025
Responsavel.: MERCADINHO SILVA E BARBOSA LTDA - M
CPF/CNPJ....: 014328698/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            276,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024327
Responsavel.: MERCADINHO SILVA E BARBOSA 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 014328698/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            689,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024348
Responsavel.: MIX FACIL COMERCIO E REPRE-
SENTACOES
CPF/CNPJ....: 024010267/0001-28
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            486,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025480
Responsavel.: MIX FACIL COMERCIO E REPRE-
SENTACOES
CPF/CNPJ....: 024010267/0001-28
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            486,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025481
Responsavel.: MOAI MARKETING & CONSULTING 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 007769277/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025672
Responsavel.: NUBIA VITORIA REODINO DE MELO
CPF/CNPJ....: 060770514-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025022
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009461243/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            737,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025383
Responsavel.: P E B COMERCIO VAREJ DE COMP 
INDUST
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            366,62
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025925
Responsavel.: PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ....: 205446934-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            450,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025037
Responsavel.: POLLYANNE ELIAS DE ASSIS FIGUE
CPF/CNPJ....: 019763446/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025726
Responsavel.: RODRIGO ALLEF VIANA DE JESUS M
CPF/CNPJ....: 018008892/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025753
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ....: 007930926/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            842,68
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024654
Responsavel.: ROMA ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 023705904/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            258,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025069
Responsavel.: SEMPRE PHARMA FARMACIA LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 008674952/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            119,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025231
Responsavel.: SEMPRE PHARMA FARMACIA LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 008674952/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            262,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025854
Responsavel.: SERGIO ANDRE SAMPAIO DE CAR-
VALHO
CPF/CNPJ....: 053060344-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025016
Responsavel.: TEMPERART RESTAURANTE SELF 
SERVICE
CPF/CNPJ....: 023319244/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            112,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025834
Responsavel.: TEMPERART RESTAURANTE SELF 
SERVICE
CPF/CNPJ....: 023319244/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025849
Responsavel.: TIBERIO FERNANDES AMARO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013954684-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            125,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025233
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            507,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024602
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.829,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024603
Responsavel . :  VILMANIA DO REGO GOMES 
06350023455
CPF/CNPJ....: 018246781/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             40,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025377
Responsavel.: VIVIANE DE ANDRADE VALONES
CPF/CNPJ....: 025224474-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             68,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024491
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,  03/05/2016
----------------------------------------

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.: ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 805962584-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             50,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025464
Responsavel.: ANGELO ANTONIO SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 916405395-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025479
Responsavel.: BACKUP COMERCIO DE AUDIO E VID
CPF/CNPJ....: 009942752/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.316,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025810
Responsavel.: BOTECO MANAIRA SERVICOS DE 
ALIMENTA
CPF/CNPJ....: 023775032/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024650
Responsavel.: CARLITO ANTONIO DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 014398496/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            305,96
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025923
Responsavel.: CLAUDIA SIMONE SALAZAR ME
CPF/CNPJ....: 006017659/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.176,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025930
Responsavel.: CLEOPATRA PERES DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ....: 101830227-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025288
Responsavel.: D & C ARTIGOS DE VEST E ACES L
CPF/CNPJ....: 012092338/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025728
Responsavel.: D.F.LIMA FERRAGENS-ME
CPF/CNPJ....: 007845782/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            613,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025301
Responsavel.: EDNALDO ALMEIDA MACIEL ME
CPF/CNPJ....: 001327112/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.023,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025646
Responsavel.: EMVIPOL EMP VIGIL POTIGUAR
CPF/CNPJ....: 035290931/0002-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,85
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025762
Responsavel.: ESCOLA PRINCIPE DA PAZ
CPF/CNPJ....: 010753366/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            960,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025318
Responsavel.: FRIGORIFICO AZEVEDO EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 019223561/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025735
Responsavel.: GPM CONSTRU  ES E INCORPORA  
ES LTD
CPF/CNPJ....: 020926659/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            777,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025095
Responsavel.: GPM CONSTRU  ES E INCORPORA  
ES LTD
CPF/CNPJ....: 020926659/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            788,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025098
Responsavel.: GLAUBER BEZERRA MORAIS ME
CPF/CNPJ....: 018793878/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025720
Responsavel.: GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ....: 012011855/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025290
Responsavel.: ILDENARA MANGUEIRA TRAJANO
CPF/CNPJ....: 027588804-58
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            300,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025489
Responsavel.: IURI COUTINHO ME
CPF/CNPJ....: 017747686/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025722
Responsavel.: JERUZA RIBEIRO MACAMBIRA 
GUEDES
CPF/CNPJ....: 500470274-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            540,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025534
Responsavel.: JOSE CARLOS GOMES DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 073964324-05
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             50,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025465
Responsavel.: JOSE FERNANDO NASCIMENTO 
FERRE
CPF/CNPJ....: 019757741/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025800
Responsavel.: JOSE TRAJANO DE LIMA NETO
CPF/CNPJ....: 011602286/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.681,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 020763
Responsavel.: KAZA ARTE E DECORACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010331566/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025751
Responsavel.: LIANA MARIA CAMPELO  ME
CPF/CNPJ....: 002357657/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025835
Responsavel.: LIANA MARIA CAMPELO  ME
CPF/CNPJ....: 002357657/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            135,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025839
Responsavel.: LIANA MARIA CAMPELO  ME
CPF/CNPJ....: 002357657/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025840
Responsavel.: LIANA MARIA CAMPELO  ME
CPF/CNPJ....: 002357657/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            278,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025858
Responsavel.: LIANA MARIA CAMPELO  ME
CPF/CNPJ....: 002357657/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            699,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025885
Responsavel.: LUCIANA ASSIS MARQUES ROLIM ME
CPF/CNPJ....: 000944936/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.245,41
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025693
Responsavel.: LUIZ CARLOS BANDEIRA 67591094491
CPF/CNPJ....: 017417289/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            119,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025836
Responsavel.: M E L PAPEIS DE PAREDE LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010523569/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.023,50

