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EURO   R$ 3,999  (compra) R$ 4,004   (venda)
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l Guido Mantega depõe na Polícia Federal e sai sem falar. Página 10

l EUA e Rússia fecham acordo para retomar cessar-fogo na Síria. Página 11

l Começa inscrição para Salão do Artesanto no São João de CG. Página 14
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IMPEACHMENT dE dILMA

COPA dO BRASIL

Renan Calheiros ignorou a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão, de anular o processo 
de impeachment e o Senado deve votar hoje a cassação de Delcídio do Amaral e, amanhã, o afastamento de Dilma.  PÁGInA 9

o governador Ricardo 
Coutinho assinou ontem 
o contrato que concede 
ao Incra o direito real de 
uso de áreas nas Várzeas 
de sousa.  PÁGInA 8

Governador
entrega terras 
a agricultores

FOTOS: Divulgação
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20Caderno

Esportes

senado e Câmara 
não se entendem

O Café em Verso e 
Prosa lembra a obra 
do poeta Juca Pontes 
e presta uma homena-
gem póstuma ao can-
tor de hip hop Pablo 
Scobá.  PÁGInA 21

Os jogadores do Botafogo 
já estão em Teresina, onde 
disputam, amanhã, a primeira 
partida da segunda fase da 
Copa do Brasil.  PÁGInA 17

Sarau faz 
homenagem a 
Juca e Scobá

Belo pronto 
para o River

DIA DE CAos  Choveu ontem na capital 27% do esperado para todo o mês de maio; com a pista 
molhada, dois carros se envolveram em um acidente no Acesso Oeste e um deles capotou.  PÁGInA 5

sUPERPRAIA  Alison e Bruno Schmidt conquistaram o tricampeonato e Ágatha 
e Bárbara Seixas repetiram o resultado da temporada passada.  PÁGInA 20

Várzeas de Sousa

Número de homicídios 
cai 10,5% em 4 meses 

ÚLTIMAS

 PÁGInA 8

Paraíba ganha seis
novas Escolas cidadãs 

EdUCAÇÃO

 PÁGInA3

Botafogo derrotou o Sousa no último domingo

Scobá foi morto no sábado

Cerca de 200 famílias de assentados serão beneficiadas
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Não é verdade que jabuticabas 
só existam no Brasil, como gostam 
de lembrar os nossos analistas po-
líticos e econômicos. Esta frutinha, 
selvagem e saborosa, da família das 
mirtáceas, se dá bem em vários ou-
tros países tropicais. Mas a “teoria 
da jabuticaba”, esta, sim, só existe 
por aqui e resumidamente pretende 
ser uma explicação social para tudo 
aquilo que, não tendo antecedente no 
resto do planeta, ainda assim se im-
põe em terras brasileiras como algo 
que funciona. Em suma, é uma teoria 
que tenta dizer ao mundo que ele tem 
de se curvar ante as nossas soluções 
inovadoras para os velhos problemas 
humanos e antigos dilemas sociais. 

Esta terça-feira, 10 de maio de 
2016, seria (ou será?) véspera de uma 
enorme jabuticaba: a votação no Se-
nado Federal do possível afastamento 
da presidente Dilma Rousseff, acu-
sada de ter cometido crimes de res-
ponsabilidade que atentam contra a 
Constituição Federal e contra a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Caso este 
afastamento se confirme, como tudo 
está a indicar, a jabuticaba aparecerá 
por inteiro – não porque um presiden-
te da República não possa ser julgado, 
mas pelo ineditismo de se constatar 
que no Brasil é mais fácil afastar um 
Chefe do Executivo do que um presi-
dente da Câmara dos Deputados.

É verdade que o deputado Eduar-
do Cunha teve suas funções suspensas, 
mas não por decisão política – como 
será o caso de Dilma – e, sim, por de-
terminação judicial. O processo de cas-
sação contra ele se estende indefinida-
mente na Comissão de Ética, a passo 
de tartaruga. Declarado réu pelo Su-
premo Tribunal Federal, o ex-presiden-

te da Câmara só foi subtraído de seus 
encargos porque a Justiça se deu conta 
de que quem responde a processos não 
pode assumir a Presidência da Repúbli-
ca. E com o impeachment, ele, Eduardo 
Cunha, passaria a ser o segundo na li-
nha de sucessão do mais alto cargo da 
administração federal. 

Trata-se de uma jabuticaba perfeita. 
Como pode ser mais célere um processo 
de afastamento da presidente do que a 
cassação de um parlamentar flagrado 
em vários delitos? Há quem tente ex-
plicar que os ritos de um processo em 
relação ao outro são diferentes. Não é 
explicação que se deva levar a sério. Se 
os ritos conduzem a este tipo de “ine-
ditismo”, que se mudem os ritos. Aliás, 
não é nem problema de rito. O que vi-
nha acontecendo na Câmara Federal, 
antes da interferência do Supremo, era 
uma sequência de manobras e chicanas 
intermináveis, todas com o objetivo de 
proteger o presidente da Casa. 

Não é o caso aqui de se estar con-
testando a competência do Senado, 
muito menos o rito do impeachment 
estabelecido pelos ministros do STF. 
O que soa estranho, muito estranho, e 
de certa forma confirma a “teoria da 
jabuticaba” é que o país sabe direiti-
nho como afastar um presidente da 
República, mas não dispõe de meca-
nismos eficazes para evitar a procras-
tinação de um julgamento envolvendo 
um parlamentar. É coisa que ofende 
ao senso comum, aqui e em qualquer 
outro lugar do mundo onde não exis-
tam jabuticabas políticas. Não fosse a 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
e o deputado Eduardo Cunha ainda 
hoje estaria na presidência da Casa. O 
corporativismo político, no Brasil, se 
sobrepõe ao rigor da lei. 

Editorial

  Teoria da jabuticaba
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Ontem, o senador José Maranhão (PMDB) 
ameaçou renunciar ao cargo de presiden-
te da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) se o relatório do senador Ricardo 
Ferraço (PSDB), recomendando a cassa-
ção do senador Delcídio do Amaral, fosse 
apreciado em plenário antes mesmo do 
parecer da CCJ. “Eu renuncio na hora”, 
disse, citando o senador Romero Jucá, 
que havia sugerido esse rito.

UNInforme

CPI vIA JuStIÇA COntEStAÇÃO

O ‘DIA D DE DIlmA’

A inflação na região Nordeste, 
em abril, no acumulado dos 
últimos doze meses, chegou 
aos 10%, informa à coluna o 
Escritório Técnico de Estudos 
Econômicos do Nordeste (Ete-
ne), órgão de pesquisas do 
Banco do Nordeste. O índice é 
0,7% maior do que a inflação 
do país no mesmo período. 
No final de 2015, o índice de 
inflação no Nordeste era de 
10,4%, enquanto o do Brasil 
registrava 10,7%.

“Assim como o Brasil está 
sendo passado a limpo, com 
a investigação do juiz Sérgio 
Mouro, João Pessoa não se 
furtará a passar a limpo essa 
história da Lagoa”. Do vereador 
Raoni Mendes (DEM), ontem, 
ressaltando que a instalação 
da CPI da Lagoa, da qual foi 
o propositor, será decidida, 
agora pela Justiça. Caberá 
ao juiz da 1ª Vara da Fazenda 
Pública, Marcos Salles, deci-
dir sobre o caso.

A argumentação da Procu-
radoria da Câmara Municipal 
para arquivar a CPI da Lagoa, 
de acordo com Raoni Mendes, 
vai contra o artigo 76 do Re-
gimento Interno da Casa. Por 
esse entendimento, caberia 
ao presidente Durval Ferreira 
(PP) estipular prazos e nú-
mero de membros da comissão. 
Durval barrou a CPI alegando 
que essas definições seriam da 
responsabilidade do vereador 
autor do pedido.    

“Eu REnunCIO”

InflAÇÃO nO nE

nOvA DElAÇÃO CItA vItAl DO REgO
Após ser citado na delação premiada de Delcídio do Amaral, o nome do ex-senador Vital do Rego 
foi novamente citado por outro delator, Gustavo Barreto, ex-executivo da empreiteira Andrade 
Gutierrez. A nova delação, em síntese, tem o mesmo teor do que afirmara Delcídio: o atual ministro 
do Tribunal de Contas da União obteve vantagens financeiras ilícitas para não convocar executivos 
de empreiteiras para depor na CPI da Petrobras, da qual foi presidente, em 2014. Vital do Rego 
nega veementemente as acusações   
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NÃO FUI EU

Na coluna de do-
mingo passado, co-
mentei aqui, sob o 
título “PT: uma luz 
longínqua é o que 
há”, que essa ‘luz’ 
que os governistas 
vislumbravam aten-
dia “pelo nome de 
Waldir Maranhão 
(PP)”, presidente 
em exercício da Câ-
mara dos Deputa-
dos. Não foi, de fato, 
uma adivinhação. 
Foi uma presunção, uma conjectura em face de uma declaração de Waldir Maranhão, postada em sua 
página de Facebook, em que ele afirmou, em outras coisas, que defenderia a democracia: “Reafirmo 
minha busca para que cada escolha do povo brasileiro seja sempre respeitada”. Sendo assim, havia um 
prenúncio de que o presidente interino tomaria alguma decisão bombástica relacionada ao processo de 
impeachment, como o fez, anulando todas as sessões que deram encaminhamento à admissibilidade 
do processo. Com a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), de dar prosseguimen-
to ao rito do impeachment na Casa, desconhecendo a decisão monocrática de Waldir Maranhão, não 
será surpresa se o processo for judicializado, com os governistas provocando a avaliação do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Amanhã, será o ‘Dia D de Dilma’: está marcada a leitura do relatório do senador 
Antonio Anastasia (PSDB), que recomenda o impedimento da presidente.      
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Artigo

Hidro-amizade

Hidro-amizade... O que vem a ser 
isto? Ora, ora, é aquela amizade que a 
gente faz dentro d’água, na piscina fa-
zendo o que é modernamente chamado 
de hidroginástica. 

É salutar caminhar, movimentar 
os pés, deixando o sangue correr pelas 
veias. Jesus levou a vida caminhando e 
pregando. Pisando na água, só uma vez. 
E chegou a dar uns passos. Pedro viu o 
Mestre e teve vontade de fazer o mes-
mo. E quase se afundava, não fosse Jesus, 
segurando-o e dizendo: “Ah, homem de 
pouca fé!”

Mas foi no chão poeirento, sob um sol 
ardente, que o Mestre caminhou e ensi-
nou a Boa Nova. Jesus não conheceu pis-
cina, não fez, portanto, hidroginástica. 
Eis um esporte gostoso. E deve ser feito 
com outras pessoas, fica mais animado..

Pois não é que este cronista, duas ve-
zes por semana, está correndo dentro de 
numa piscina. A invenção é de meu filho 
Germano, estimulado pelos médicos de 
coluna, e que não quer ver o pai parado. 

A gente entra na piscina, com sua 
água morna, o corpo perde um pouco 
de peso, e haja exercícios ensinados pela 
professora Catarina Guimarães Ramires. 

Mas não é só o exercício que é im-
portante. Importante são os amigos 
que a gente faz. Daí o nome sugerido 
pelo cronista para o título da crôni-
ca: hidro-amizade. 

É excelente caminhar, movimentar as 
pernas, fazer o tal do cooper. de que tam-
bém sou devoto. O nosso corpo não gosta de 
muito repouso. Tudo aquilo que não movi-
menta, enferruja, cria teia de aranha. 

Quando você sai do exercício físi-
co sente o sangue borbulhando, o co-
ração pulando de contente, não é Dr. 
Marco Aurélio Barros? 

Voltando à hidroginástica, repito, que ex-
celente esporte! Chamaria o esporte da ami-
zade ou hidro-amizade. 

E pensar que muita gente não pratica es-
porte nenhum, nem de andar, nem de correr, 
nem de flutuar dentro de uma piscina, que 
torna o corpo leve como uma pluma.

mas não é só o exercício que é importante. Importante são os amigos que a gente 
faz. Daí o nome sugerido pelo cronista para o título da crônica: hidro-amizade.”

 Carlos Romero - caromero@globo.com.br

“Absurda, irresponsável, antirregimental e feita 
à revelia do corpo técnico da Casa”. Do presiden-
te afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB), ao comentar a decisão do presi-
dente em exercício da Casa, Waldir Maranhão, 
que anulou as sessões do impeachment dos 
dias 15, 16 e 17 de março. Negou qualquer par-
ticipação no ato.
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Paraíba ganha seis novas 
Escolas Cidadãs Técnicas
Campina, Guarabira, Patos, 
Itaporanga, Sousa e Serra 
Branca serão beneficiadas

FOTO: Secom-PB

O governador Ricardo 
Coutinho e o presidente do 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE/MEC), Gastão Viei-
ra, assinam nesta terça-fei-
ra (10), às 10h, o termo de 
compromisso para a cons-
trução de seis novas Esco-
las Cidadãs Técnicas no Es-
tado. A solenidade ocorrerá 
na Escola Cidadã Integral 
Técnica Pastor João Perei-
ra Gomes Filho, no bairro 
de Mangabeira, em João 
Pessoa, durante realização 
do 1º Encontro das Escolas 
Cidadãs Integrais da Para-
íba. As seis novas Escolas 
Técnicas serão construídas 
nos municípios de Campina 
Grande, Guarabira, Patos, 
Itaporanga, Sousa e Serra 
Branca.

O encontro reunirá ges-
tores, professores e alunos 
das oito escolas da rede 
estadual onde foi instituí-
da a modalidade de ensino. 
A programação do evento 
consta de visita à sala de 
aula da disciplina eletiva 
chamada De Pernas para o 

Ar, que utiliza a Robótica; 
visita à sala de aula da dis-
ciplina eletiva chamada Um 
passeio pelo mundo do des-
porto adaptado, que trabalha 
a inclusão e o relato de expe-
riência de transformação de 
vida do aluno protagonista 
Hudson Tawan Pavosqui da 
Silva a partir de seu ingresso 
à ETE de João Pessoa.

As Escolas Cidadãs In-
tegrais estão localizadas do 
Litoral ao Sertão, nos municí-
pios de João Pessoa, Bayeux, 
Santa Rita, Mamanguape, 
Itabaiana, Campina Grande e 
Itaporanga, onde estão ma-
triculados mais de 1.529 es-
tudantes em tempo integral. 
Nesse modelo de escola, im-
plantado em 2016, a equipe 

de profissionais com forma-
ção específica e contínua e 
as práticas pedagógicas in-
centivam o desenvolvimento 
de competências pessoais e 
sociais dos estudantes, pois 
além das matérias da Base 
Nacional Comum (Português, 
Matemática, etc.) os alunos 
têm aulas de Orientação de 
Estudo, Preparação para o 

Pós-Ensino Médio, Avaliação 
Semanal, disciplinas eletivas 
e práticas de laboratório.