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            242,70
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024673
Responsavel.: OZNI PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 143691174-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025011
Responsavel.: PATRICIA MOREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ....: 029604264-10
Titulo......: CHEQUE           R$          2.300,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 
2010-9
Protocolo...: 2016 - 024764
Responsavel.: PATRICIA MOREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ....: 029604264-10
Titulo......: CHEQUE           R$            730,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 
2010-9
Protocolo...: 2016 - 024766
Responsavel.: PATRICIA MOREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ....: 029604264-10
Titulo......: CHEQUE           R$          1.200,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 
2010-9
Protocolo...: 2016 - 024767
Responsavel.: PATRICIA MOREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ....: 029604264-10
Titulo......: CHEQUE           R$          2.300,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 2010-9
Protocolo...: 2016 - 024768
Responsavel.: PATRICIA MOREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ....: 029604264-10
Titulo......: CHEQUE           R$            730,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 
2010-9
Protocolo...: 2016 - 024769
Responsavel.: PE CONSTRUCOES E INCORPORA-
COES LTDA
CPF/CNPJ....: 019797163/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            513,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024648
Responsavel.: TARCISIO MENDES GOUVEIA
CPF/CNPJ....: 008716674-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024911
Responsavel.: TARTARUGA COMERCIO DE ALI-
MENTOS LTD
CPF/CNPJ....: 010873456/0002-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            369,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024335
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram 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,  03/05/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADELIANO E COSTA SERVICOS 
AUTOMOTIV
CPF/CNPJ....: 022938725/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            249,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025066
Responsavel.: ALUMINIO PARAIBA IND.COM.REP.LTDA
CPF/CNPJ....: 011895190/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.667,13
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019222
Responsavel.: DEYVID GALDINO DE MELO ME
CPF/CNPJ....: 012393101/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.425,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025973
Responsavel.: DIEGO BRUNO DE ARAUJO NE-
GREIROS
CPF/CNPJ....: 032706524-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            794,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024914
Responsavel.: EDUARDO KOCHI - ME
CPF/CNPJ....: 011950311/0001-38
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            288,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024299
Responsavel.: EDUARDO KOCHI - ME
CPF/CNPJ....: 011950311/0001-38
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            178,57
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 024308
Responsavel.: FABIO JUNIOR SILVA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 035323524-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            508,75
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 019759
Responsavel.: FT LOG  TRANSPORTES E LOGISTIC
CPF/CNPJ....: 008833333/0002-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            668,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025187
Responsavel.: KARINA TRINDADE DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 009104204-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025133
Responsavel.: L CIA NOSIENE DE NORONHA
CPF/CNPJ....: 086726874-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 025009
Responsavel.: MARY JANE AMARO DA SILVA 00983
CPF/CNPJ....: 023068780/0001-07

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP)  Nº 2.14.011/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.011/2016

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 20 de maio de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL(SRP), tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO,  tendo como OBJETO A 
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER 
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE E DEMAIS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 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, 27 de abril de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
CONVITE

CONVIDAMOS TODA POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO EMPRE-
ENDIMENTO TOTAL SOLAR PARTICIPACÕES S/A CNPJ: 14.698.293/0001-37 COM SEDE A 
RUA 02, N° 230, SALA 1008/1009 CEP: 74.013-020 SOLARIS IN° PROCESSO: 2014-003078SO-
LARIS II N° PROCESSO: 2014-000760 A SER REALIZADO AS 09:00 HORAS DA MANHÃ NA 
CAMERA MUNICÍPAL DO MUNICÍPIO DE COREMAS (PB) PARA APRESENTAR O PROJETO 
A POPULAÇÃO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.006/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.11.006/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 
10:00 horas do dia 16 de maio de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.11.006/2016, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP,  tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA – CAM-
PANHA 2016, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA 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, 20 de abril de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Extrato: Julgamento dos Recursos sob Processo: nº 160321PP00017. Modalidade Pregão 
Presencial nº 00017/2016.

OBJETO: Aquisição de material odontológico para atender a Secretária de Saúde de Poço 
Dantas/PB.

Recorrente: JOSÉ NEGRINO SOBREIRA/PJS DISTRIBUIDORA.
Data do Julgamento: 02/05/2016. 
DECISÃO PROFERIDA: Indeferiu provimento ao recurso administrativo. Decisão proferida pela 

Comissão Permanente de Licitações, ratificada pela Procuradoria Jurídica e Homologada pelo 
Prefeito Constitucional Sr. José Gurgel Sobrinho.

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3562-1023.

Poço Dantas - PB, 02 de Maio de 2016
ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Extrato: Julgamento dos Recursos sob Processo: nº 160321PP00016. Modalidade Pregão 

Presencial nº 00016/2016.
OBJETO: Aquisição de material hopitalar para atender a Secretária de Saúde de Poço Dantas/PB.
Recorrente: JOSÉ NEGRINO SOBREIRA/PJS DISTRIBUIDORA.
Data do Julgamento: 02/05/2016. 
DECISÃO PROFERIDA: Indeferiu provimento ao recurso administrativo. Decisão proferida pela 

Comissão Permanente de Licitações, ratificada pela Procuradoria Jurídica e Homologada pelo 
Prefeito Constitucional Sr. José Gurgel Sobrinho.

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3562-1023.

Poço Dantas - PB, 02 de Maio de 2016
ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL         

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07.002/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0553/2016/SEINFRA
DATA DE ABERTURA: 10/05/2016 –ÀS 08:30h – Horário de Brasília
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 320 

TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C.
A Pregoeira Oficial da SEINFRA, torna público  que a empresa PETROBRÁS Distribuidora S.A. 

(“BR”) impugnou o Edital da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da licitação 626507 (Banco do Brasil) que o mesmo foi julgado Procedente 
ficando, portanto adiada a presente licitação que teria sua abertura marcada para o dia 10 de maio 
de 2016 às 8:30h. A nova data da referida licitação será publicada posteriormente através dos 
mesmos veículos de comunicação utilizados anteriormente nos termos da Lei Federal 8.666/93.

João Pessoa, 02 de maio de 2016
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE  LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 0006/2016
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00006/2016, do tipo menor preço por item, para contratação de profissional para 
a secretaria de Ação Social e Secretaria de Administração, cuja abertura será no dia 18.05.2016 às 
09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Pres. João Pessoa, 391, Centro – Pedra 
Branca-PB. O edital encontra-se no portal do município no endereço eletrônico: www.pedrabranca.
pb.gov.br, contato (083) 3456-1012.

Pedra Branca-PB, 02 de Maio de 2016.
BRAZ DE SOUSA LINS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2016

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS E DA ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:08:00(hora 
local) do dia 16/05/2016. Local:Sala da CPL, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, s/n, centro. 
Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246, e-mail 
licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 29 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍ-

QUIDOS, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 
Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:9:30(hora local) do dia 16/05/2016. Local:Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de 
Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.
pb.gov.br e www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 29 de abril de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
do Comércio, 49 - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 09h00min do dia 20 de maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo passeio, para 
ficar à disposição desta Casa Legislativa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Lagoa de Dentro - PB, 02 de maio de 2016.
ELISBERTO BRITO FERNANDES

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

do Comércio, 49 - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 10h30min do dia 20 de maio de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gasolina Comum, Óleo 
Lubrificante e Filtro de Óleo, destinados a abastecimentos e manutenção de veículo (s) pertencente 
(s) e/ou locado (s) a esta Casa Legislativa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Lagoa de Dentro - PB, 02 de maio de 2016.
ELISBERTO BRITO FERNANDES

Presidente da Comissão

“Eu, MARÍLIA GONÇALVES MACIEL DA NÓBREGA, brasileira, casada, servidora pública, com 
endereço na Av. Almirante Barroso, 234, Centro, João Pessoa/PB, venho por meio deste requerer 
ao Cartório do 7º ofício de Notas (Cartório Carlos Neves) que revogue a Procuração lavrada às fls. 
127, do Livro 55, datada de 27 (vinte e sete) dias do mês de julho do ano de 2015 (dois mil e quinze), 
em que figura como outorgado TIAGO DANTAS DE SOUSA, portador da Cédula de Identidade 
nº 2865342 SSP/PB e do CPF nº 057.909.974-14, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e 
domiciliado à Rua Nilo Peçanha, 1122, Prata, Campina Grande/PB. Revogando a partir deste data 
todos os poderes aqui contidos.”

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 010/2016

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 à espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 17 de Maio de 2016 as 09h00min, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELA-
DA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO BEM COMO PARA AS DEMAIS UNIDADES 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 02 de Maio de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
(2º Aviso)

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 008/2016.
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, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 12 de Maio de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10 E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DESTINADO AO 
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 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, 29 de Abril de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
004/2016, feito pelo Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME - CNPJ: 

19.374.723/0001-89, foi vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, com o valor total de R$ 
65.880,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Juarez Távora- PB, 29 de Abril de 2016.

MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

004/2016, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: JOÃO CORREIA DE 
AMORIM - ME - CNPJ: 19.374.723/0001-89, foi vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 
e 09, com o valor total de R$ 65.880,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais).

Juarez Távora- PB, 29 de Abril de 2016.
SUELLEN DINIZ DE SOUZA

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis e Lubrificantes destinados a atender a Frota 
Veicular Própria e/ou locada a Edil. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00240/2016 – 01.04.2016 - LUZIA MARQUES DA SILVA - R$ 1.891.331,20.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.03.008
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 005/2016, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 30 de março de 2016, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para: SEVERINA RAMOS ARAÚJO DOS SANTOS, CNPJ/MF nº 03.188.887/0001-81, 
em todos os itens, no valor total de R$ 312.075,00(trezentos e doze mil e setenta e cinco reais). 

Mamanguape/PB, 01de Abril de 2016.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 00.168/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS IN-

FANTIS, SUPLEMENTOS E DIETÉTICOS ENTERAIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti, nomeada pela Portaria nº 172/2015, vem por meio deste, tornar público, 
o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 09/05/2016 às 15:00hs, para o dia 19/05/2016 
às 08:45hs, considerando pedido de esclarecimento interposto por empresa interessada no certame, 
bem como alterações no instrumento convocatório. 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 
625936. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 02 de Maio de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 
aos interessados que remarcamos uma nova abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016, 
devido a publicação do Diário Oficial do Estado, dia 21 de Abril de 2016 ainda não circular, para o 
dia 13 de Maio de 2016 às 08:30 horas, que tem como objetivo desta licitação a Constitui objeto 
desta licitação a aquisição de medicamentos da farmácia básica, destinados ao assistencialismo 
ao povo carente deste município, descrito(s) e especificado(s) no ANEXO I – Termo da Referência.  
Os interessados poderão retirar o Edital na sede da Prefeitura Municipal de Carrapateira, site: 
http://cplcarrapateirapb.wix.com/home#!edital-2016/pjctt e por Email: cplcarrapateira.pb@gmail.
com. Dúvidas (83) 99639 0165.

CARRAPATEIRA - PB, 20 de Abril de 2016
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 
aos interessados que remarcamos uma nova abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 
devido a publicação do Diário Oficial do Estado, dia 21 de Abril de 2016 ainda não circular, para o 
dia 13 de Maio de 2016 às 10:30 horas, que tem como objetivo desta licitação a Constitui objeto 
desta licitação a aquisição de medicamentos psicotrópicos, destinados ao assistencialismo ao povo 
carente deste município, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, restritos às descrições 
contidas no anexo I – termo de referencias. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da 
Prefeitura Municipal de Carrapateira, site: http://cplcarrapateirapb.wix.com/home#!edital-2016/pjctt 
e por Email: cplcarrapateira.pb@gmail.com. Dúvidas (83) 99639 0165.

CARRAPATEIRA - PB, 20 de Abril de 2016
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PARCIALMENTE FRACASSADA E PARCIALMENTE DESERTA
PROCESSO Nº. 19.739/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ÓRTESES E PRÓTESES.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, Srª. Ticiana 

Hercilia Chaves Cavalcanti, nomeada pela Portaria nº 172/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima deflagrou-se 
Fracassada ante a inabilitação da empresa por não apresentar a documentação técnica de acordo 
com o instrumento convocatório para os lotes 01, 02, 03, 05, 06, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 e Deserta 
ante a ausência de licitantes para os lotes 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 29 e 30. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no horário de 08:00h às 14:00h  
no telefone/Fax: (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 02 de maio de 2016. 
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti 

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Maio 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual destinados a Sec. de Transportes. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 02 de Maio de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.004/2016
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 17 de maio de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 
2.06.004/2016, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO,  tendo como OBJETO A AQUISI-
ÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS LIQUEFEITO  DE PETROLEO (GLP) 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 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 abril de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00012/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2016: RECURSOS PRÓPRIOS. FONTE 
DE RECURSOS: 00 - RECURSOS ORDINARIOS. VIGÊNCIA: 8 (oito) meses. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00029/2016 - 29.04.16 - ADAILTON DINIZ 
DA COSTA - R$ 30.400,00

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 3 de maio de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 



COMARCA DA CAPITAL. 6ª CIVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROCESSO Nº 
0767964-45.2007.815.2001. Ação: MONITÓRIA. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este juízo, se processam aos termos da Ação Monitória, em fase de execução de sentença 
processo tombado sob o número 0767964-45.2007.815.2001, em que figura como autor/Exequente 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como réu/executado PAULO ROBERTO DA SILVA 
MERCADORIAS-ME. E, é o presente para Citar Paulo Roberto da Silva Mercadorias-ME pessoa 
jurídica de direito privado, CNPJ 05.864.066/0001-43, representada por Paulo Roberto da Silva, 
brasileiro,  solteiro, empresário, CPF/MF0 014.326.384-67 e Maria Aparecida Fernandes Lima, 
brasileira, divorciada, comerciante,  CPF/MF 270.752.061-68, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que pague a dívida no valor de  R$15.004,45 (quinze mil, quatro reais e quarenta e 
cinco centavos), no prazo de quinze (15) dias úteis, sob pena  de multa de 10% (dez por cento), 
conforme preceitua o artigo 475-J e parágrafos do CPC. E, para que não se alegue ignorância 
mandou a MM. Juíza expedir o presente edital que será publicado duas vezes em jornal de grande 
circulação e uma vez no DJ, bem como afixado uma cópia no átrio do Fórum. Cumpra-se. Dado 
e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 27 de abril de 2016. 
Eu, (Gerlane Soares decarvalho Pereira), Técnica Judiciária, digitei. Maria das Graças Fernandes 
Duarte - MM. Juíza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº 004/2016