As oito Escolas Cidadãs 
Integrais e Escolas Cidadãs 
Integrais Técnicas são uma 
rede de unidades de ensino 
com foco no projeto de vida 
do estudante. Nessa nova 
metodologia, o estudante é 
estimulado a ser o protago-

nista de sua própria histó-
ria, um agente transforma-
dor da realidade onde está 
inserido. Os professores, 
gestores e coordenadores 
dessas unidades de ensi-
no passaram por formação, 
para oferecer um desenho 
curricular diferenciado, com 
metodologias específicas, 
apresentando aos estudan-
tes a possibilidade de ser o 
que eles quiserem ser.

O currículo das Escolas 
Cidadãs Integrais é compos-
to por: Componentes cur-
riculares da Base Nacional 
Comum; Parte diversificada 
do currículo com atividades 
de Projeto de Vida; Orienta-
ção de Estudos e Avaliação 
Semanal; Atividades Obriga-
tórias e Eletivas de Comple-
mentação Curricular. Essas 
escolas têm jornada diária 
de 9h30min, cinco dias por 
semana, iniciando às 7h30 e 
concluindo às 17h.

A proposta de escola 
integral se subdivide em 
três modelos, que se dife-
renciam apenas na matriz 
curricular e na proposta de 
gestão, são elas: As Escolas 
Cidadãs Integrais Acadêmi-
cas, as Escolas Cidadãs Inte-
grais Técnicas e as Escolas 
Cidadãs Integradas.

O governador Ricardo Coutinho esteve em Brasília reunido com o presidente do FNDE/MEC, Gastão Vieira, para tratar do assunto

O governador Ricardo Coutinho 
inaugurou, no último sábado (7), a pavi-
mentação em paralelepípedos do acesso 
do entroncamento da PB-008 à Praia de 
Coqueirinho, no Conde, beneficiando 
cerca de 50 mil habitantes e facilitando a 
chegada de turistas que visitam esta área 
do Litoral Sul paraibano. A obra recebeu 
um investimento de mais de R$ 1 milhão 
com recursos do Tesouro Estadual.

Durante a solenidade, o governa-
dor autorizou a licitação para a execu-
ção de obras de pavimentação em pa-
ralelepípedos dos acessos às Praias do 
Amor, Tabatinga e Carapibus, que vão 
representar um investimento de apro-
ximadamente R$ 2,5 milhões. Ricardo 
também ressaltou que as melhorias fei-
tas no acesso à Coqueirinho incremen-
tam o turismo na área. “O acesso a Co-
queirinho é algo estratégico e essencial 
para o desenvolvimento da região. Essa 
praia é belíssima e faltava uma infraes-
trutura adequada para valorizar, ainda 
mais, Coqueirinho. Estamos fazendo 
este primeiro passo e ainda vamos pa-
vimentar outros acessos às praias do 
Litoral Sul. Com isso, impulsionamos o 
turismo e o crescimento deste setor é 
bom para todos porque gera empregos 
e renda”, observou.

O superintendente do Departa-
mento de Estradas de Rodagem (DER), 
Carlos Pereira, ressaltou que o acesso à 
Praia de Coqueirinho era uma necessi-
dade daquela região. “Essa praia linda 
não tinha a infraestrutura adequada, a 
passagem era de barro e cheia de bura-
cos. Coqueirinho é uma parte do Lito-
ral Sul bastante movimentada e a pavi-
mentação facilita a vida dos moradores, 
além de contribuir para atrair mais tu-
ristas”, disse.

“Esta obra é muito importante para 
Coqueirinho e o Litoral Sul no geral, 

porque vai intensificar o fluxo turístico 
e consequentemente aumentar a movi-
mentação em bares, restaurantes e na 
rede hoteleira local”, afirmou a presi-
dente da Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), Ruth Avelino.

O trecho que vai do entroncamento 
da PB-008 à Praia de Coqueirinho tem 
1,8 quilômetros de extensão e passou 
por terraplenagem em cortes e aterros, 
sistema de drenagem para águas plu-
viais e subterrâneas, pavimentação em 
paralelepípedo, gramagem e paisagis-
mos em taludes e sinalização vertical. 
Cerca de 300 veículos passam pelo local 
em dias normais da semana e mais de 2 
mil nos sábados, domingos e feriados.

“Faço parte da gestão, mas venho 
aqui agradecer ao governador como 
moradora do Conde. Esta é mais uma 
obra feita pelo Governo do Estado em 
benefício da população condense. O 
acesso à Coqueirinho vai melhorar a 
vida não só dos comerciantes e turistas, 
mas dos que moram aqui e reivindica-
ram esta pavimentação”, frisou a pre-
sidente da Fundação Espaço Cultural 
(Funesc), Márcia Lucena.

Para a representante da associação 
de turismo da Costa de Conde, Miche-
le Ornestrande, a melhoria no acesso 
à Coqueirinho vai trazer acessibilidade 
ao local. “Esta área era de difícil aces-
so devido os buracos. Era muito ruim 
para transitar e por isso muitos turistas 
reclamavam ou até deixavam de vir à 
praia. Com a pavimentação ficou muito 
bom”, disse.

“Moro nessa área e fiquei muito fe-
liz em ver essa obra concluída. Uma praia 
tão linda como Coqueirinho não pode 
deixar de se desenvolver por causa da fal-
ta de infraestrutura. Agradeço muito ao 
Governo do Estado por esta ação”, come-
morou a comerciante Rosa Maria.

Ricardo inaugura pavimentação do acesso à Praia de Coqueirinho 
LiTOraL SuL

Trecho vai do entroncamento da PB-008 à Praia de Coqueirinho e tem 1,8 quilômetros de extensão

Governador autorizou a licitação para a execução de obras dos acessos a outras praias de Conde
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1º Encontro de Promotores 
Eleitorais é realizado em JP
Evento, promovido pelo 
MPPB, teve como tema as 
eleições municipais deste ano

O primeiro dos três ‘En-
contros de Promotores Elei-
torais – Eleições Municipais 
2016’, promovido pelo Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB) em parceria com o 
Ministério Público Federal 
(MPF), discutiu na tarde de 
ontem (9) gastos de campa-
nha e ações eleitorais. O even-
to ocorreu durante todo dia, 
no auditório da Procurado-
ria-geral de Justiça.

No período da tarde, os 
temas foram abordados pelo 
procurador Regional Eleitoral 
Substituto, Marcos Alexandre 
Bezerra de Queiroga, que fa-
lou sobre os princípios que 
norteiam as eleições de 2016, 
como a redução dos gastos de 
campanha, restrição à capaci-
tação de recursos, maior con-
trole na arrecadação e gastos, 
além do combate ao caixa 2.

Ele informou ainda que o 
promotor é responsável pela 
fiscalização de arrecadação 
eleitoral, por emitir parecer 
nas análises de contas de 
todos os candidatos, verifi-
car irregularidades durante 
a campanha e ajuizar ações 
eleitorais para estancar essas 
irregularidades.

Marcos Alexandre disse 
ainda que, de acordo com a 
Resolução nº 23.463, de 15 
de dezembro de 2015, que 
dispõe sobre a arrecadação e 
os gastos de recursos por par-
tidos políticos e candidatos e 
sobre a prestação de contas 
nas eleições de 2016, os par-
tidos políticos e os candidatos 
só poderão realizar gastos até 
os limites estabelecidos pelo 
Tribunal Superior Eleitoral e 

que o valor dos limites atua-
lizados de gastos para cada 
município será divulgado 
pela presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral até 20 de 
julho de 2016.

O procurador eleitoral 
explicou ainda que o limite 
de gastos fixados para o cargo 
de prefeito é único e inclui os 
gastos realizados pelo candi-
dato ao cargo de vice-prefei-
to. “Outro impacto que a lei 
trouxe, por exemplo, é que 
o  candidato não pode ultra-
passar os recursos além dos 
limites estabelecidos, impli-
cando o pagamento de mul-
ta correspondente ao valor 
ultrapassado, a qual deverá 
ser recolhida no prazo de 
cinco dias úteis contados da 
intimação da decisão judicial, 
podendo os responsáveis res-
ponder ainda por abuso do 
poder econômico”, disse.

A oitava edição da 'Revista 
Jurídica do Ministério Público' 
foi lançada no final da manhã de 
ontem (9) pelo procurador-geral 
de Justiça Bertrand de Araújo 
Asfora, durante o primeiro dos 
três 'Encontros de Promotores 
Eleitorais – Eleições Municipais 
2016', promovidos pelo Minis-
tério Público da Paraíba (MPPB) 
em parceria com o Ministério 
Público Federal (MPF).

A mesa de solenidade de 
lançamento da 'Revista' foi 
presidida pelo procurador-ge-
ral Bertrand Asfora e composta 
pelo procurador de Justiça José 
Raimundo de Lima, diretor do 
Centro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional (Ceaf); pelo 
secretário-geral do MPPB, pro-

motor de Justiça João Arlindo 
Corrêa Neto; e pelo coordena-
dor do Ceaf, promotor de Justi-
ça Lúcio Mendes Cavalcante.

Participam do número 8 da 
'Revista Jurídica' os seguintes 
articulistas: Ana Lygia Guedes 
Marinho, Ana Paula Oliveira 
Cacho, Beatriz de Santi Vieira, 
Ewerton Pereira Gonçalves, Fer-
nanda Holanda de Vasconcelos 
Brandão, Fernando Vasconce-
los, Isaac Sabbá Guimarães, José 
Antônio Neves Neto, Luíza de 
Almeida Pereira Macedo, Mar-
çal José Cavalcanti Silva Júnior, 
Marina Dantas Pereira e Rodri-
go Pires de Sá.

A 'Revista Jurídica do Mi-
nistério Público', uma publi-
cação do Ceaf, tem periodi-

cidade anual e seu objetivo é 
o aperfeiçoamento funcional 
dos membros e servidores do 
Ministério Público e fomen-
to da produção de trabalhos 
de interesse jurídico e dos de-
mais pensadores do Direito. A 
'Revista' tem seu registro ISSN 
(International Standard Serial 
Number) no IBICT), órgão que 
controla o registro de todas as 
publicações seriadas existentes 
no País.

Eleições
Em seu discurso, o procura-

dor-geral enalteceu o lançamen-
to e a importância da 'Revista 
Jurídica do MPPB', mas também 
fez referência ao 'Encontro de 
Promotores Eleitorais': “Vejo de 

forma diferenciada as eleições 
deste ano no País. Não é somen-
te mais uma eleição em nossas 
vidas, pois o Brasil passa por mo-
mentos nunca vistos (…) E é o 
Ministério Público que vai fazer 
a diferença neste pleito pós La-
va-jato”, avaliou Bertrand.

“Temos que estar em sin-
tonia com o povo brasileiro e 
enaltecer a importância do voto 
(…) O Ministério Público dará 
uma grande contribuição para a 
transformação deste País”, com-
pletou Bertrand Asfora, depois 
de apresentar aos participantes 
do evento um vídeo institucio-
nal, produzido pela Assessoria de 
Imprensa do MPPB, de combate 
à corrupção eleitoral e conscien-
tização do voto.

'Revista Jurídica' é lançada no Ministério Público da Paraíba

FOTO: Divulgação

Os promotores eleitorais se reuniram durante todo dia de ontem no auditório da Procuradoria-geral de Justiça na capital

FOTO: Reprodução/Internet

A Assembleia Legislativa da Paraí-
ba (ALPB) realiza na próxima sexta-feira 
(13), às 9h, uma sessão especial para ho-
menagear os 50 anos da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB). A proposi-
tura foi de autoria do deputado Ricardo 
Barbosa, aprovada por unanimidade. A 
sessão contará com a presença do reitor 
da Instituição, professor Rangel Junior, 
professores, técnicos administrativos e 
estudantes da Universidade. 

Os 50 anos da UEPB foram comple-
tados no último dia 15 de março. A ins-
tituição nasceu como Universidade Re-
gional do Nordeste (URNe), criada por 
uma lei municipal em março de 1966, 
mas somente sete anos depois, em 
1973, é que a URNe obteve autoriza-

ção do Conselho Estadual de Educação, 
por meio da Resolução nº 17/73, para 
seu funcionamento. Hoje, meio século 
após o seu nascedouro, ela está presen-
te, além de Campina Grande, em Lagoa 
Seca, João Pessoa, Guarabira, Monteiro, 
Patos, Catolé do Rocha e Araruna. 

Considerada um patrimônio do 
povo paraibano, a UEPB oferta mais 
do que 84 cursos e forma mais de 2 mil 
novos profissionais a cada ano. Além 
de oferecer ensino de qualidade para 
mais de 18 mil alunos de graduação 
e receber mais de 5 mil novos alunos 
a cada ano, a UEPB atende cerca de 
40 mil pessoas anualmente, com pres-
tação gratuita de serviços somente na 
área de Saúde.

ALPB realiza sessão especial 
para homenagear a UEPB

50 ANOS DE FUNDAÇÃO

Considerada patrimônio do povo paraibano, a UEPB forma mais de 2 mil novos profissionais por ano

Governador presta contas de sua 
gestão em programa de rádio

OBRAS EM TODO O ESTADO

O governador Ricardo 
Coutinho, em seu programa 
semanal “Fala Governador”, 
gerado da Granja Santana e 
transmitido em cadeia por 
dezenas de rádios integra-
das à Rede Tabajara Sat, 
abordou ontem os seguintes 
temas:

Várzeas de Sousa
Ontem à tarde, o gover-

nador esteve em Sousa para 
fazer a concessão de direito 
real de uso do Projeto de Ir-
rigação das Várzeas de Sou-
sa (PIVAS) ao Incra.

Escola Cidadã Integral
Na manhã de hoje, 

acontecerá o “Encontro das 
Escolas Cidadãs Integrais”. 
No evento, que acontecerá 
na Escola Técnica de Man-
gabeira, na capital, também 
será assinado termo de 
compromisso com o presi-
dente da Fundação Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), Gastão 
Vieira, para construção de 
outras seis unidades técni-
cas. Hoje a Paraíba já conta 
com três escolas técnicas 
em funcionamento e outras 

três serão inauguradas ain-
da este ano.

Prêmios Educação
Na última quinta-feira 

se encerraram as inscrições 
para a edição 2016 dos prê-
mios Mestres da Educação e 
Escola de Valor. Juntos, nos 
anos anteriores, os dois já 
liberaram mais de R$ 103 
milhões, contemplando 7 
mil professores e centenas 
de escolas.

Estradas
Na última semana esta 

gestão do Governo Estadual 
atingiu a marca de 40 cida-
des retiradas do isolamento 
asfáltico. O último trecho en-
tregue foi o que liga a cidade 
de Parari ao entroncamento 
da PB- 148.

Ladeira Coqueirinho
No sábado passado, o go-

vernador Ricardo Coutinho 
inaugurou a pavimentação da 
ladeira que dá acesso à Praia 
do Coqueirinho. A obra rece-
beu investimentos de mais de 
R$ 1 milhão e vai propiciar 
facilidade de deslocamento 
e mais conforto ao visitantes 

de um dos cartões postais do 
litoral paraibano.

Conde
O governador também 

aproveitou para fazer um ba-
lanço de outras ações do Gover-
no Estadual no Conde, como o 
Binário de Jacumã e o sistema 
de abastecimento de água do 
município, dentre outros.