CONTRATO Nº 0123/2016 - Contratado(a): Platina Mineral Ltda. Objeto: Aquisição de parcelada 
de agua mineral, destinado às necessidades das secretarias do município. Valor Contratado: R$ 
77.000,00.  Recursos: Próprios. Classificação: Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral, Sec. 
Fazenda, Sec. Planejamento, Sec. Administração, Sec. Educação, Sec. Infraestrutura, Sec. Meio 
Ambiente, Sec. Trab. Ação Social, Sec. Seg. Proteção Social, Sec. Gestão e Cont. Interno, Sec. 
Esporte, Cultura e Lazer, Sec. da Mulher, Sec. Articulação Política, Fundo Municipal de Assist. 
Social, Fundo Municipal da Criança do adolescente, Fundo Munic. Direitos do Consumidor - Mat. 
consumo. Vigência: 18/04/2016 a 31/12/2016.

Bayeux - PB, 18 de Abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº 005/2016

CONTRATO Nº 124/2016 - Contratado(a): Platina Mineral Ltda. Objeto: Aquisição parcelada de 
água mineral. Valor Contratado: R$ 67.200,00.  Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal 
de Saúde – Mat. Consumo. Vigência: 18/04/2016 a 31/12/2016.

Bayeux - PB, 18 de Abril de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº 006/2016

CONTRATO Nº 122/2016 - Contratado(a): Taiana Honorato Grangeiro. Objeto: Locação de imóvel 
para instalação de equipamento público – Secretaria de Saúde. Valor Contratado: R$ 96.000,00.  
Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde – Manutenção do FMS. Vigência: 
05/04/2016 a 05/04/2017.

Bayeux - PB, 05 de Abril de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº 007/2016

CONTRATO Nº 127/2016 - Contratado(a): Ilosangeles Pinheiro da Silva. Objeto: Locação de 
imóvel para instalação de equipamento público – Alto da Boa Vista I. Valor Contratado: R$ 12.000,00.  
Recursos: Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde – Manutenção do FMS. Vigência: 
02/05/2016 a 02/05/2017.

CONTRATO Nº 128/2016 - Contratado(a): Imobiliária L.S.Objeto: Locação de imóvel para ins-
talação de equipamento público – Farmácia Popular. Valor Contratado: R$ 36.000,00.  Recursos: 
Próprios. Classificação: Fundo Municipal de Saúde – Manutenção do FMS. Vigência: 02/05/2016 
a 02/05/2017.

Bayeux - PB, 02 de Maio de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

CONTRATO Nº 129/2016 - Contratado(a): Basic Construções Ltda. Objeto: Contratação de em-
presa especializada em construção civil para conclusão da construção de uma Creche Infantil - Tipo 
B Padrão FNDE  - Programa Pró Infância, no bairro de São Bento em Bayeux. Valor Contratado: 
R$ 468.412,88.  Recursos: Próprios e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Obras e 
Instalações. Vigência: 02/05/2016 a 02/09/2016.

Bayeux/PB, 02 de maio de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09036/2016.
Objeto: Aquisição de material de limpeza para as escolas e creis da rede municipal de ensino, 

bem como setores administrativos da SEDEC.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa TUTTO 

LIMP DITRIBUIDORA LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.  2015/081748, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09034/2015; 
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Auristone Pereira Pessoa, pela empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498; 
Natureza: 3.3.90.30/00, 03 e 11; 
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE, Salário 

Educação).
Vigência até 31 de Dezembro de 2016.
Valor Total: R$ 221.258,00 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais).

                                                                                João Pessoa, 29 de abril de 2016.
 Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 5/00017/2016

Objeto: Aquisição de equipamento, material permanente e um veículo 0km, atendendo ao recurso 
nº 12051.399000/1130-03 do Ministério da Saúde.

Vencedor: 
- EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - CNPJ Nº 12.710.916/0001-14, vencedora de vários 

itens com o valor global de R$ 19.299,00 (dezenove mil e duzentos e noventa e nove reais).
- RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME - CNPJ Nº 10.719.048/0001-08, vencedora de vários itens 

com o valor global de R$ 8.350,00 (oito mil e trezentos e cinquenta reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

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

Pedra Branca-PB, 02 de maio de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 5/00016/2016

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente, atendendo ao recurso nº 
08889.826000/1120-01 do Ministério da Saúde.

Vencedor: 
- EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - CNPJ Nº 12.710.916/0001-14, vencedora do item 4, 

com o valor global de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais)..
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

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

Pedra Branca-PB, 02 de maio de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 020/2016

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2016
CONTRATO Nº: 020/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.

CONTRATADO: SEVERINA RAMOS ARAÚJO DOS SANTOS 
CNPJ: 03.188.887/0001-81
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 312.075,00 (trezentos e doze mil e setenta e cinco reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração – 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças – 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Agricultura – 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manu-
tenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política – 02.07 – Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.244.0125.2.040 – Manutenção 
do Fundo Municipal de Assistência social – 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 
– Manutenção das atividades da Secretaria de Turismo – 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 
18.541.0535.2.047 – Manutenção das atividades da secretaria do meio ambiente – 02.12 – Secretaria 
da Juventude – 27.812.0536.2.048 – Manutenção das atividades da secretaria da juventude – 02.13 
– Secretaria de Habitação e Defesa Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da 
secretaria de habitação e defesa civil – 02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 
– Manutenção das atividades da secretaria de planejamento – 02.15 – Secretaria de Transportes 
Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção das atividades da secretaria de transportes urbanos – 
02.016 – Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção 
das atividades da superintendência municipal de transporte e trânsito – 02.017 – Secretaria dos 
Direitos da Mulher – 14.422.0125.2.056 – Manutenção das atividades da secretaria dos direitos 
da mulher 02140.10.302.0210.2042 – 02.018 – Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos – 
14.422.0125.2.057 – Manutenção da Secretaria da cidadania e direitos humanos – 02.21 – Secretaria 
de indústria e comercio e desenvolvimento econômico – 23.692.0052.2.060 – Manutenção das 
atividades da Secretaria de Industria e Comércio e Desenvolvimento Urbano – 0219 – Secretaria 
Extraordinária de Relações Públicas c Comunidade – 14.422.00125.2.058 – 0220 – Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer – 27.812.0125.2.059.

Mamanguape, 01 de Abril de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Praça Getúlio Vargas, 40B, 1º Andar, Centro, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 069/2016. Processo nº 068/2016. Dispensa de Licitação nº 007/2016Contratante: 

Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de Saúde. Contratado: KE-
ROLLAYNE  LISBOA DA COSTA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.362.561/0001-07.  Objeto:LOCAÇÃO 
EMERGENCIAL DE TRÊS VEÍCULOS TIPO – ÔNIBUS POR NOVENTA DIAS PARA TRANSPORTAR 
PACIENTES DA REDE SUS ESPECIALMENTE AQUELES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
ATENDIDOS PELA FUNAD, CAPS, INSTITUTO DOS CEGOS DENTRE OUTROS. Valor TotalR$ 
87.750,00 (Oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta Reais).Vigência: 90 (noventa) dias.Dotação 
Orçamentária:02.101 - 10.302.1617.2055 –10.302.1612.2042 – 10.122.2605.2041 - 3390-39. 
Fundamentação legal: Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações.Data da assinatura: 
28 de Abril de 2016. 

Jacinto Carlos de Melo
- Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AREIAL-PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ADAILTON DINIZ DA COSTA - R$ 30.400,00.

Areial - PB, 29 de Abril de 2016
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Bens moveis, com condutor, destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE de Itapororoca-PB, para o exercício de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00035/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 1212 Fundo Municipal 
de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00153/2016 - 02.05.16 - AMAURI DE SOUZA 
FERNANDES - R$ 29.700,00 

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA – Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de instalação, reves-

timento e limpeza de poços artesianos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 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 Itapororoca e: CT Nº 00139/2016 - 19.04.16 
- MÁRCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME - R$ 96.000,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza diversos para melhor atendimento e 

funcionamento das atividades realizadas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 
0400 Secretaria Municipal de Financas 0500 Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Se-
cretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 0909 Procuradoria 
Juridica Geral 1010 Controladoria Interna 1111 Sec Municipal de Agricultura 1212 Fundo Municipal 
de Saude de Itapororoca 9999 Reserva de Contingencia Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - 
Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: 
CT Nº 00138/2016 - 19.04.16 - MARIA DA LUZ DE B. GUEDES - R$ 50.436,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL SEM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS DE-

MANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DA SECRETARIA D. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0700 Secretaria Muni-
cipal de Ação Social Elemento 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 Itapororoca e: CT Nº 00151/2016 - 27.04.16 - ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA 
SENHORA DA PAZ - R$ 14.400,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica 

junto as Unidades Básicas de Saúde, CAPS’S. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00033/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2016 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. 
Gratuita 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT 
Nº 00148/2016 - 27.04.16 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEU-
TICOS LTDA - R$ 8.875,00

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA – Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médico hospitalares para atendimento às Unidades 

Básicas de Saúde, SAMU, CAP’S,. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação con-
signada no orçamento vigente 2016 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. 
Gratuita 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT 
Nº 00145/2016 - 27.04.16 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 109.390,00 CT Nº 00146/2016 - 
27.04.16 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - R$ 
160.512,00 CT Nº 00147/2016 - 27.04.16 - TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALA-
RES LTDA - R$ 5.337,50

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA – Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDE-

RAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. 
p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00149/2016 - 27.04.16 - JOSE ALMIR DE 
SOUSA NETO - ME - R$ 196.087,50

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA – Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
Modalidade Tomada de Preços Nº 00003/2015. Contrato: 00215/2015. Aditivo: 002/2016 OB-

JETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica e engenharia 
para a elaboração do Plano Municipal. Condições de Pagamento: Conforme Planilha de Medição. 
Valor Global: R$ 65.736,40. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de 
Itapororoca: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 04 122 
0052 2.020 - Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. 
Pessoa Jurídica 04 122 0052 2.021 - Manut da Ativ p o Meio-Ambiente Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENG. AMB. 
LTDA - ME Data da Assinatura do Contrato: 05 de Novembro de 2015. Data da Assinatura do Aditivo: 
02 de Maio de 2016. Vigência do Aditivo: 31 de Julho de 2016.  Itapororoca - PB, 02 Maio de 2016.

Celso Morais de Andrade Neto – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE 

DE CIPOAL NO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00004/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUNASA / TC PAC 0063/09: ÓRGÃO.: 
08 Sec Munic Infra Est,Meio Amb e Rec Hid UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec Munic Infra 
Est, Meio Amb e Rec Hid 15.544.0622.1013 - Const/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dágua 
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações VIGÊNCIA: até 16 Outubro de 2016 PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00140/2016 - 19.04.16 - POLYEFE CONSTRUÇÕES, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP - R$ 229.248,35

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Maio de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
Fabricação e conserto de portões, Varões, Traves, Telha de alumínio, Perfil ‘U’, Portão Búzio, Corri-
mão e Poste Galvanizado destinado às diversas Secretarias deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 02 de Maio de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 004/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 004/2016, que 
objetiva: Aquisição de parcelada de agua mineral, destinado às necessidades das secretarias do 
município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Platina Mineral 
Ltda - R$ 77.000,00.

Bayeux - PB, 15 de Abril de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 005/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 005/2016, que 
objetiva: Aquisição de Água Mineral; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: Platina Mineral Ltda - R$ 67.200,00.

Bayeux - PB, 15 de Abril de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 006/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 006/2016, 
que objetiva: Locação de imóvel para instalação de equipamento público – Secretaria de Saúde; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Taiana Honorato Gran-
geiro - R$ 96.000,00.

Bayeux - PB, 04 de Abril de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 007/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 006/2016, que 
objetiva: Locação de imóvel para instalação de equipamento público – PSF Alto da Boa Vista I, 
Farmácia Popular; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Ilosan-
geles Pinheiro da Silva - R$ 12.000,00; Imobiliária L.S. – R$ 36.000,00.