Ações no campo
Ricardo Coutinho con-

clamou os criadores parai-
banos a aderirem à primeira 
etapa da campanha de vaci-
nação contra a aftosa, que se 
estende até o dia 31 de maio. 
Outra importante ação em 
andamento para o homem do 
campo é a distribuição de to-
neladas de sementes.

Homenagem às mães
O governador finalizou 

seu espaço radiofônico se-
manal dedicando o programa 
a todas as mães paraibanas. 
Fazendo uma homenagem 
através de ações, ele desta-
cou a Rede de Cardiologia Pe-
diátrica da Paraíba e o Abono 
Natalino, ambas ações im-
plantadas nesta gestão.
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Da tarde de domingo até 
a manhã de ontem choveu 
27% do esperado para o mês

Chuvas causam transtornos em JP
RUAS INTRANSITÁVEIS

A principal avenida dos Bancários também sempre fica alagada Cena que se repete a cada chuva: alagamento em frente à CBTU

Sair do Terminal Ferroviário da capital só com muita dificuldade

Pedestre teve que enfrentar um “rio” para atravessar a rua 

Árvore caiu e derrubou um poste na Avenida das Trincheiras, no Centro; ninguém ficou ferido

Na Tancredo Neves o acúmulo de água deixou o trânsito lento

Ruas do Bairro das Indústrias também ficaram alagadas ontem

Janielle Ventura
Especial para A União

FOTOS: Edson Matos e Ortilo Antônio

Mais uma vez, a chuva 
intensa trouxe momentos de 
grande dificuldade para a po-
pulação pessoense que sofre 
com alagamentos neste perí-
odo. Outros efeitos colaterais 
da chuva foram acidentes no 
trânsito, engarrafamentos e 
pessoas ilhadas. De acordo 
com o setor de Monitoramen-
to e Hidrometria da Agência 
Executiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba (Aesa), 
entre a tarde de domingo (8) e 
a manhã de ontem (9), choveu 
77,3 mm em João Pessoa, 27% 
do esperado para todo o mês 
de maio.

Um ônibus precisou ser 
rebocado por um trator no 
Distrito Industrial após ficar 
atolado em uma grande poça 
de água e esgoto. Francisco de 
Assis trabalha em uma das fá-
bricas próximas onde o ônibus 
ficou ilhado e reclamou da falta 
de estrutura das estradas na 
região. “A Prefeitura sempre diz 
que vai calçar essa rua. Diz que 
vai ajeitar o esgoto. Faz anos e 
ninguém faz nada. Essa região 
do Distrito é esquecida. Sem-
pre que chove fica impossível 
transitar por aqui e quando 
não está chovendo os ônibus 
quebram por passar em tantos 
buracos”, reclamou.

No Acesso Oeste, dois 
carros se envolveram em um 
acidente. Um Ford Ka capotou 
depois de bater na traseira de 
um Chevrolet Classic. Não hou-
ve feridos. O acidente aconte-
ceu no sentido bairro-centro e 
nenhum dos motoristas quis 
falar sobre o ocorrido.

Mais à frente, na Praça 
Napoleão Laureano, onde 
está localizada a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU), o transtorno foi maior 
porque a população não con-
seguia sair da parada de ôni-
bus ou da própria companhia 
sem ter que andar em um tipo 
de “rio” formado pelo alaga-
mento.

Gecina da Silva mora em 
Várzea Nova e trabalha em 
Jaguaribe como doméstica. 
Ao sair da CBTU, ela disse que 
ficou surpresa ao ver tanta 
água. “Não consegui atraves-
sar por causa da água. Estou 

toda molhada e vou ter que 
trabalhar assim. A Prefeitura 
sabe do problema, isso está 
assim há anos e nenhuma 
providência foi tomada. Quem 
paga por isso somos nós, a po-
pulação”, lamentou.

A vendedora Cleide dos 
Santos trabalha próximo à 
praça e reclama do mesmo 
problema. Sempre que vai tra-
balhar e está chovendo, ela é 
obrigada a enfrentar a chuva, 
as poças, o alagamento e a falta 
de respeito de alguns motoris-
tas que passam em alta veloci-
dade, molhando quem estiver 
ao redor. Para o mecânico Sér-
gio Antônio, que também está 
indignado com a situação, há 
alguns pontos de alagamentos 
fixos em João Pessoa que já de-
veriam ter sido resolvidos. Ele 
cita exemplos como Avenida 
Beira Rio e a principal do bair-
ro dos Bancários.

Defesa Civil
A Coordenadoria Muni-

cipal de Defesa Civil (Com-
pedec) se mantém em alerta 
em virtude das fortes chuvas 
registradas na cidade de João 
Pessoa. Segundo o órgão, os 
principais pontos de alaga-
mentos estão sendo monitora-
dos e acompanhados por uma 
equipe de várias secretarias 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP).

Essas secretarias inte-
gram o programa “João Pessoa 
em Ação – Gestão de Riscos e 
Administração de Desastres”. 
No município, foi registra-
do um volume de chuva de 
84mm, entre a noite do do-
mingo e a manhã de ontem, e 
embora considerado acima da 
média para o período, a Com-
pedec não registrou ocorrên-
cias de deslizamento e desa-
bamento.

 No foco do programa 
está a administração dos de-
sastres e gestão de risco. En-
tre as ações executadas pela 
equipe do “João Pessoa em 
Ação” estão: desassoreamento 
de rios, capinação, roçagem, 
remoção de entulhos, demo-
lição de residências, poda de 
árvores, limpeza de canale-
tas, loneamento de barreiras, 
desobstrução de galerias plu-
viais, recuperação de bocas 
de lobo, além de assistência 
social. Desde a implantação do 
programa, o número de áreas 
de risco na capital caiu de 35 
para 27.

De acordo com a meteorolo-
gista da Aesa, Marle Bandeira, a 
previsão é que o tempo permaneça 
instável pelo menos até a manhã 
de hoje. “A chuva começou por 
volta das 17h do domingo e foi fi-
cando mais forte a partir das 6h da 
manhã de ontem. As precipitações 
não ocorreram apenas no Litoral, 
mas também no Brejo, Agreste e 
até em algumas cidades do Ser-
tão”, explicou.

Motivo
As chuvas estão sendo provo-

cadas por ventos que sopraram da 
costa da África para o Nordeste 
brasileiro. “O fenômeno, conhe-
cido como Onda de Leste, arras-
ta as nuvens sobre o Atlântico e é 
comum entre os meses de maio e 
julho. Neste momento ele está atu-
ando com mais força nos estados 
do Rio Grande do Norte, Paraíba e 
Pernambuco”, acrescentou Marle 
Bandeira.

Açudes
Dos 124 reservatórios monito-

rados pela Aesa, 41 estão com mais 

de 20% da capacidade, 32 estão 
com menos de 20% e 49 em situa-
ção crítica, ou seja, com menos de 
5%. Duas barragens estão sangran-
do. A lista com a relação completa 
e o nível dos açudes está disponível 
no site www.aesa.pb.gov.br.

Fique atento
A Defesa Civil conta com um 

serviço de telefone que funciona 
24 horas. Caso a população precise 
entrar em contato com os técnicos 
da Defesa Civil, deve ligar para o 
número 0800 285 9020.

Precipitações devem continuar hoje

A Defesa Civil de João 
Pessoa registrou até a tarde de 
ontem duas quedas de árvo-
res, sendo uma na ladeira que 
liga os bairros de Mangabeira 
ao Valentina, e outra na Ave-
nida das Trincheiras – Centro. 
Em ambos os casos, houve 
apenas danos materiais.

Durante o período chuvo-
so, a Defesa Civil de João Pes-
soa está em alerta com a pos-
sibilidade de queda de árvores 
e quebra de grandes galhos 
pelas ruas, praças e avenidas 
da capital. Caso seja percebida 
qualquer situação desse tipo, 
a população deve entrar em 
contato imediatamente com a 
Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil pelos telefones 
0800-285-9020 e 3218-6146. 

O número funciona 24 horas 
por dia, de domingo a domin-
go, incluindo feriados.

Nessas situações, os mo-
radores também podem ligar 
para a Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam) nos nú-
meros 3218-9208 e 0800-
281-9208, e para a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), que atende no nú-
mero 98645-8315. A popula-
ção pode acionar o Corpo de 
Bombeiros no número 193.

De acordo com o diretor 
de Paisagismo da Sedurb, Sér-
gio Chaves, as duas secretarias 
atuam em parceria realizando 
o trabalho para prevenir pos-
síveis quedas de árvores, além 
de execução e remoção. “O 
trabalho acontece inicialmen-

te com um estudo sobre as 
condições das árvores, onde 
a Semam faz um diagnóstico 
e emite um laudo para que a 
Sedurb possa realizar a poda, 
de acordo com cada caso. É 
importante que a população 
fique atenta e nos auxilie, já 
que a nossa cidade é bastante 
arborizada”, alertou. 

Monitoramento – Polui-
ção e cupins são os principais 
responsáveis por problemas 
em árvores. A Semam realiza 
o monitoramento diário das 
mais de 300 mil árvores exis-
tentes em logradouros públi-
cos de João Pessoa. Já as espé-
cies dentro de imóveis são de 
responsabilidade do proprie-
tário, que pode solicitar uma 
visita técnica.

Defesa Civil registra duas quedas de árvores 
EM MANGABEIRA E NO CENTRO

FOTO: Ortilo Antônio
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PF cumpre mandados durante 
Operação Zelotes na Paraíba
Ação aconteceu em JP 
com busca e apreensão 
no condomínio Bougainville

Ana Rachel Almeida
Especial para A União 

A Polícia Federal (PF) 
realizou mais uma etapa da 
Operação Zelotes, no início da 
manhã de ontem, em João Pes-
soa cumprindo dois mandados 
no condomínio Bougainville, 
no bairro do Altiplano, um de 
busca e apreensão e o outro de 
condução coercitiva. O homem 
conduzido coercitivamente foi 
interrogado na sede da Polícia 
Federal e liberado logo em se-
guida. “Não foi um mandado 
de prisão, foi de busca e apre-
ensão. Apreendemos vários 
computadores que serão leva-
dos para serem avaliados em 
Brasília, que são os responsá-
veis por essa operação”, disse o 
delegado da Polícia Federal da 
Paraíba, Raoni Aguiar. 

Segundo a Polícia Fede-
ral, as empresas investigadas 
nesta fase da operação tiveram 
multas julgadas no Conselho 
de Recursos Administrativos 
(Carf) que somam a quantia 
de R$ 57 milhões. Durante os 
trabalhos de investigação con-
duzidos pela PF, foi constatada 
a existência de associação cri-
minosa voltada a manipular e 
influenciar decisões do Carf, 
por meio de corrupção de con-
selheiros, em prol de empresas 
desfavorecidas em decisões ad-
ministrativas condenatórias de 
instâncias inferiores.

O alvo desta fase de ações 
da PF, uma empresa produtora 
de material de construção, cele-
brou contratos com escritórios 
de advocacia e de consultoria, 
os quais, por meio de seus só-
cios, agiram de maneira ilícita, 
manipulando o andamento, a 
distribuição e decisões do Carf, 
visando obter provimento de 
seus recursos e cancelamen-
to da cobrança de tributos em 
seus processos.

Desde a deflagração da 
Operação Zelotes, em 26 de 
março de 2015, a Polícia Fe-
deral recolhe evidências das 
práticas dos crimes de advoca-
cia administrativa fazendária, 
tráfico de influência, corrupção 
ativa e passiva, associação cri-
minosa e lavagem de dinheiro 
por parte de uma estrutura cri-
minosa complexa e composta 
por conselheiros e ex-conse-
lheiros do Carf, advogados e as 
empresas alvos das ações.

Além da Paraíba, cerca 
de 30 mandados estão sendo 
cumpridos, com 13 de busca e 
apreensão e 16 de conduções 
coercitivas, em Brasília/DF, 
Recife/PE, Olinda/PE, Paulis-
ta/PE, São Paulo/SP, Juazeiro 
do Norte/CE, Florianópolis/SC 
e uma oitiva autorizada judi-
cialmente, realizadas no Com-
plexo da Papuda, em Brasília/
DF. Todas as medidas judiciais 
foram determinadas pela 10ª 
Vara da Justiça Federal no Dis-
trito Federal.

O trabalho investigati-
vo da Polícia Civil da Paraíba 
conseguiu desarticular, na tar-
de de ontem, um esquema de 
tráfico de drogas com entrega 
de entorpecentes dentro de 
marmitas na cidade de Cam-
pina Grande. A proprietária 
da marmitaria, Luana Torres 
Pereira da Silva, 29 anos, era 
a responsável pela comerciali-
zação do material e foi presa 
em flagrante pela equipe do 
Núcleo de Repressão a Entor-
pecentes (NRE) no município.

De acordo com o delegado 
do núcleo, a ação policial acon-
teceu no bairro João Paulo II, 
e foi iniciada após denúncias 
encaminhadas pelo 197 – Dis-
que Denúncia da Secretaria da 
Segurança e da Defesa Social. 
“A nossa equipe recebeu a in-
formação de um serviço deno-
minado ‘Disque pó’, no qual a 
droga cocaína era entregue em 
embalagens de quentinhas. No 
local, onde realmente funciona 
um estabelecimento comercial 
de entrega de alimentos, efetu-
amos a prisão em flagrante de 
Luana e ainda apreendemos o 
material”, revelou a autorida-
de policial, acrescentando que 
a polícia também vai investigar 
o envolvimento de funcioná-
rios da empresa no esquema. 

No período da manhã, as 
equipes do Núcleo de Repres-
são a Entorpecentes (NRE) e da 
Delegacia de Crimes contra o 
Patrimônio (Roubos e Furtos) 
ainda prenderam Lucas Na-
thaniel Sousa Barbosa, de 18 
anos, também suspeito da prá-

PC desarticula esquema de entrega 
de drogas dentro de marmitas em CG

Núcleo de RepRessão A eNtoRpeceNtes

tica de tráfico de drogas e cor-
rupção de menores na cidade. 
A ação foi realizada no bairro 
da Liberdade. 

Com o preso, foram apre-
endidas pedras de crack e um 
tablete de maconha, além de 
dinheiro que os investigado-
res acreditam ser oriundo da 
venda dos entorpecentes. No 

local também foi apreendido 
um adolescente de 14 anos de 
idade, que também teria par-
ticipação nas ações traficantes.

O núcleo foi implantado 
em Campina Grande no mês de 
abril e tem como objetivo re-
primir de forma qualificada o 
tráfico de drogas por meio de 
investigação criminal efetiva, 

bem como atender às deman-
das da população, dos profis-
sionais da Segurança Pública e 
do Judiciário para o enfrenta-
mento do comércio ilegal de 
drogas no município. A estru-
tura está funcionando na Cen-
tral de Polícia Civil, no bairro 
do Catolé, e conta com duas 
equipes de investigação.

A cocaína era entregue em embalagens de quentinhas da marmitaria pertencente a Luana Torres Pereira da Silva

A Polícia Civil da Pa-
raíba realizou, na manhã 
de ontem, três prisões em 
cumprimento a mandados 
de prisão preventiva expe-
didos pelo Poder Judiciário. 
As ações aconteceram na 
região do Brejo, no muni-
cípio de Alagoa Nova, e no 
Sertão do Estado, na cidade 
de Monte Horebe. Os presos 
são suspeitos de tentativa 
de homicídio e roubo. 

Em Esperança, os poli-
ciais cumpriram dois man-
dados de prisão. O primei-
ro deles foi em desfavor de  
Adriano dos Santos Gomes. 
Ele é suspeito de estar en-
volvido em três tentativas 
de homicídio na região do 
Brejo.  O outro mandado 
executado era em desfavor 
de Carlos Eduardo Francis-
co dos Santos. Ele é suspei-
to de crimes patrimoniais 
na região.

De acordo com o delega-
do da 12ª Seccional, Henry 
Fábio, as prisões ocorreram 
após a polícia receber infor-
mações via o número 197 – 

Disque Denúncia da Secreta-
ria da Segurança e da Defesa 
Social (Seds). “Conseguimos 
levantar todos os dados re-
latados pelo Disque Denún-
cia e iniciamos um trabalho 
investigativo, que terminou 
com êxito”, disse o delegado.

Já em Itaporanga, os po-
liciais deram cumprimento 
ao mandado de prisão pre-
ventiva contra José Claudino 
de Oliveira, de 29 anos. Ele 
é suspeito de envolvimento 
em uma tentativa de homicí-
dio no ano de 2008, na região 
do Sertão do Estado, no mu-
nicípio de Serra Grande. 

José Claudino foi preso 
em casa, no sítio Pascoal, 
Zona Rural do município 
de Monte Horebe. Contra 
ele há um mandado de pri-
são preventiva expedido 
no último dia 3 de maio 
pela Justiça da Comarca de 
Itaporanga.Ele foi encami-
nhado inicialmente para a 
Delegacia de Itaporanga, 
onde prestou depoimento e, 
em seguida, foi levado para 
uma unidade prisional. 

Três suspeitos são presos
por tentativa de homicídio

No BReJo e No seRtão

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio de um 
trabalho investigativo 
realizado pela Delegacia 
de Defraudações e Fal-
sificações (DDF) de João 
Pessoa, desarticulou na 
noite do último sábado 
(7) uma associação cri-
minosa especializada na 
exploração de cassinos 
de luxo clandestinos. As 
investigações aponta-
ram que o faturamento 
semanal do estabeleci-
mento ilegal era em tor-
no de R$ 10.000 e o local 
funcionava no Bairro de 
Quadramares, na capital.

Para o titular da es-
pecializada, delegado 
Lucas Sá, o resultado 
da ação policial mostra 
a importante colabora-
ção da população por 
meio do número 197 - 
Disque Denúncia da Se-
cretaria da Segurança e 
da Defesa Social (Seds). 
“Após receber várias 

informações da comu-
nidade, conseguimos 
levantar o funciona-
mento do local clandes-
tino e identificamos cin-
co pessoas que atuavam 
no estabelecimento. O 
cassino foi fechado e 
estava funcionando há 
pouco mais de um mês, 
era frequentado por um 
público selecionado, 
com poder aquisitivo 
considerável que costu-
mava apostar a quantia 
de R$ 500 por pessoa. 
Foram apreendidas 32 
máquinas caça-níquel e 
recolhida uma quantia 
de aproximadamente 
de R$ 8.500”, relatou a 
autoridade policial. 

Em razão de suas 
condutas, os suspeitos 
responderão por crime 
contra a economia po-
pular, associação crimi-
nosa e lavagem de di-
nheiro. Eles foram presos 
em flagrante.

Cassino de luxo é 
fechado na capital

tRABAlHo INVestIGAtIVo
Bombeiros 
atendem 260 
ocorrências no 
fim de semana

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBM-
PB) registrou, das 7h30 da 
sexta-feira (6) até as 5h de 
ontem, 260 atendimentos de 
emergência e prevenção em 
todo o Estado. 

Tiveram destaque os 
atendimentos de natureza 
pré-hospitalar, com 114 ca-
sos, seguidos pelas ações de 
salvamento (45), combates a 
incêndio (22) e intervenções 
e emergências envolvendo 
produtos perigosos (2). Ou-
tras oito ocorrências não fo-
ram classificadas. 

Já na área de salvamen-
to aquático, foram apenas 
dois registros, entre eles um 
atendimento de primeiros 
socorros. Em se tratando da 
prevenção, no período men-
cionado foram 67 interven-
ções do Corpo de Bombeiros, 
com 22 informações presta-
das ao público, 20 pontos ba-
ses em eventos externos, 14 
advertências, sete vistorias 
e fiscalizações, uma ação so-
cioeducativa e três ocorrên-
cias não categorizadas. 

Foto: Secom-PB

Além da PB, 
cerca de 30 
mandados 
foram 
cumpridos em 
vários estados
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Plano contra bullying nas escolas 
estaduais é lançado quinta-feira
Lançamento será durante 
evento para conselheiros 
em Campina Grande

O Governo do Estado, 
por meio da Gerência Exe-
cutiva de Diversidade e 
Inclusão, em parceria com 
o Ministério Público da Pa-
raíba e a Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), 
lança nesta quinta-feira 
(12) o Plano de Ação Esta-
dual Prevenção e Interven-
ção ao Bullying   Respeito 
é Bom, Bullying é Crime! A 
ação ocorrerá a partir das 
8h, em Campina Grande, 
como parte do Encontro 
para Conselheiros Escola-
res, promovido pela Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEE). 

O Encontro para Con-
selheiros Escolares reúne 
representantes das escolas 
da 3ª Gerência Regional de 
Educação (GRE), com sede 
em Campina Grande, e as 
inscrições dos conselhei-
ros escolares estão abertas 
na sede da GRE, podendo 
ser feitas de forma presen-
cial ou por telefone: 3342-
2709/2537/2542.

O encontro será realiza-
do em dois dias (12 e 13) e 
contará na abertura com a 
presença da secretária exe-
cutiva de Estado de Gestão 
Pedagógica, Roziane Mari-
nho, da promotora de Jus-
tiça de Defesa da Educação, 
Ana Raquel Brito, além de 
professores da Universidade 
Estadual da Paraíba e espe-
cialistas ligados às causas da 
infância e juventude. 

Serão realizadas várias 
ações com o Plano de Ação 
Estadual Prevenção e Inter-
venção ao Bullying   Respei-
to é Bom, Bullying é Crime! 
Entre as atividades previs-
tas estão: seminários, cur-
sos, campanhas educativas 
e encontros pedagógicos 
nas 14 Gerências Regionais 
de Educação.

Ações do Plano
Além de seminários, 

serão realizados cursos de 
educação a distância, com 
objetivo de reforçar os co-
nhecimentos sobre preven-
ção e intervenção, na iden-
tificação de todas as formas 
do bullying;  campanhas 
educativas em atenção a Lei 
Estadual 9.509, de 14 de no-
vembro de 2011, que desta-
ca, em seu artigo primeiro, a 
promoção anual de campa-
nhas educativas, informati-
vas de prevenção e combate 
ao bullying, com a utilização 
de cartazes e de recursos de 
áudio e audiovisual; e en-
contros pedagógicos para 
conselheiros escolares para 
o fortalecimento das ações 
educativas interdisciplinares 
e cotidianas.

Parcerias
O Plano de Ação Esta-

dual será promovido pelo 
Núcleo de Educação em Di-
reitos Humanos da Gerência 
Executiva de Diversidade 
e Inclusão e contemplará 
várias ações interdiscipli-
nares, em parceria com o 
Ministério Público do Esta-
do, a Universidade Estadual 
da Paraíba e a Universidade 
Federal da Paraíba, por meio 
do Núcleo de Cidadania e Di-
reitos Humanos (NCDH).

A 3ª Gerência Regional de 
Saúde (3ª GRS), sediada em Cam-
pina Grande, deu continuidade 
ontem, no município de Livra-
mento, ao cronograma de visi-
tas técnicas com medidas de en-
frentamento à tríplice epidemia 
(dengue, zika e chikungunya). 
Foi o 17º município contemplado 
neste ano e neste mês de maio 
o cronograma prevê ainda visitas 
técnicas em Boqueirão (dia 16), 
Gurjão (23) e Soledade (30).

As visitas técnicas são reali-
zadas todas as segundas-feiras e 
consistem, no horário da manhã, 
com reuniões entre técnicos da 
Vigilância Ambiental, Vigilância 
Epidemiológica, Atenção Básica, 
bombeiros militares e os profis-
sionais dos municípios para re-
passar informações teóricas so-
bre o enfrentamento à tríplice 
epidemia.

Entre as atividades reali-
zadas nas visitas técnicas estão 
incluídos ainda os ciclos de dis-
cussão, visitas domiciliares de 
orientação à população, inspe-
ção e tratamento dos depósitos, 
com a destruição dos focos en-
contrados e  informações sobre 
a importância da notificação. 

O cronograma de visitas 
técnicas teve início ainda no pri-
meiro semestre de 2015, bem 
antes dos surgimentos de casos 
de microcefalia associados ao 
zika vírus, que é transmitido 
pelo Aedes aegypti. 

No mês de janeiro deste ano, 
receberam as visitas os municí-

3a GRS visitou 17 municípios este ano
COMBATE AO AEDES AEGYPTI

FOTO: Ricardo Puppe

Visitas domiciliares com o objetivo de orientar a população e localizar criadouros do mosquito fazem parte das ações

pios de Taperoá, Alagoa Nova, 
Aroeiras, Fagundes e Puxinanã; 
em fevereiro, Arara, Umbuzeiro 
e Massaranduba; em março, La-
goa Seca, Boa Vista, Juazeirinho 
e Queimadas; e no mês passado, 
Pocinhos, Esperança, Remígio e 
Barra de Santana. 

Maiores índices
O cronograma vai incluir 

todos os 42 municípios da área 
de atuação da 3ª Gerência Re-

gional de Saúde e os que apre-
sentarem maiores índices de in-
festação poderão, a exemplo do 
que aconteceu no ano passado, 
receber mais de uma visita, tam-
bém em outros dias da semana, 
explicou a gerente da 3º GRS, 
Tatiana Medeiros. Alagoa Nova 
e Cabaceiras receberam três visi-
tas técnicas.

Em dezembro do ano passa-
do, militares do 31º Batalhão de 
Infantaria Motorizada (BIMTz) e 

Corpo de Bombeiros foram ca-
pacitados por técnicos da 3ª GRS. 
No caso do Exército Brasileiro, a 
unidade militar reforçou com 60 
homens as ações em Campina 
Grande, que tiveram início com 
a participação deles em janeiro 
deste ano.

De cada visita é gerado um 
relatório elaborado pelos técni-
cos da 3ª GRS com as ações reali-
zadas, as fragilidades e as suges-
tões para cada município. 

Um grupo de pessoas 
lideradas pelo Movimento 
de Luta Por Moradias de Pa-
tos e Região ocupou na ma-
nhã de ontem a agência do 
Banco do Brasil da cidade 
de Patos, no Sertão.

De acordo com Cícero 
Cirino, Presidente do Movi-
mento de Luta Por Moradias 
de Patos e Região, o obje-
tivo da manifestação foi de 
cobrar da instituição ban-
cária agilidade na apuração 
de algumas irregularidades 
que estão ocorrendo nas ca-
sas do Conjunto Habitacio-
nal Itatiunga, entregue há 
pouco mais de um mês por 
meio de parceria entre os 
Governos Federal, Estadual 
e Municipal.

“Como o Banco do Bra-
sil é um dos órgãos res-
ponsáveis pela fiscalização 
do Programa ‘Minha Casa, 
Minha Vida’, nós fomos lá 
para cobrar que seja agi-
lizado o procedimento de 
fiscalização e correção das 
irregularidades existentes”, 
afirmou.

Novo encontro
Cícero disse ainda que 

durante a ocupação à ge-
rência do Banco do Brasil 
local, recebeu os represen-

tantes do movimento numa 
reunião preliminar para 
discutir a questão, ficando 
acertado um novo encontro 
para próxima segunda-feira 
(16), entre ele e a gerência 
do BB, que irá repassar um 
relatório sobre as possíveis 
irregularidades e sobre as 
providências que serão to-
madas pelo Banco e pela 
Cehap. 

Entre as irregularida-
des apontadas estão a ven-
da e locação de imóveis por 
parte de alguns contempla-
dos; pessoas de poder aqui-
sitivo que foram contem-
pladas, como empresários, 
em detrimento de pessoas 
que realmente necessitam 
e que atendem todos os cri-
térios do programa, e tam-
bém pessoas que até hoje 
não foram morar nas casas, 
mesmo comtempladas e de 
posse das chaves.

Itatiunga
O Residencial Itatiunga 

é o maior conjunto habita-
cional construído em Patos 
pelo Programa “Minha Casa, 
Minha Vida”, com 770 unida-
des, e fica localizado às mar-
gens da BR 361, na saída de 
Patos para o município de 
Santa Terezinha.

Agência do BB de Patos 
é ocupada por sem-teto

IRREGULARIDADES

A diretora-geral do Ins-
tituto Cândida Vargas (ICV), 
Ana de Lourdes, anunciou, na 
manhã de ontem, a criação de 
um ambulatório especializado 
para o tratamento de bebês 
com microcefalia. O anúncio 
aconteceu na Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP), 
durante a primeira audiên-
cia pública para discutir a Lei 
de Diretrizes Orçamentária 
(LDO) para o exercício finan-
ceiro de 2017. Os represen-
tantes da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) e do ICV fala-
ram sobre as prioridades.

Ana de Lourdes desta-
cou que a assistência am-
bulatorial e hospitalar es-
pecializada para bebês com 
microcefalia contará com a 
realização de uma série de 
exames para o diagnóstico 
da malformação. A partir do 
diagnóstico, segundo ela, o 
acompanhamento será rea-
lizado com profissionais es-
pecializados, como fisiotera-
peutas e fonoaudiólogos.

De acordo com a gestora, 
ainda será implantada a as-
sistência ambulatorial e hos-
pitalar especializada em car-
diologia fetal e neonatal, com 
a realização de exames como 
ecocardiograma fetal.

Casa Mãe Bebê
Segundo a diretora-geral 

do ICV, também é uma previ-
são para 2017 a aquisição de 
um anexo ao instituto, uma 
casa para abrigar as mães de 
crianças que se encontrem in-
ternadas na Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI). “Nosso 
desejo é que consigamos nos-
so espaço 'Casa Mãe Bebê', 
uma grande aquisição na qual 
as mães de todas as crianças 
que estejam na UTI ficariam 
hospedadas”, explicou.

Banco de Leite
A divulgação e a expan-

são das ações do Banco de 
Leite Humano e da política de 
aleitamento materno também 
serão priorizadas. “Precisa-
mos de um veículo de divul-
gação para melhorar nosso 
aporte de leite materno. É de 
extrema importância a doação 
de leite para não deixarmos 
nossos bebês prematuros sem 
suporte alimentar”, ressaltou. 
Ainda haverá a promoção do 
Dia Mundial do Aleitamento 
Materno, com a realização de 
feiras e divulgação de infor-
mações sobre o aleitamento.