Bayeux - PB, 29 de Abril de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG

LOTE 01
NA QUALIDADE DE ORDENADOR DE DESPESA, E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO 

ARTIGO 43, INCISO VI, DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERRAÇÕES, 
CONFIRMA O JULGAMENTO PROCEDIDO PELA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO, ANÁLI-
SE E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA SECRETARIA DE OBRAS NO PROCESSO 
LICITATÓRIO DE QUE TRATA A CONCORRÊNCIA 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG, FICANDO 
O MESMO HOMOLOGADO, DEVENDO SER ADJUDICADO O OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, COMPREENDENDO OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E O APOIO TÉCNICO ADMI-
NISTRATIVO”, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, LICITADO À EMPRESA LANÇAR 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 03.834.750/0001-57, NO 
VALOR DE R$ 3.412.956,72 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E DOZE MIL NOVECENTOS 
E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), EM CONSEQUÊNCIA, FICA 
CONVOCADA A PROPONENTE PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO, 
NOSTERMOS DO ART. 64, “CAPUT”, DA LEI N° 8.666/93, SOB PENA DE DECAIR O DIREITO 
À CONTRATAÇÃO SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART.81, DA CITADA LEI 
N°8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

CAMPINA GRANDE-PB,02 DE MAIO DE 2016.
ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA

SECRETARIA DE OBRAS
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ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA

SECRETARIA DE OBRAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 09.906/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.072/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA BAUMER.
Com base nas informações constantes no Processo nº. 09.906/2015, referente ao Pregão Pre-

sencial nº. 10.072/2015, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação e HOMOLOGO o 
procedimento ora escolhido em favor da empresa: SERVPROL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS LTDA, sob o CNPJ nº 12.929.519/0001-38, itens 01 à 07, perfazendo o 
valor global de R$ 217.920,00 (duzentos e dezessete mil, novecentos e vinte reais), classificada pelo 
critério de menor preço global, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no 
Art. 7º, inciso IV, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, 
em conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura do contrato, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo diploma legal. 

João Pessoa, 29 de abril de 2016.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior

Secretário de Saúde do Município 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 005/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 30 de Março de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 005/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 30 de Março de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para a empresa: SEVERINA RAMOS ARAÚJO DOS SANTOS, CNPJ/MF nº 03.188.887/0001-81, 
em todos os itens do Pregão n.º 005/2016, no valor total de R$ 312.075,00 (trezentos e doze mil e 
setenta e cinco reais). 

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 01 de Abril de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 028/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material médico, Odontológico, laboratorial e hospitalar, 

destinado às atividades da secretaria de saúde deste município, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 16 de maio de 2016 as 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 02 de maio  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 029/2016

OBJETIVO: Aquisição de fardamentos diversos, destinados as secretarias do município de Mãe 
D’água, conforme especificação do edital e seus anexos.

ABERTURA: 16 de maio de 2016 as 13:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 02 de maio  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 030/2016

OBJETIVO: Aquisição parcelada de material gráfico destinado as atividades administrativas e 
demais programas do município, ante as condições estabelecidas no Anexo I e Edital.

ABERTURA: 18 de maio de 2016 as 08:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 02 de maio  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITACÃO
EDITAL DE CANCELAMENTO

A Secretaria de Habitação do Município de Cabe.delo/PB, no uso de suas atribuições, cancela 
os beneficiários de casa populares abaixo discriminados, referente ao Contrato de Repasse PSH 
no. 014/2010, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO e a CHB - COMPAHIA 
HIPOTECÁRIA BRASILEIRA, através do Programa de Subsidio a Habitação do Ministério das 
Cidades, em virtude de os mesmos terem sido convocados para recebimento das mesmas e não 
terem aparecido.

                         NOME                                                                                              CPF
1  ADRIANA FRAGOSO GOMES 061.884.554-21
2 ALICIA RAVENE DA CRUZ 106.088.994-37
3 ALINE GOUVEIA DA SILVA 090.400.084-26
4 ANTONIO JOSÉ RODRIGUES 031.894.384-04
5 CLAUDELUCIA DA SILVA FRANÇA 065.864.834-92
6 DAVI MARQUES DA SILVA 666.791.767-00
7 FABIO DA SILVA 096.850.104-47
8 IARA IZIDRO DE AGUIAR 066.525.924-79
9 IVANILDO LAURENTINO DA SILVA 236.993.024-15
10  JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 020.594.094-38
11 JANAINA BARBOSA DO NASCIMENTO 092.106.634-11
12 JOSÉ ANTONIO RAMOS 025.665.464-60
13 JOSÉ ROBERTO BERNARDINO 184.645.158-20
14 JOSEFA ANSELMO DE FARIAS 621.643.174-91
15 KATIANE CORDEIRO NUNES 067.758.414-85
16 KÉLITON ANTONIO DA PENHA 040.450.304-76
17 LUIZ AVELINO DA SILVA 093.810.324-59
18 LUZIA SILVA DOS SANTOS 080.866.264-31
19 LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO 980.776.274-04
20 MARIA DE FATIMA TARGINO LINDOLFO 102.985.184-06
21 MICHEL AGUIAR DE SOUZA 105.675.134-75
22 PATRICIA DOS SANTOS SILVA 082.246.354-73
23 PAULO BARBOSA 527.003-994-04
24 PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA 072.403.664-48
25 RITA FELIX DA SILVA 380.512.814-20
26 ROSEANE DO CARMO DE SOUZA 078.554.594-80
27 ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS NOBERTO 076.114.544-39
28 SERENEIDE MOREIRA DA SILVA 017.388.154-80
29 SOLANGE DA SILVA 015.566.954-03
30 VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 064.435. 094-63
31 VERA LUCIA PESSOA DOS SANTOS 062.107.074-24
32 VIVIANE GALDINO DOS SANTOS 093.864.184-01

Cabedelo, 02 de maio de 2016.
Arq. Rodrigo Martines M. de Lima

Secretário de Habitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
(2º Aviso)

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 008/2016.
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, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 12 de Maio de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10 E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DESTINADO AO 
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 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, 29 de Abril de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS Nº20/2013
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 20/2013, para aquisição de fardamento escolar destinado a Secretaria 
de Educação e Cultura e ADJUDICO o seu objeto à empresa JOSINALDO DE ALMEIDA, CNPJ n° 
03.475.493/0001-04 , com proposta no valor global de R$ 17.897,45 (dezessete mil, oitocentos e 
noventa e sete reais e quarenta e cinco reais).

Aguiar - PB,22 de Abril de 2013.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.023.803/0001-
12 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 862/2016 em João Pessoa, 15 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 24 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 04 PA-
VIMENTOS, NUMA ÁREA DE 1.682,00 M², INTERLIGADO AO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTO 
DA CAGEPA. Na(o) RUA ELISA DE HOLANDA CAVALCANTE – QD- 198, LT- 345 Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007967/TEC/LO-1297

P P CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA - CNPJ: 10.623.264/0001-55, Torna público que 
a  SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 974/2016 em João Pessoa, 26 de abril de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação  
Multifamiliar  com  09(nove) Unidades Habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, 
composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) – R. ENGENHEIRO ABELARDO DE OLIVEIRA, 
QD. 245 – LT. 102 – GRAMAME, Município:  JOÃO PESSOA – UF:PB. Processo: 2016-001381/
TEC/LO-1724.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 017/2016 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO 
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME RESOLUÇÃO 
DO FNDE Nº 04/2015, § Art. 14 da Lei nº 11.947/2009.