Vigilância eletrônica
Ana de Lourdes destacou 

a importância dos investi-
mentos em vigilância eletrô-
nica no instituto. “Esses in-
vestimentos são necessários 
para que nenhuma situação 
fuja ao nosso controle. Temos 
um fluxo muito aberto de vi-
sitantes e precisamos de me-
canismos e instrumentos que 
promovam segurança, para 
não ficarmos vulneráveis”, 
afirmou.

O documento da LDO da 
pasta prevê a aquisição de 30 
equipamentos de vigilância 
eletrônica 24 horas para pro-
mover a segurança na área fí-
sica do ICV, protegendo tanto 
funcionários, quanto pacien-
tes do instituto.

Casa de Parto de JP
O vereador Raoni Men-

des questionou Ana de Lour-
des sobre o andamento da 
construção da Casa de Parto 
da capital. A diretora-geral 
respondeu que os recursos 
para a construção do equi-
pamento já foram liberados. 
“Esperamos, com grande an-
siedade, que este ano tenha-
mos a construção da Casa de 
Parto. A Caixa Econômica Fe-
deral já liberou os recursos e 
a Casa será construída ainda 
em 2016”, garantiu.

ICV terá ambulatório para 
bebês com microcefalia 

EM 2017
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Famílias ganham direito de uso 
de terras das Várzeas de Sousa
Cerca de 200 famílias de 
agricultores serão beneficiadas 
com lotes em 837 hectares

O governador Ricardo 
Coutinho assinou, ontem, o 
contrato que concede o direi-
to real de uso das áreas refe-
rentes ao Perímetro Irrigado 
Várzeas de Sousa (Pivas) ao 
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra). 
No dia 26 de abril deste ano, o 
governador sancionou a lei e 
agora fez a entrega das terras 
em uma solenidade no acam-
pamento Emiliano Zapata, em 
Sousa. Cerca de 200 famílias 
de pequenos agricultores serão 
beneficiadas com lotes em 837 
hectares de terras. 

Na ocasião, Ricardo falou 
da satisfação de poder ver o so-
nho do povo se transformando 
em realidade e ressaltou outras 
ações que o Governo do Estado 
fará para melhorar a qualidade 
de vida no local. “Deus me deu 
a oportunidade de resolver 
uma grande dificuldade dessa 
população: a falta de terra. Sei 
que é da terra que o agricultor 
tira sua dignidade. A conquista 
de hoje veio após muita luta, 
mas este é apenas o começo. 
Ainda queremos fazer uma 
escola aqui no assentamento 
para educar as crianças. Essa 
escola terá uma pedagogia di-
ferenciada e será um espaço 
importante na construção do 
futuro deste povo. Nos próxi-
mos dias vou autorizar a lici-
tação para a obra. E mais para 
frente também pretendo criar 
uma central de comercializa-
ção para facilitar o escoamento 
da produção”, ressaltou o go-
vernador.

O secretário de Agricul-
tura Familiar, Lenildo Moraes, 
explicou que as famílias serão 
orientadas sobre a melhor for-
ma de produzir e aproveitar a 
terra. “Vamos dar o apoio ne-
cessário e fazer o acompanha-
mento do uso dessas terras. 
Dessa forma, incentivaremos a 
produção consistente e vamos 
promover o crescimento da 
agricultura familiar nesta área”, 
observou. O superintendente 
do Incra na Paraíba, Cleofas 
Caju, afirmou que o órgão está 
organizando toda a área e vai 

implementar ações que per-
mitam o desenvolvimento da 
agricultura irrigada na região. 
“Hoje acontece o ato de entrega 
de mais de 830 hectares ao In-
cra para que assentemos cerca 
de 200 famílias. Essa é uma luta 
que se estende há anos. O Go-
verno do Estado criou a lei que 
vai beneficiar estes agricultores 
e valorizar a produção nesse 
local. Estamos selecionando as 
famílias e, em breve, eles esta-
rão produzindo aqui”, disse.

“Quero parabenizar a to-
dos que reivindicaram e foram 
verdadeiros lutadores. Vocês 
merecem cada pedaço dessa 
terra. O Governo do Estado 
também está de parabéns por 
trazer a dignidade para este 
povo. Vamos continuar na luta 
pelo desenvolvimento do ho-
mem do campo”, frisou o depu-
tado estadual Frei Anastácio.

O ex-prefeito de Sousa, 
Fábio Tayrone, participou da 
solenidade e agradeceu ao go-
vernador pelas ações feitas na 
cidade. “Hoje 200 famílias estão 
em festa porque terão o direito 
de plantar e colher nas suas 
terras. Isso aconteceu graças ao 
empenho desse Governo, que 
tem muitas obras no município 
de Sousa. Essa gestão olha por 
todas as cidades e pelos mais 
humildes”, destacou.

O representante da coor-
denação estadual do Movimen-
to Sem-Terra (MST), Gedeon 
Rodrigues, agradeceu ao Go-
verno do Estado por promover 
o desenvolvimento dos agricul-
tores da área. E enfatizou: “Para 
nós este momento é um avan-
ço, porque esta terra hoje passa 
a ser das famílias que lutaram 
para ter esta conquista. Essa 
é uma das melhores áreas da 
Paraíba e vamos promover um 
grande crescimento nas Vár-
zeas de Sousa. Os acampados, 
futuros assentados e todos do 
MST reconhecem a vitória que 
representa esse repasse para 
o Incra, dentro do processo de 
reforma agrária”.

“Entreguei ao governa-
dor, com muito orgulho, uma 
cesta com produtos cultiva-
dos nesta terra. Estou muito 
feliz por ver o nosso sonho 
concretizado. O povo daqui 
merece essa vitória”, comen-
tou o agricultor José Correia.

A Catedral Diocesana de Nos-
sa Senhora da Conceição, localiza-
da na Avenida Floriano Peixoto, 
no Centro de Campina Grande, 
realiza hoje, amanhã e quinta-fei-
ra um estudo bíblico sobre o Livro 
do Êxodo. Trata-se da terceira se-
mana do primeiro Módulo da Es-
cola da Fé, iniciada no último mês 
de março, com o tema ‘Introdução 
às Sagradas Escrituras”, seguindo 
com o segundo tema, “O Livro do 
Gênesis”, no mês de abril.

Os estudos sobre o Livro do 
Êxodo serão realizados, nestes três 
dias, começando sempre às 19h30, 
sob a coordenação do Padre Van 
Victor, da catedral. A participação 
é gratuita e não requer inscrição 
prévia nem a obrigatoriedade de 
ter participado dos estudos dos 
temas anteriores. Os interessados 
devem se dirigir à catedral levan-
do Bíblia, para acompanhar as 
leituras, além de lápis e bloco de 
anotações, para apontamentos.

De acordo com o Padre Lu-
ciano Guedes da Silva, pároco da 
catedral, a Escola da Fé é aberta 
não apenas aos catequistas, agen-
tes de pastorais e aos fiéis da Pa-
róquia de Nossa Senhora da Con-
ceição, mas a toda a comunidade 
cristã, aos que queiram aprimorar 
seus conhecimentos sobre a Pala-
vra de Deus.

O que é a Escola da Fé?
A Escola da Fé é uma oportu-

nidade para esclarecer e fortale-
cer a fé do povo de Deus, católico, 
que muitas vezes desconhece ou 
tem dúvidas sobre os pontos mais 
importantes da fé. Cada módulo 
tem uma temática diferente. Os 
módulos abordam a temática bí-
blica, doutrinária e moral, litúrgi-
co-sacramental e a vida de oração 
do cristão.

O programa completo da Es-
cola da Fé tem a duração de qua-
tro semestres, acrescido de um 

quinto específico para catequistas 
(abordagem da metodologia ca-
tequética). Ela é dirigida a todo o 
povo católico da Diocese de Cam-
pina Grande que deseja conhecer 
melhor sua fé. As formações ocor-
rem sempre em três dias de uma 
única semana a cada mês, com iní-
cio às 19h30 e término às 21h.

Catedral de Campina faz estudo
LivrO dO ÊxOdO

Pascom – Catedral

informações:

Professora Áurea Ramos Araújo: 

(83) 98857-5600,

Coordenadora da Pastoral da 

Comunicação – Pascom da Catedral

Telefone da Catedral: (83) 3321-3140

catedralcg.org.br

facebook.com/CatedralCG

FOTO: Divulgação

Os estudos sobre o Livro do Êxodo serão realizados, nestes três dias, sempre às 19h30, sob a coordenação do Padre Van Victor

Até esta sexta-feira (13), 
todos os estados do País já te-
rão recebido 100% das doses 
da vacina (54 milhões) para 
imunizar as 49,8 milhões de 
pessoas que fazem parte do 
público-alvo da campanha. 
O excedente, que neste ano 
é de mais de 4 milhões de 
doses, é chamado de reserva 
técnica e faz parte da estraté-
gia de vacinação. Portanto, o 
Ministério da Saúde reafirma 
que não há falta de vacina e 
que todo o público-alvo da 
campanha será vacinado.

Até o momento, 49,5 
milhões de doses do imuno-
biológico foram entregues 
aos estados, o que represen-
ta 93% do total de doses da 
campanha. Algumas regiões 
e estados já receberam 100% 
das doses, como é o caso dos 

estados da região Norte e do 
Estado de São Paulo. Desde o 
dia 1º de abril, o Ministério 
da Saúde está enviando em 
etapas aos estados a vacina 
contra a influenza de 2016. A 
entrega aos municípios, por 
sua vez, é responsabilidade 
dos estados.

Todos os anos o Minis-
tério da Saúde recebe a vaci-
na em etapas do laboratório 
produtor e, à medida em que 
chegam as doses, são distri-
buídas, imediatamente, aos 
estados. A partir do recebi-
mento das vacinas, os esta-
dos podem definir estraté-
gias de contenção, conforme 
suas análises de risco, para 
a vacinação da população
-alvo. A Campanha acontece 
em todo o País até o dia 20 
deste mês.

Estados receberão 100% 
das doses até sexta-feira

vacina cOnTra gripE

As ações de prevenção e repres-
são qualificada à violência desen-
volvidas pelas Forças de Segurança 
Pública da Paraíba tiveram como 
resultado a redução de 10,5% no 
registro de assassinatos no Estado, 
durante os quatro primeiros meses 
de 2016. Os números são do Núcleo 
de Análise Criminal e Estatística 
(Nace) da Secretaria da Seguran-
ça e da Defesa Social (Seds), que 
apontam 476 crimes violentos le-
tais intencionais – homicídios dolo-
sos ou qualquer outro crime doloso 
que resulte em morte – de janeiro 
a abril deste ano, contra 532 em 
igual período no ano passado. 

O relatório do 1º quadrimestre 
de 2016 ainda mostra que houve re-
dução na ocorrência de homicídios 
de mulheres em relação ao ano pas-
sado, com 37 CVLI com vítimas do 
sexo feminino este ano, enquanto 

no mesmo período do ano anterior 
foram 41. Os assassinatos de mu-
lheres representam 8% do total de 
CVLI computados no Estado.

Para o secretário da Segurança 
e da Defesa Social, Cláudio Lima, a 
redução do quadrimestre acompa-
nha os quatro anos consecutivos de 
redução de homicídios, registrados 
desde 2012. “A divisão territorial 
e a gestão pautada em resultados, 
com uso de inteligência policial 
para as atividades de prevenção e 
repressão qualificada à violência 
pelas Forças de Segurança Pública, 
tem nos levado à obtenção desses 
resultados positivos. O processo de 
integração entre os órgãos opera-
tivos com a participação do Poder 
Judiciário e o Ministério Público 
também é muito importante neste 
trabalho. Nesse período tivemos 
operações com prisões de suspeitos 

de homicídios, de crimes patrimo-
niais e apreensões de drogas e ar-
mas em todo o Estado, com respos-
tas significativas nas áreas de maior 
ocorrência, a exemplo de João Pes-
soa, Litorais Sul e Norte do Estado, 
Campina Grande e Patos”, frisou o 
titular da pasta.

De acordo com a divisão ter-
ritorial definida pela Lei Com-
plementar 111/2012, dez Áreas 
Integradas de Segurança Pública 
(Aisp) apresentaram redução na 
ocorrência de assassinatos nos 
quatro primeiros meses deste ano: 
João Pessoa, diminuição de casos 
nas áreas Norte e Sul (16,7% e 
20,3%), Santa Rita reduziu 10%, 
Alhandra (47,6%), Mamanguape 
(26,3%), Guarabira (28,6), Ita-
baiana (29,4%), Campina Grande 
(11,5%), Patos (16,7%), Itaporan-
ga (26,2%) e Cajazeiras (11,1%).

Paraíba tem redução de 10,5%
nÚmErO dE assassinaTOs dE janEirO a abriL
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Câmara e Senado se confrontam
Da Agência Brasil

A Câmara Federal e o 
Senado protagonizaram on-
tem uma disputa para de-
finir o destino do processo 
de impeachment da presi-
dente Dilma. O presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), decidiu man-
ter o trâmite do processo, 
ignorando a decisão do 
presidente em exercício da 
Câmara, Waldir Maranhão 
(PP-MA), que anulou a ses-
são da Câmara que aprovou 
a continuidade do processo.

No início da noite, Renan 
declarou também que  não 
colocará em votação a admissi-
bilidade do processo de impea-
chment antes que a cassação 
do senador Delcídio do Amaral 
seja votada pelo plenário da 
Casa. Ele afirmou que não re-
petirá no Senado o que ocorreu 
na Câmara, onde o impeach-
ment andou mais rápido que o 
processo contra o ex-presiden-
te da Casa, deputado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ).

A CCJ deveria ter votado 
ontem a constitucionalidade 
do parecer do Conselho de Éti-
ca do Senado, que recomenda 
a cassação do senador por que-
bra de decoro parlamentar. 

Para resolver a ques-
tão, o senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) apresentou um 
requerimento de urgência à 
Mesa Diretora, a fim de que o 
relatório sobre a cassação de 
Delcídio seja votado hoje pela 
manhã na CCJ. Com isso, a 
matéria poderá ser analisada 
em plenário à noite, conforme 
o que havia sido programado 
pelo presidente da Casa.

Depois disso, o senador 

Renan ignora decisão de 
Waldir Maranhão de anular 
processo de afastamento

imPEAchmEnt dE dilmA

Vicentinho Alves (PR-TO) foi 
designado por Renan Calhei-
ros e fez a leitura em plenário 
das conclusões do relatório do 
senador Antonio Anastasia fa-
vorável à admissibilidade do 
processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff.

Com isso, o prazo de 48 
horas para a votação do rela-
tório em plenário começa a 
contar e a previsão é que a ses-
são de análise da matéria seja 
iniciada amanhã. Se a admis-
sibilidade for aprovada pelos 
senadores, a presidente será 

imediatamente afastada por 
até 180 dias, enquanto o Sena-
do voltará a analisar no méri-
to se Dilma cometeu crime de 
responsabilidade e deve ser 
definitivamente impedida.