O Município de Santa Rita/PB, através da Secretaria de Educação e por meio da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, torna público o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 017/2016, 
para credenciamento de Grupos formais de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares 
Rurais ou suas organizações, de abrangência local, interessados em fornecer gêneros alimentícios 
destinados ao atendimento da clientela beneficiária do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
com fundamento no art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009, da Resolução/CD/FNDE 
nº 04/2015, e demais normas que regem a matéria. Data e Local da Abertura: Dia 17/05/2016, às 
09h00min, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Virgeneo Veloso Borges, S/N, 
Lotes 22 e 23, Jardim Miritânia, Santa Rita/PB. Na mesma data e horário será realizada a sessão 
pública. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para participação estarão disponíveis no 
Edital de Chamada Pública n° 017/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita/PB, 02/05/2016.
José Robson Fausto
- Presidente da CPL - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
CAJAZEIRAS E REGIÃO – SINTRACS – CR 

RUA TENENTE ARSÊNIO, 353, CENTRO - CEP: 58.900-000 – CAJAZEIRAS (PB)  CNPJ: 
12.723.276/0001-87

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente desta entidade classista, infra-assinado CONVOCA todos os associados quites e NO gozo 

de seus direitos sindicais para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na Sede 
Provisória do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAJAZEIRAS E 
REGIÃO – SINTRACS – CR, sito à RUA TENENTE ARSÊNIO, 353, CENTRO - CEP: 58.900-000 – CAJA-
ZEIRAS (PB), neste dia 04/05/2016, às 18h00 em 1a. convocação e não havendo quórum, às 20h00 em 
2a. Convocação, para, em conformidade com o previsto no Estatuto desta entidade, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS 
PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2015 INSTRUÍDO COM PARECER 
DO CONSELHO FISCAL. Cajazeiras - PB, 28 de Abril de 2016.

Wellington Dias de Souza - Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
CAJAZEIRAS E REGIÃO – SINTRACS - CR

RUA TENENTE ARSÊNIO, 353, CENTRO  
CEP: 58.900-000 – CAJAZEIRAS (PB) - CNPJ: 12.723.276/0001-87

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente desta entidade classista, infra-assinada CONVOCA todos os associados quites e em 
gozo de seus direitos sindicais para comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada 
no Cajazeiras Tênis Clube, situado à Rua João Bosco Braga Barreto, Centro, Cajazeiras- PB, neste dia 
13/05/2016, às 17h00 em 1a. convocação e não havendo quórum, às 19h00 em 2a. Convocação, para, em 
conformidade com o previsto no Estatuto desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - 
LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DO BALANÇO GERAL 
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINACEIRAS DA GESTÃO 2013/2016; 2 – OUTROS ASSUNTOS 
DE INTERESSE DA ENTIDADE. Cajazeiras - PB, 28 de abril de 2016.

WELLINGTON DIAS DE SOUZA - PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 040/2016, que objetiva: Aquisição de pedras paralelepípedo e 
pedras maio-fio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Alumina Comércio 
Ltda - R$ 311.020,20.Fica o licitante convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob 
pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 02 de Maio de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 041/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de utensílios de 
copa e cozinha; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JSB Distribuidora 
Ltda. - R$ 65.389,00; Wanderly Soares de Souza - R$ 46.462,90.Fica os licitantes convocados no prazo de 
até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades 
prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 02 de Maio de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE LTDA
AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 78 CENTRO CABEDELO  CNPJ 08.979.072/0003-04                                                                                                                            

O Laboratório Pronto Análise ltda, inscrito no CNPJ sob o nº 08.979.072/0003-04, torna público que reque-
reu a SEMAPA- Secretaria de Meio ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a licença de Operação para 
a atividade de Análises Clínicas ( posto de coleta) situado á Av. Duque de Caxias nº 78  Centro Cabedelo Pb.

                                                                                                    Cabedelo Pb, 02 de Maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB
AVISO DE RETIFICAÇÃO

CARTA CONVITE Nº. 01/2014
No aviso referente à publicação no D.O.E. do dia 08/03/2016, página 27, onde se lê:
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA: 13/06/2014 A 02/06/2016
VALOR:-
leia-se: 
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO E VALOR
VIGÊNCIA: 13/06/2014 A 02/06/2016
VALOR: R$ 149.450,86

Natuba - PB, 02 de maio de 2016.
MÉRCIA KALINE DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 081/2015
EMPRESA: M & C CONSTRUÇÕES E JARDINAGEM LTDA – ME  - CNPJ nº 17.623.821/0001-87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO PROJETO BÁSICO.

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO 
VIGÊNCIA: 360 ( Trezentos e sessenta) dias

José Lins da Silva Filho
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 020/2014
EMPRESA: DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ nº 15.163.088/0001-30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DO 

CENTRO DE SAÚDE DE NATUBA - PB
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE VALOR
VIGÊNCIA:720 (setecentos e vinte) dias
VALOR: R$ 154.588,94

José Lins da Silva Filho
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 020/2014
EMPRESA: DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ nº 15.163.088/0001-30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DO 

CENTRO DE SAÚDE DE NATUBA - PB
MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA: 900 (novecentos) dias
VALOR:-

José Lins da Silva Filho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE SESSÃO FRACASSADA e REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que foi considerada fracassada a sessão da licitação acima indicada em virtude do 

licitante ter sido inabilitado, ficando nova data agendada para às 08:00 horas do dia 16 de Maio de 2016, 
onde fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio Firmino - Centro 
Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-
TES DE PICUÍ A CUITÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34.

Email: pmp.cpl@gmail.com Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes
Picuí - PB, 14 de Abril de 2016.

ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE : TOMADA DE PREÇO N° 0003/2016
TIPO: SERVIÇO – MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETIVO: Contratação de empresa de especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para a execução de obra Construção de Praça no município de 
Serra Grande – PB.

ABERTURA: 25 de maio de 2016 ás  09:00
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na sede da Prefeitura Mu-

nicipal, em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00, Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro de 
Serra Grande - PB.