Sobre a decisão do presi-
dente interino da Câmara de 
anular o processo, Renan Ca-
lheiros disse que não proce-
de a argumentação de Waldir 
Maranhão sobre a forma que 
a decisão da Câmara deveria 
ter sido comunicada ao Sena-
do. “Aceitar essa brincadeira 
com a democracia seria ficar 

pessoalmente comprometi-
do com o atraso do processo. 
Ao fim e ao cabo, não cabe ao 
presidente do Senado Fede-
ral dizer se o processo é justo 
ou injusto”, disse o presiden-
te do Senado. 

Vícios no processo
O presidente interino 

da Câmara dos Deputados, 
deputado Waldir Maranhão 
(PP-MA), anulou ontem as 
sessões dos dias 15, 16 e 17 
de abril, quando os depu-
tados federais aprovaram a 

continuidade do processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. Ele acatou 
pedido feito pela Advocacia-
Geral da União (AGU).  A in-
formação é da presidência da 
Câmara.

Com a aprovação na 
Câmara, o processo seguiu 
para o Senado. Waldir Mara-
nhão solicitou ao presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), a devolução dos 
autos do processo. O presi-
dente interino da Câmara 
determinou nova sessão 

Fux indeferiu 
pedido do PT

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, rejeitou mandado de 
segurança apresentado na 
quinta-feira (5) pelo deputa-
do Paulo Teixeira (PT-SP), que 
pediu a anulação da sessão em 
que a Câmara dos Deputados 
decidiu pelo encaminhamento 
ao Senado do processo de im-
peachment contra a presiden-
te Dilma Rousseff. O despacho 
do ministro foi assinado na 
sexta-feira (6), mas só foi di-
vulgado ontem.

Na decisão em que Fux 
nega o seguimento do man-
dado, ele argumenta que os 
atos relacionados à sessão 
da Câmara dos Deputados 
são uma questão interna da 
Casa, não estando sujeitos a 
controle judicial. Portanto, 
sua apreciação deve estar 
restrita no âmbito do Poder 
Legislativo.

“Reputa-se como interna 
corporis o ato praticado pelo 
plenário da Câmara dos Depu-
tados consistente na votação 
de autorização para instaura-
ção de processo por crime de 
responsabilidade contra a pre-
sidente da República”, disse 
Fux. “Dessa forma, afigura-se 
incabível o mandado de segu-
rança, pois não se trata de ato 
sujeito ao controle jurisdicio-
nal”, completou.

A presidente Dilma Rousseff cha-
mou o processo de impeachment de 
"interrupção ilegal e usurpadora" do 
seu mandato e disse que vai lutar com 
"todos os instrumentos" para impe-
dir que saia do cargo.

"Vou lutar com todos os instrumen-
tos que tenho, democráticos e legais, 
para impedir a interrupção ilegal e usur-
padora do meu mandato por traido-
res, pessoas que não têm condições de 
se apresentar ao Brasil e se eleger. Vou 
lutar porque o povo brasileiro merece 
respeito, consideração e sobretudo a 
democracia que conquistamos com tan-
to esforço. A democracia sem dúvida é 
o lado certo da história, a história tam-
bém julgará os golpistas e julgadores", 
disse durante evento em Goiânia.

A presidente disse que o Legislativo 
"está parado” por conta do ex-presiden-
te da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha, que ainda não nomeou os inte-
grantes das comissões da Casa. "O que 
ele queria? Impedir que a Comissão de 
Ética o julgasse e para isso ele precisava 
de três votos. Queria que nós do gover-
no lhe déssemos três votos. Como não 
lhe demos, ele aceitou o pedido do pro-
cesso de impeachment que estava pro-
tocolado na Câmara".

Dilma disse também que os jor-
nais noticiaram que Cunha estava fa-
zendo uma "chantagem" ao aceitar o 
pedido de um "ex-ministro da Justiça 
do governo do presidente Fernando 

Henrique Cardozo" [Miguel Reale Jr] 
e uma "advogada [Janaína Paschoal] 
que, segundo a imprensa noticiou, ti-
nha sido paga em R$ 45 mil para fa-
zer devido processo".

"Quando isso ocorreu, todos os 
jornais aqui presentes, o Estadão, a 
Folha, O Globo, mostraram que o que 
o senhor ex-presidente da Câmara 
estava fazendo uma chantagem, a 
ponto de isso ser dito em editorial. 
O próprio ex-ministro disse, apesar 
de ter assinado [o pedido], aquilo era 
uma chantagem explícita. Os próprios 
acusadores declararam à imprensa e 
reconheceram desvio de poder.”

Após esta fala de Dilma, enquan-
to uma repórter da Rede Globo de 
Televisão gravava uma entrada para 
a emissora, os presentes começaram a 
dirigir gritos de repúdio à jornalista e 
a interromperam por diversas vezes.

Golpe
A presidente participou da inau-

guração das novas instalações do 
Aeroporto de Goiânia. Em discurso 
durante o evento, ela voltou a dizer 
que o processo de impeachment é um 
golpe, que é vítima de uma injustiça e 
que não cometeu crime de responsa-
bilidade. Dilma repetiu a defesa que 
tem feito do seu mandato, alegando 
que os decretos de crédito suplemen-
tar que assinou são base frágil para a 
acusação contra ela.

Dilma: impedimento é “ilegal e usurpador”
A Ordem dos Advogados 

do Brasil informou ontem que 
vai recorrer no Supremo Tribu-
nal Federal da decisão do pre-
sidente interino da Câmara dos 
Deputados, Waldir Maranhão 
(PP-MA), de anular as sessões 
da Câmara que aprovaram a 
admissibilidade do processo 
de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff.

O presidente da entida-
de, Claudio Lamachia, disse 
que  “a OAB não aceita que, 
neste momento em que a so-
ciedade brasileira espera que 
a crise seja superada, com 
respeito à Constituição Fede-
ral, coloque-se em prática um 

vale-tudo à margem da Carta”.
“A OAB vê com extrema 

preocupação a decisão toma-
da pelo presidente interino 
da Câmara. Esse tipo de ação 
atende a interesses momen-
tâneos de alguns grupos polí-
ticos, mas ignora as decisões 
legítimas já tomadas. O Brasil 
está na UTI política, vivendo o 
ápice de uma crise ética e ins-
titucional. A OAB não aceita 
que, neste momento em que 
a sociedade brasileira espera 
que a crise seja superada com 
respeito à Constituição Fede-
ral, coloque-se em prática um 
vale-tudo à margem da Carta”, 
afirmou Lamachia.

igor Gadelha
Da Agência Estado

O deputado federal Ar-
thur Maia (PPS-BA) anunciou 
ontem que PPS, Solidariedade, 
PMDB, PSDB, DEM e PSC vão 
protocolar representação no 
Conselho de Ética da Câmara 
pedindo a cassação do man-
dato do presidente interino da 
Casa, deputado Waldir Mara-
nhão (PP-MA).

Na interpretação dos 
partidos, o parlamentar mara-
nhense quebrou o decoro par-

lamentar ao cometer “abuso 
de autoridade” com a decisão 
que anulou a sessão da Câmara 
que aprovou a admissibilidade 
do processo de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. 
A decisão foi tomada nessa se-
gunda-feira. 

 “A decisão dele foi ilegal 
e ilegítima, pois confronta a 
posição de 367 deputados 
(que votaram a favor do im-
peachment)”, afirmou Maia. 
Para o deputado baiano, 
o ato de Maranhão é “algo 
muito grave”.

OAB recorrerá ao STF

Partidos pedirão cassação

Presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão, decidiu anular impeachment, mas Senado manteve tramitação e vai votar processo amanhã

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

para votação do processo 
de impeachment na Casa, 
a contar de cinco sessões a 
partir de ontem.

Waldir Maranhão, que 
assumiu a presidência após 
afastamento de Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), acolheu 
os argumentos do advogado-
geral da União (AGU), José 
Eduardo Cardozo, por enten-
der que ocorreram vícios no 
processo de votação, tornan-
do-a nula.

Ele considerou que os 
partidos políticos não po-
deriam ter fechado questão 
ou orientado as bancadas a 
votarem de um jeito ou de 
outro sobre o processo de 
impeachment. “Uma vez que, 
no caso, [os deputados] de-
veriam votar de acordo com 
suas convicções pessoais e 
livremente”, diz nota do pre-
sidente interino divulgada à 
imprensa.

Maranhão também con-
sidera que os deputados não 
poderiam ter anunciado pu-
blicamente os votos antes da 
votação em plenário em de-
clarações dadas à imprensa. 
Ele  considerou ainda que o 
resultado da votação deveria 
ter sido formalizado por re-
solução, como define o Regi-
mento Interno da Casa.

Considerado aliado de 
Cunha na composição da 
Mesa Diretora, Waldir Ma-
ranhão votou contra o pros-
seguimento do processo 
de impeachment de Dilma 
Rousseff na Câmara dos De-
putados. Waldir Maranhão 
mudou de voto em cima da 
hora, contrariando a orien-
tação nacional do PP, seu 
partido. Devido à atitude, o 
deputado foi destituído da 
presidência do diretório esta-
dual do partido no Maranhão. 
Maranhão também é investi-
gado na Operação Lava Jato.
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Geral

Reviravolta no 
impeachment

Brasília pega fogo com a reviravolta no processo do 
impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Com 
motes e descobertas de colocar qualquer série do catálogo 
do Netflix no chinelo, a novela da política brasileira 
prossegue com capítulos cada vez mais bombásticos, 
dessa vez com um novo personagem assumindo certo 
protagonismo, o presidente interino da Câmara dos 
Deputados, Waldir Maranhão (PP-MA). 

Em decisão monocrática, o substituto do descartado 
Eduardo Cunha aceitou o pedido da Advocacia-Geral da 
União pela anulação da votação pela admissibilidade do 
processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, 
que ocorreu no último dia 17.

Logo Waldir, que fora desacreditado. Disseram 
que ele não tinha competência para o cargo, que não 
poderia conduzir a presidência, pediram até novas 
eleições para a presidência da Casa. E Waldir, que de 
besta não tem nada, calou todo mundo e suspendeu os 
367 votos pró-impeachment. 

Dia melhor para acatar o pedido da AGU, 
impossível. Na segunda-feira, 9, exatamente um 
dia após a comemoração do Dia das Mães, Waldir 
Maranhão resolveu devolver o respeito a todas as 
matriarcas desonradas com homenagens disformes, 
feitas por seus cônjuges naquela exibição tosca de 
suposta democracia, no plenário da Câmara. 

O circo de horrores não valeu de nada, a não ser 
por uma menção à tortura, que deverá ser julgada, e 
uma cusparada bem dada. 

“Não poderiam os partidos políticos ter fechado 
questão ou firmado orientação para que os parlamentares 
votassem de um modo ou de outro, uma vez que, no 
caso deveriam votar de acordo com as suas convicções 
pessoais e livremente. Não poderiam os senhores 
parlamentares antes da conclusão da votação terem 
anunciado publicamente os seus votos, na medida em que 
isso caracteriza prejulgamento e clara ofensa ao amplo 
direito de defesa que está consagrado na Constituição. Do 
mesmo modo, não poderia a defesa da Sra. Presidente da 
República ter deixado de falar por último no momento da 
votação, como acabou ocorrendo”, diz a nota à imprensa 
do deputado Waldir Maranhão.

Até o fechamento desta coluna, o Senado ainda não 
havia se pronunciado se devolveria ou não o processo, 
conforme pedido pelo presidente interino da Câmara 
dos Deputados. Em sua decisão, Waldir Maranhão pede 
devolução para que seja realizada uma nova votação em 
plenário para decidir pela admissibilidade do processo. 
Mesmo com tantas falhas no processo do impeachment, 
juristas de oposição a Dilma afirmam que o pedido da 
AGU chegou fora do prazo. 

É muito difícil que uma casa legislativa aceite 
facilmente uma decisão de outra, ainda mais assim, 
depois que uma Comissão Especial já foi instalada e 
definiu parecer. Certo é que Michel Temer não esperava 
esse revés. Nas redes sociais teve até trocadilho com 
a última premiação do concurso  Miss Universo. Com 
rostos trocados, o internauta brasileiro, rápido no gatilho 
para a criação de novos memes, pôs Temer na miss que 
perde a coroa e Dilma na que recebe o título. 

O fechamento me impede de comentar a decisão 
de Renan Calheiros, presidente do Senado. Mas, 
independentemente de o peemedebista ter aceitado 
o não o pedido de devolução do processo, afirmo com 
toda certeza que o rito do impeachment terminará, 
mais cedo ou mais tarde, na mais alta corte da Justiça 
brasileira, o Supremo Tribunal Federal. 

Sejam vencedores os governistas ou os 
oposicionistas, este 9 de maio ficará marcado como 
o dia da ruptura do processo legal, que seguia cheio 
de erros, de tendência em pré-julgamentos e da 
vontade de se derrubar um governo ruim, mas eleito 
democraticamente. Assim como foi com o afastamento 
do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, envolvido 
até as pontas dos poucos cabelos em recebimento de 
propinas e outras supostas trambicagens, caberá aos 
ministros do STF dizer se aquela fatídica votação em 
homenagem às famílias dos deputados, e não ao povo 
brasileiro, terá validade.

reporter@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Ex-ministro Guido Mantega depõe 
na Polícia Federal e sai sem falar
Objetivo é apurar a 
ligação do ex-ministro com 
a empresa Cimento Penha

O ex-ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, prestou 
depoimento ontem por cer-
ca de três horas, na sede da 
Superintendência da Polícia 
Federal, na capital paulista. 
Ele foi conduzido de forma 
coercitiva (quando a pessoa 
é levada para depor e depois 
é liberada) na nova fase da 
Operação Zelotes, deflagrada 
pela Polícia Federal ontem. 
Mantega entrou e saiu por 
uma entrada privativa do 
prédio sem falar com a im-
prensa.

A Polícia Federal pre-
tende apurar a ligação do 
ex-ministro com a empresa 
Cimento Penha, suspeita de 
comprar decisões do Con-
selho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (Carf), ligado 
ao Ministério da Fazenda. No 
Carf, são julgadas as ações 
de empresas que recorrem 
contra multas aplicadas pela 
Receita Federal.

Esta etapa da operação 
foi desenvolvida no Distrito 
Federal, Pernambuco e São 

Flavia Albuquerque
Da Agência Brasil
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O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, prestou depoimento na nova fase da Operação Zelotes

Paulo. A Operação Zelotes 
foi deflagrada em março de 
2015, com o alvo principal 
sendo um esquema de frau-
des nos julgamentos do Carf.

De acordo com investi-
gações, conselheiros do Carf 
participantes do esquema 
passavam informações pri-
vilegiadas para escritórios 

de assessoria, consultoria 
ou advocacia, que prome-
tiam a empresas multadas 
controlar os julgamentos 
dos recursos.

A Corregedoria-Geral do 
Ministério da Fazenda ins-
taurou processo administra-
tivo disciplinar para apurar 
a responsabilidade funcional 
de agentes envolvidos que 
ocuparam o cargo de con-
selheiro junto ao Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) “por terem 
atuado de modo a prejudicar 
os interesses da Administra-
ção Tributária”.

A Corregedoria-Geral 
integra a força-tarefa que 
apura atos ilícitos cometidos 
em julgamentos de proces-
sos fiscais em curso no Carf. 
As investigações conduzidas 
no âmbito da Operação Zelo-
tes se iniciaram no primeiro 
semestre de 2014, contando 
com a cooperação do Ministé-
rio Público Federal, da Coor-
denação Geral de Pesquisa e 
Investigação da Receita Fe-
deral do Brasil e do Departa-
mento de Polícia Federal.

O Ministério da Fazen-
da destaca que as apurações 
promovidas pela força-tarefa 
permitiram revelar irregulari-
dades cometidas por um gru-
po de advogados, conselheiros 
e ex-conselheiros do Carf que 
resultaram na exoneração de 
crédito tributário da ordem 
de R$ 8,6 milhões constituí-
do em face do empresário 
Walter Faria, o que ensejou 
o oferecimento de denúncia 
pelo Ministério Público Fe-
deral em abril de 2016.

A Corregedoria-Geral 
também encaminhou a do-
cumentação ao Carf para que 
o Conselho adote as medidas 
previstas para possibilitar a 
anulação do julgamento ad-
ministrativo.

Ontem, o ex-ministro 
da Fazenda Guido Mantega 
foi conduzido coercitiva-
mente pela Polícia Federal 
para prestar depoimento 
em São Paulo, como par-
te das ações da 7ª fase da 
Operação Zelotes.

Responsabilidade de conselheiros
Da Agência Brasil

A Justiça determi-
nou o arresto de R$ 1,5 
bilhão das contas do 
Governo do Estado do 
Rio para garantir o pa-
gamento da folha de 
abril do funcionalismo. 
A decisão foi tomada on-
tem pelo juiz Leonardo 
Grandmasson Ferreira 
Chaves, da 8ª Vara de 
Fazenda Pública. A infor-
mação foi divulgada pela 
assessoria do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro.

De acordo com a 
nota, a ação civil pú-
blica foi ajuizada pela 
Federação das Associa-
ções e Sindicatos dos 
Servidores Públicos no 
Estado do Rio de Janei-
ro (Fasp), exigindo que 
o Estado do Rio cumpra 
o calendário regular de 

pagamento até o se-
gundo ou terceiro dia 
útil do mês para ativos 
e inativos e até o último 
dia do mês para pensio-
nistas. O juiz destacou 
que a medida foi neces-
sária para respeitar o 
direito dos servidores e 
pensionistas.

“Tal medida se faz 
extremamente necessá-
ria para salvaguardar o 
direito dos servidores pú-
blicos, ativos e inativos, 
e pensionistas do Estado 
do Rio de Janeiro, pois a 
data fixada por este juí-
zo já restou ultrapassada 
em quatro dias úteis, na 
data de hoje (ontem), e 
o Estado, mais uma vez, 
não obedeceu a decisão 
judicial, não restando 
outra alternativa que 
não o arresto dos valores 
indicados”, justificou o 
magistrado.

Justiça determina 
arresto de R$ 1,5 bi

pAGAR seRvIdORes NO RIO

A contenção de gastos 
dos brasileiros fez encolher 
o movimento em bares e res-
taurantes e está levando os 
donos a considerar a possi-
bilidade de fechar as portas. 
Um levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel) ob-
tido com exclusividade pelo 
Estado mostra que um a cada 
seis empresários avaliam dar 
fim ao negócio ou repassar o 
ponto nos próximos meses. 
São 150 mil estabelecimen-
tos em todo o País que po-
dem não resistir à crise.

A crise que chega aos 
restaurantes dá motivo para 
a decisão, em 84% dos casos, 
é o prejuízo acumulado pela 
empresa diante do aumen-
to de custos e da queda no 
faturamento. “São números 
assustadores, com reflexos 
extremamente dramáticos. 
Isso vai impactar a economia 
e pode gerar mais demis-
sões”, afirma o presidente da 

Abrasel, Paulo Solmucci Jr. A 
vontade de empreender em 
outro ramo ou de arrumar 
um emprego também são ra-
zões citadas.

 No ano passado, es-
tabelecimentos de forma 
geral acabaram sofrendo 
um baque nas contas. A 
tarifa de energia elétrica, 
uma despesa básica, subiu 
mais de 50%. Taxa de água 
e esgoto e alimentos tam-
bém ficaram mais caros. 
Houve ainda, no início de 
2016, reajuste de 11,68% 
no salário mínimo, remu-
neração que serve de base 
para muitos trabalhadores 
do ramo.

 “Conta de energia não 
fecha loja, mas quando soma 
tudo e ainda tem perspectiva 
de retorno pequeno, compli-
ca. Boa parte dos empresá-
rios não está com fôlego para 
esperar a crise passar”, diz o 
economista Fabio Bentes, da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

País pode fechar portas 
de 150 mil restaurantes

CRIse

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Da Agência Estado
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Mundo

EUA e Rússia fecham acordo para 
retomar cessar-fogo amplo na Síria 

O secretário de Estado 
dos EUA, John Kerry, infor-
mou que seu país e a Rússia 
concordaram em agir para 
restaurar um cessar-fogo em 
toda a Síria, mas alertou que 
a implementação da trégua 
vai depender das partes en-
volvidas nos combates.

Kerry falou com jorna-
listas depois de se reunir em 
Paris com uma autoridade da 
oposição síria e com minis-
tros de Relações Exteriores 
da Arábia Saudita, da França, 
da Turquia, da Alemanha, da 
Jordânia e dos Emirados Ára-
bes Unidos.

O secretário norte-ame-
ricano conversou com o mi-
nistro de Relações Exteriores 
da Rússia, Sergei Lavrov, por 

telefone antes de emitir um 
comunicado conjunto dizen-
do que as duas potências vão 
intensificar os esforços para 
implementar um cessar-fogo 
nacional.

Os dois países promove-
ram um cessar-fogo na Síria 
em fevereiro, mas esse acor-
do praticamente entrou em 
colapso nas últimas sema-
nas em regiões importantes 
como Aleppo e Latakia.

Por enquanto, dúvidas 
sobre se e como o anúncio 
dessa segunda-feira mudará 
as condições no campo de 
batalha permanecem aber-
tas. Autoridades dos EUA têm 
afirmado que viram uma re-
dução na violência em áreas 
onde acordos de cessar-fogo 
parciais foram alcançados 
nas últimas semanas.

Também não ficou claro 
como a Rússia viu o anúncio 
dessa segunda-feira nem se 
o governo sírio participa do 
acordo.

A implementação da trégua 
ainda depende das partes 
envolvidas nos confrontos

Da Agência Estado

Líderes mundiais se reuniram em Paris para tentar retomar o cessar-fogo e acabar definitivamente com os confrontos na Síria

FOTO: US State Department

A Coreia do Norte 
expulsou três jornalistas 
da rede britânica BBC 
que haviam sido detidos 
dias antes por suposta-
mente terem “insultado 
a dignidade” do país au-
toritário, que convidou 
dezenas de jornalistas 
estrangeiros para cobrir 
o VII Congresso do Par-
tido dos Trabalhadores 
realizado neste fim de 
semana pela primeira 
vez em 36 anos.

O jornalista Ru-
pert Wingfield-Hayes, 
o cinegrafista Matthew 
Goddard e a produtora 
Maria Byrne foram de-
tidos na sexta-feira no 
aeroporto, quando es-
tavam prestes a deixar 
o país, e foram interro-
gados.

Ryong Il, secretá-
rio-geral do Comitê 
da Paz Nacional do 
Norte, disse que a co-
bertura de notícias de 
Wingfield-Hayes havia 
“distorcido os fatos e 
falou mal do sistema e 
da liderança do país”. 
Segundo o secretário-
-geral, Wingfield-Hayes 
escreveu um pedido de 
desculpas e logo de-
pois foi expulso da Co-
reia do Norte, ficando 
proibido de voltar ao 

país. Os três chegaram 
em Pequim na noite de 
segunda-feira.

Em comunicado, a 
BBC disse estar “desa-
pontada que o repórter 
e sua equipe tenham 
sido deportados da Co-
reia do Norte depois 
que o governo tomou 
como ofensa o material 
que ele produziu”.

Mais de 100 jorna-
listas estrangeiros fo-
ram à Coreia do Norte 
para o congresso, ape-
sar de terem sido impe-
didos de acompanhar 
o evento de perto. A 
maior parte das visitas 
dos jornalitas foram em 
locais escolhidos pelo 
governo como hospi-
tais, fábricas e museus. 
Cerca de 30 jornalis-
tas finalmente conse-
guiram acompanhar o 
congresso na segunda-
-feira, mas apenas por 
10 minutos.

Coreia deporta três 
jornalistas da BBC

DECISÃO DITATORIAL 

Da Agência Estado

O governo 
norte-correano 
acusou os 
profissionais 
de distorcerem 
reportagens

O Parlamento grego 
aprovou, nesse domingo (8), 
a reforma fiscal e de apo-
sentadorias, proposta pelo 
governo, no âmbito dos com-
promissos assumidos com os 
credores internacionais.

O primeiro-ministro 
grego Alexis Tsipras defen-
deu, no Parlamento, que o 
sistema aprovado no domin-
go, na véspera da reunião do 
Eurogrupo, em Bruxelas, é 
“sustentável, sem afetar as 

pensões principais”, e pro-
meteu que, para mais de dois 
milhões de aposentados, não 
haverá um único euro de cor-
te na pensão.

A legislação proposta 
pelo governo compõe-se de 
reformas das pensões, dos 
impostos diretos e dos indi-
retos, que permitirão econo-
mizar 5.400 milhões de euros 
por ano, para conseguir em 
2018 um ‘superavit’ primário 
de 3,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB), como prevê o 
programa do terceiro resgate.

O texto foi votado favo-
ravelmente pelos partidos 
que integram a coligação de 
governo: Syriza e Anel.

Oposição
Todos os partidos da 

oposição, incluindo a Nova 
Democracia, votaram contra 
a lei, que é contestada pelos 
sindicatos e prevê a redução 
das pensões mais elevadas, a 
fusão dos diferentes sistemas 
de pensões, e o aumento das 
contribuições, dos impostos e 
da tributação especial para os 

rendimentos médios e altos.
O projeto - intitulado 

“Um sistema integrado de 
segurança social, reforma do 
sistema das pensões e regu-
lação do imposto de renda” 
- foi votado horas antes de 
os ministros das Finanças 
da zona euro (Eurogrupo) 
se reunirem extraordinaria-
mente, em Bruxelas, nesta 
segunda-feira, com a agenda 
dedicada ao novo pacote de 
medidas de austeridade na 
Grécia, definido no âmbito 
do terceiro resgate ao país.

Parlamento grego aprova reforma fiscal
CRISE ECONÔMICA

Da Agência Lusa

Da Agência Lusa

Em meio às crescentes 
apostas sobre a permanência 
do Reino Unido na União Euro-
peia (UE), o primeiro-ministro 
do Reino Unido, David Came-
ron, disse que deixar o bloco 
aumentaria o risco de guerra 
na Europa.

O discurso de Cameron 
na segurança nacional veio em 
meio a sua campanha antes 
da votação no dia 23 de junho 
para saber se o país continua 
ou deixa a UE.

Cameron disse que seria 
temerário supor “que a paz e 
a estabilidade no nosso con-
tinente são assegurados sem 
qualquer sombra de dúvida”. “A 
Grã-Bretanha tem um interes-
se nacional vital de permane-
cer no bloco para evitar futuros 
conflitos entre os países euro-
peus”, disse Cameron.

Segundo ele, o “isolamen-
to nunca serviu para o país e 
que dar as costas à Europa, 
mais cedo ou mais tarde, ha-
verá arrependimento”, acres-
centou. A UE foi criada depois 
da Segunda Guerra Mundial, 
em parte para impedir o con-
tinente de travar guerras en-
tre os nações. Mas os ataques 
terroristas em Paris e em Bru-

xelas e a chegada de centenas 
de milhares de imigrantes do 
Oriente Médio, da Ásia e da 
África têm ampliado os desa-
fios de segurança enfrentados 
pelo bloco.

Tanto o lado que concorda 
em permanecer na UE quanto 
o lado que acha que a melhor 
solução é deixar o bloco têm 
argumentado sobre os pontos 
positivos e negativos de suas 
decisões. Cameron alega que 
diante da luta contra o Estado 
Islâmico, agora é hora de juntar 
as forças e não separar.

Por outro lado, o grupo 
a favor da saída destaca que 
a Otan contribui muito mais 
para a paz na Europa do que 
a segurança da UE. “A noção 
de que a paz da Europa foi 
garantida pelas instituições 
da União Europeia sempre 
foi um total absurdo”, disse 
Robert Cowcroft da  Univer-
sidade de Edimburgo, mem-
bro dos historiadores para 
a Grã-Bretanha, um grupo 
anti-UE. O ex-prefeito de Lon-
dres, Boris Johnson, líder da 
campanha para o Reino Uni-
do deixar o bloco, disse que 
a década de 1990, durante as 
guerras dos Bálcãs, mostrou 
que o bloco não deu nenhuma 
garantia de paz.

Premiê vê risco à saída 
do Reino Unido da UE

INGLATERRA

Cidade do México 
(AE) - Um juiz federal 
determinou a extradição 
do traficante mexica-
no Joaquin “El Chapo” 
Guzmán para os Estados 
Unidos, uma decisão que 
ainda precisa ser apro-
vada pelo Ministério das 
Relações Exteriores do 
México. 

O juiz considerou 
que os requisitos legais 
foram cumpridos no 
tratado de extradição 
entre o México e os Es-
tados Unidos, segundo 
apontou um comunica-
do do Conselho da Jus-
tiça Federal ontem. 

O Ministério das 
Relações Exteriores tem 
agora 20 dias para de-
terminar se concede a 
extradição e, em segui-
da, a defesa de Guzmán 
ainda pode apresentar 
uma liminar para tentar 
barrar a decisão , o que 
pode atrasar a transfe-
rência em semanas ou 
até meses.

 Guzmán, considera-
do o líder do cartel de Si-
naloa, foi transferido de 
repente no sábado para 
uma prisão de seguran-
ça máxima, onde estava 
a outra prisão federal, 
perto da fronteira com 
os EUA, embora o gover-
no tenha afirmado não 
fazer parte do processo 
de extradição, mas sim 
de obras para reforçar a 
segurança da prisão em 
que ele estava.

O advogado de Guz-
mán, José Refugio Rodri-
guez, disse à Associated 
Press que irá tentar evi-
tar a extradição. “Essa é 
a estratégia legal”, disse 
ele por telefone.

 A extradição visa 
uma segurança maior, 
já que “El Chapo” fugiu 
duas vezes das prisões 
de segurança máxima 
do México, uma vez em 
2001, quando ele fugiu e 
ficou 10 anos foragido, e 
em 2015, um ano depois 
de ter sido recapturado. 
Em janeiro de 2016, ele 
foi preso novamente.