Serra Grande - PB, 02 de maio de 2016.
Jose Giliardi de Abreu

PRESIDENTE DA CPL/CMSG

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Maio de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de pessoa física ou empresa especializada para 
prestar serviços de aluguel de veículos destinados ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino 
do Município de Juru PB, Convênio SEEDUC Nº 83/2016.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3555. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 03 de Maio de 2016
SIDNEY RAMOS - Pregoeiro Oficial

JOSÉ DE ARIMATEA CALVANCANTE JÚNIOR – CPF Nº 839.226.284-00 Torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação – LO para 
a residência unifamiliar em dois pavimentos, com 282,60 m², conforme Certidão nº 077/2016, de revalidação 
de Alvará de Construção, expedida em 15/02/2016, para o imóvel situado no Condomínio Residencial Bos-
que de Intermares, Quadra C, lote 79, situado as margens da BR 230, Km 9,5, no município de Cabedelo. 
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

Nos termos do Julgamento da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016, feito pela Comis-
são Permanente de Licitação em 19 de Abril de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: ESTRUCUTURAL ENGENHAIRA LTDA – ME com o valor 

total de R$ 219.288,22 (Duzentos e Dezenove Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois 
Centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Lagoa de Dentro - PB, 20 de Abril de 2016.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

        
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
quando do julgamento da TOMADA DE PREÇO N.º 001/2016, Processo nº 2016.02.022, ADJU-
DICAMOS a Presente TOMADA DE PREÇOS para a empresa: ESTRUCUTURAL ENGENHAIRA 
LTDA – ME com o valor total de R$ 219.288,22 (Duzentos e Dezenove Mil Duzentos e Oitenta e 
Oito Reais e Vinte e Dois Centavos.

Lagoa de Dentro - PB, 20 de Abril de 2016.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

Nos termos do Julgamento da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, feito pela Comis-
são Permanente de Licitação em 19 de Abril de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: ESTRUCUTURAL ENGENHAIRA LTDA – ME com o valor 

total de R$ 317.793,67 (Trezentos e Dezessete Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta 
e Sete Centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Lagoa de Dentro - PB, 20 de Abril de 2016.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

        
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
quando do julgamento da TOMADA DE PREÇO N.º 002/2016, Processo nº 2016.02.023, ADJU-
DICAMOS a Presente TOMADA DE PREÇOS para a empresa: ESTRUCUTURAL ENGENHAIRA 
LTDA – ME com o valor total de R$ 317.793,67 (Trezentos e Dezessete Mil Setecentos e Noventa 
e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Lagoa de Dentro - PB, 20 de Abril de 2016.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº   030/2016 
Lagoa de Dentro, 20 de Abril de 2016.
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 

DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA e RUAS PROJE-
TADAS 7, 8 e 9.

CONTRATADO: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 05.881.170/0001-46
PRAZO: 20/11/2016
VALOR TOTAL: R$ 219.288,22 (Duzentos e Dezenove Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e 

Vinte e Dois Centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.06 Sec. de Infra Est. Obras, Serv. Urbano e Rural – 15.451.0501.1.009 – Pavimentação em 

Paralelepípedo e Meio-Fio em vias e Logradouros – 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
FABIANO PEDRO DA SILVA

PREFEITO
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº  031/2016 
Lagoa de Dentro, 20 de Abril de 2016.
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 

DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS MANOEL GONÇALVES, JOSÉ AMÉRICO DE 
ALMEIDA (Drenagem) PROJETADA 6 e PROJETADA 7 (Drenagem).

CONTRATADO: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 05.881.170/0001-46
PRAZO: 20/11/2016
VALOR TOTAL: R$ 317.793,67 (Trezentos e Dezessete Mil Setecentos e Noventa e Três Reais 

e Sessenta e Sete Centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.06 Sec. de Infra Est. Obras, Serv. Urbano e Rural – 15.451.0501.1.009 – Pavimentação em 

Paralelepípedo e Meio-Fio em vias e Logradouros – 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
FABIANO PEDRO DA SILVA

PREFEITO
CONTRATANTE

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO PREGÃO 064/2016

PROCESSO Nº 19.000.0002648.2016
Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº064/2016 (Registro de preços para 

aquisição de polpa de frutas), destinado as Entidades da Rede Publica Estadual, marcado para o 
dia 10/05/2016 as 09h, fica adiado  para  o dia 16/05/2016 as 09h. Solicitamos aos licitantes que 
acesse o site. para adquirir um novo Edital. www.centraldecompras.pb.gov.br 

CGE: Nº16-00264-2
João Pessoa, 02 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N066/2016
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 16/05/2016 às 09h para:

Aquisição de material de consumo, destinado a Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente - SUDEMA/SECTMA, 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 - 16-00284-0
 João Pessoa, 02 de maio de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 012/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO 
DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE. Data de abertura: 12/05/2016 
às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 02 de MAIO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INTRNET. Data de abertura: 12/05/2016 às 10h30min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 02 de MAIO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 014/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE BORRACHARIA E RECAPAGEM DE PNEUS. Data de abertura: 12/05/2016 às 
11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 02 de MAIO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 015/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE EXPEDIENTE. Data de abertura: 12/05/2016 às 12h30min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 02 de MAIO de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
REGISTRO NA CGE Nº 16.00290-6/2016

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão Perma-
nente de Licitação – CPL, realizará às 09h00min do dia 19 de maio de 2016, a Tomada de Preços 
nº 001/2016, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como objeto 
a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à recupe-
ração de 02 (dois) centros de saúde nos Loteamentos Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna, na 
cidade de Campina Grande-PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes 
no Projeto Básico e Anexos do EDITAL. O valor estimado para execução do objeto é de R$ 98.241,88 
(noventa e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos). Os interessados 
poderão adquirir o EDITAL, mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 
50,00 (cinquenta reais) e obter informações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada 
à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de 
segunda a sexta das 08h00min às 12h00min, e das 13h30min às 16h30min, ou pelo telefone (83) 
3213-9195, no mesmo horário. João Pessoa, 02 de maio de 2016.

Hebert Levy de Oliveira 
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº. 02/2016 CEL/PAC (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 16-00289-1). 

PROCESSO SEIRHMACT Nº 31.000.010752.2016. OBJETO: Contratação das obras de Construção de 
04 (quatro) Barragens, sendo LOTE 01: Barragem Porcos – Município de Pedra Lavrada – PB; LOTE 02: 
Barragem Coronel Jueca – Município de Desterro – PB; LOTE 03: Barragem Cacimbinha - Município de São 
Vicente do Seridó – PB e Barragem Riacho Fundo – Município de Tenório – PB. DATA: 07/06/2016. HORA: 
09:00 horas – horário local. LOCAL: Av. Min. José Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Torre - João Pessoa/PB - CEP: 58.040-300. FONES: (83) 3218-4336/ 3218-
5282/ 3218-4660. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 02 de maio de 2016.

JOSÉ LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS
PRESIDENTE CELPAC

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
(Instituída pelo Ato Governamental nº 1054/2014)
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