Traficante El Chapo 
vai ser extraditado

MÉXICO 

Da Agência Estado
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Gira Calçados começa 
hoje em Campina 
Grande na sede da Fiep

Para líderes, crimes estão associados à discriminação racial

Intolerância religiosa
13

Foto: Fundação Palmares

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Embora a Constituição 
Federal estabeleça que a liber-
dade de crença é inviolável e 
assegure o livre exercício dos 
cultos religiosos, o Brasil ain-
da testemunha casos preocu-
pantes de preconceito contra 
religiosos de matriz africana.

De acordo com a Ouvido-
ria da Secretaria de Direitos 
Humanos do Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial 
e dos Direitos Humanos, em 
2015 houve um aumento no 
número total de denúncias de 
discriminação religiosa em re-
lação a 2014, quando a Ouvi-
doria recebeu 149 denúncias. 
Já em 2015, houve um aumen-
to de 69,13%, com 252 denún-
cias recebidas.

Um dos últimos e mais 
emblemáticos ocorreu no iní-
cio do ano passado, no Rio de 
Janeiro. Na época, uma me-
nina de onze anos, que havia 
iniciado no Candomblé há 
quatro meses, foi atingida na 
cabeça por uma pedra que te-
ria sido atirada por um grupo 
de evangélicos. A criança se-
guia com parentes e irmãos 
para um centro espiritualista 
na capital fluminense quan-
do começaram a ser xingados 
pelos agressores. O caso foi 
registrado na delegacia como 
preconceito de raça, cor, etnia 
ou religião e também como le-
são corporal.

Para quem convive com 
ofensas e discriminações com 
frequência, crimes como o 
ocorrido no Rio vão além da 
intolerância religiosa. Makota 
Valdina (73), uma das líderes 
do Candomblé na Bahia, con-
sidera que as atitudes radicais 
são influenciadas pelo precon-
ceito de raça e cor.

“A intolerância religiosa 
ocorre por conta daqueles que 
dizem que atuam em nome 
de Deus, da religião, mas eles 
querem mesmo é dominar. 
Não é intolerância religiosa, é 
racismo mesmo. É dominação. 
Quem pratica esses crimes 
sabe que o candomblé é resis-
tência, muito mais que ques-
tão de religião. É onde você 

resgata uma identidade que 
foi retirada, é onde você con-
segue afirmar sua identidade”, 
explica. Makota acompanhou 
de perto outra história de in-
tolerância que terminou de 
forma trágica. Em 1999, em 
Salvador, um jornal de linha 
evangélica estampou na capa 
o título “Macumbeiros char-
latões lesam o bolso e a vida 
dos clientes”, com a foto da ia-
lorixá Gildásia dos Santos, do 
terreiro Axé Abassá de Ogum, 
conhecida como Mãe Gilda. A 
exposição fez com a líder reli-
giosa sofresse um infarto e ou-
tras complicações no estado 
de saúde.

Ela ainda sofreu ameaças 
e teve o terreiro onde reali-
zava os cultos invadido. Mãe 
Gilda decidiu processar os 
agressores, mas morreu no 
dia 21 de janeiro de 2000, ví-
tima de infarto. Em homena-
gem à religiosa, a Presidência 
da República oficializou, em 
2007, a data como o Dia Na-
cional de Combate à Intole-
rância Religiosa. 

“Tem que haver o respeito 
para todas a formas de religião 
que existem nesse País. Não é 
possível que uma corrente 
venha querer comandar e ser 
mais que os outros. A pessoa 
tem o direito de ter qualquer 
crença, ou não ter nenhuma. 
A Constituição nos assegura 
esse direito. Deus não criou 
religião nenhuma. Religião é 
criação humana”, diz Makota 
ao relembrar da amiga.

Obstáculos judiciais 
Outro problema relatado 

pelas vítimas de intolerância 
religiosa é a morosidade na 
Justiça e a falta de preparo dos 
agentes da lei para lidar com 
essas ocorrências. 

Pai Neto de Azile (45), 
que presenciou o ataque a 
uma criança durante uma pro-
cissão do Divino Espírito San-
to, em 2011, realizada pelo 
Terreiro de Mina Kwegbe-se 
Tó Vodun Badé So, conta que 
foi difícil registrar o crime 
como intolerância.

Makota ressalta que “tem que haver o respeito para todas as formas de religiões que existe no País”

Os alunos do 6º ano da 
Escola Estadual da Comu-
nidade Aroeira, Zona Rural 
do município de São João do 
Tigre, participaram de uma 
aula de campo com técnicos 
da Unidade Operativa da 
Emater em São João do Tigre, 
quando foram abordadas as 
primeiras aprendizagens so-
bre a técnica de construção 
de barragens subterrâneas.

Várias barragens subter-
râneas estão sendo construí-
das pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Agricultura Fami-
liar e do Desenvolvimento 
do Semiárido (Seafds), atra-
vés do Plano Emergencial de 
Enfrentamento à Estiagem 
(Programa Viva Água). O tra-
balho é desenvolvido em par-
ceria com a Gestão Unifica-
da Emater/Emepa/Interpa 
(GU), vinculada à Secreta-
ria de Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca, e 

prefeituras municipais. Com 
o intuito de ampliar o conhe-
cimento junto aos jovens so-
bre essa tecnologia, o Gover-
no do Estado vem levando 
alunos de escolas públicas às 
áreas de construção das bar-
ragens para que conheçam 
as práticas que os ajudarão 
na convivência com as longas 
estiagens, criando condições 
de armazenamento de água e 
produção agrícola.

Para o secretário Lenil-
do Morais, a inciativa é mui-
to louvável, pois leva para 
esses jovens paraibanos os 
conhecimentos dessa tec-
nologia inspirada nas ideias 
do líder indiano Mahatma 
Gandhi, que popularizou a 
fiação manual da charkha, 
uma roca de fiar giratória, 
como uma solução para 
diminuir a miséria.  “O ob-
jetivo de uma tecnologia 
social é produzir um novo 
patamar de desenvolvimen-

to, que permita o acesso e a 
produção do conhecimento 
por toda a população, unin-
do os saberes acadêmico e 
popular na busca de solu-
ções sociais inovadoras. É 
isso que está acontecendo 
em diversas cidades parai-
banas, os técnicos da Sea-
fds e os agricultores expe-
rimentadores dialogando e 
construindo diversas bar-
ragens subterrâneas”, afir-
mou Lenildo.

A construção de barra-
gem subterrânea tem sido 
uma saída estratégica para 
convivência com a seca, por-
que cria condições de ar-
mazenamento de água que 
poderá ser usada para o 
consumo humano, animal, e 
para execução de pequenos 
projetos de irrigação, garan-
tindo assim a produção de 
alimentos para as famílias 
agricultoras e os rebanhos 
durante a estiagem.

Governo demonstra técnica de 
construção a alunos de escolas

BARRAGENS SUBtERRÂNEA

Aplicativo de 
celular já ajudou 
a recuperar 219 
mil veículos

O aplicativo Sinesp Ci-
dadão, criado há dois anos 
e meio pela Secretaria Na-
cional de Segurança Pública 
do Ministério da Justiça (Se-
nasp/MJ), já ajudou a recupe-
rar 219.479 mil veículos rou-
bados ou furtados em todo o 
Brasil. Também foram cum-
pridos 47.158 mandados de 
prisão de pessoas foragidas 
a partir das denúncias feitas 
por meio desse sistema.

“Com base em registros 
criminais, a ferramenta per-
mite que a população iden-
tifique motos, carros e cami-
nhões que tenham sido alvo 
de bandidos e avisar à polí-
cia imediatamente, sem que 
a pessoa precise se identifi-
car”, orienta a secretária na-
cional de Segurança Pública, 
Regina De Luca Miki.

Além de checar placas 
de veículos, o Sinesp Cida-
dão, há pouco mais de um 
ano e meio, oferece outros 
serviços, como descobrir se 
há alguma ordem judicial 
contra uma pessoa. Basta 
digitar dados básicos, como 
nome e números de docu-
mentos.

O app é gratuito e pode 
ser baixado em celulares e 
tablets ou acessado por com-
putadores. Ele está disponível 
24 horas por dia, em qualquer 
lugar com acesso à Internet e 
também para as plataformas 
Android, IOS e Windows Pho-
ne. Depois de baixá-lo, é só di-
gitar a placa de qualquer veí-
culo. São mais de 400 milhões 
de consultas ao aplicativo des-
de 2013. Durante a consulta, o 
aplicativo informa se os dados 
digitados conferem com os do 
veículo ou mesmo se há de-
núncia de que ele foi tomado 
de assalto de alguém. 

omos nós: um 
só ser igual 
e iguais a 
Deus, imagem 

retrospectiva, seme-
lhança introspectiva.

Pra que rimar 
amor com dor, quan-
do padres, médiuns, 
evangélicos, filósofos, 
políticos, publicitá-
rios, cultores pedem 
que a gente abra um 
sorriso para saudar 
as quatro estações? Sorrir? Talvez...

Pra que tant’identidade, poesia sem 
poética, música sem musética, pintura 
sem cor, sem preto, sem branco, TV sem 
a telepatia dos atlantes, cinema sem a 
velocidade da luz? Ah, como estão falando 
de ética!... Dizem até que, cá no Nordeste, 
se faz frio em sol, que as mãos e bestas são 
celestiais... Lembro que a poesia quando 
se conflita é mais que o vão voo da vida.

 
nnnnnnnnnn

Falam em semiótica e esquecem que 
de um lado o eco de Umberto, d’outro, 
Marshall McLuhan (importante senhor).

Ilusão: resta um planalto que pulsa

Não passam de uma obra aberta 
sobre o meio e suas “men” SAGENS “bags”, 
gangues e gagues, quando a saga é ser 
onipotentemente analfabeto no meio de 
tanta poesia teórica, pois a crítica é como 
se Deus s’arrependesse de si, da luz, da 
palavra. Será que pariram ou pararam a 
teosofia?

Se Caetano Veloso alemão fosse, 
filosofaria no Kaos, último resquício das 
civilizações.

Nem Ray Bradbury, Stanislaw Lem, 
Verne, Huxley, Orwell... “Well”, “well”, 
nenhum escritor profeta entendeu que 
cada um de cada satélite de cada planeta 
de cada sistema de cada Deus implodiu e 

S pediu socorro.
Tenho saudade dos para-

lelepípedos agora escondidos 
sob o calor do asfalto.

Esqueço noites como 
quem esquece chuvas guarda-
das. Me falta a retroprofecia 
de sacar o eletrencefalograma 
quando morri de paixão.

Pus cinco dedos canho-
tos no braço do violão e o 
tesão foi um dó com sétima 
e nona diminuta, quando 
alguém que não sabe de filo-

sofia disse que não sei fazer música. Ainda 
bem que existe blog para publicar algo 
parecido com um poema. 

nnnnnnnnnn
  
Ô, Vandré, ô, cidade, tanta gente vio-

lenta poluindo a polução.
Pode ser Paraíba, Alabama, Amazo-

nas, Arkansas, todas “outsiders” cidades 
brasilienses, americanas, como violentos 
micaramichês. O demônio está sozinho, 
olhando seu umbigo queimado pela nova 
geração.

Kerouac, Allen Ginsberg, guetos nos 
deixaram ouvindo “Ouro de tolo” com 

nossa neomaluquez. Nossos computadores, 
canetas, corroem familiares construções. Hoje 
somos porque deixaremos de estar o que fomos 
enquanto não somamos os pós.

nnnnnnnnnn

Aos garotos que, como eu, amavam Beatles 
e Rolling Stones, “Not so much impassive”, um 
curto poema que fiz em inglês, publicado em 
meu livro, “Nós - An insight”:

“Just imagine! /  Imense illumination... 
/  I’m an imaginary / imagination... / Not yet 
immaculate... / Imagine me / in immoderate 
imminence... / Impassioned?... / Not so much 
impassive. / Just imagine! / Immense, / impe-
rishable illumination?...”

nnnnnnnnnn

Os poetas insistem na igualdade com os 
filósofos e vice-versa (nada mais Voltaire que 
Dylan Thomas).

A Nau Catarineta, um verso de Drummond, 
a família conversando, violas, raps, repentes: 
que silêncio é esse? De repente um barulho no 
interior do interior, já que o sertão não virou 
mar.

Leio a última edição da “Rolling Stone”. 
Museus, igrejas, praias, “lan houses”, tudo que 
nos leve a fazer velhos amigos.

Idolatrada, o céu está verde. Pátria amada, 
me expulsa. O poeta incendeia a bandeira. A 
ilusão: resta um planalto que pulsa.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de maio de 2016

GERAL

Salão do Artesanato abre inscrição
MAioR São João do Mundo

14

Feira ocorrerá no periodo 
de 17 de junho a 3 de 
julho em Campina Grande

3 mil se inscrevem no 
conceito de família

Curso sobre saúde 
LGBT abre inscrição

Homem confessa ter 
matado adolescente

Mc Guimê é pego 
com maconha em MG

PF prende cinco 
com haxixe no Rio

E para você, o que é fa-
mília? Esta é a pergunta feita 
pelo Houaiss, que está buscan-
do sugestões para redefinir o 
significado da palavra família 
no dicionário. A campanha #To-
dasAsFamílias, promovida pela 
agência NBS com o Grande Di-
cionário Houaiss, recebeu mais 
de 3 mil sugestões de texto 
sobre o conceito de família, uma 
nova definição “sem preconcei-
to ou limitações”. “Recebemos 
sugestões de todos os tipos, o 
que sustenta nossa defesa por 
um olhar diverso e sem precon-
ceitos para o mundo, mas se eu 
pudesse achar um ponto em co-
mum entre elas, seria o uso da 
palavra amor, a mais frequente 
nas definições”, disse o sócio 
e vice-presidente de criação da 
NBS, André Lima.

A 3a turma do curso so-
bre a Política Nacional de Saú-
de Integral de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais (LGBT) está recebendo 
inscrições. O curso é promovido 
pelo Ministério da Saúde e abor-
da a temática de saúde LGBT, 
propondo uma reflexão sobre 
cuidado, acolhimento, direito e 
acesso à saúde. A iniciativa é um 
marco entre os cursos da Uni-
versidade Aberta do SUS (UNA-
SUS), ultrapassando mais de 19 
mil inscritos. 

Douglas Paiva Santos Ven-
tura da Silva, de 18 anos, confes-
sou ter feito o disparo que matou 
a adolescente Ana Beatriz Frade, 
de 17 anos, segundo a Polícia 
Civil. A menina foi morta em um 
arrastão, na manhã do último 
sábado, 7, em um dos acessos à 
Linha Amarela, em Del Castilho, 
na zona Norte do Rio de Janeiro. 
Douglas teve prisão decretada 
por latrocínio (roubo seguido de 
morte). Ele foi preso nesse do-
mingo, 8, pela 44a Delegacia de 
Polícia, em Inhaúma, também na 
zona Norte da cidade.

Na madrugada de domingo, 
9, o cantor Guilherme Aparecido 
Dantas Pinho, mais conhecido 
como Mc Guimê, teve de prestar 
esclarecimentos à polícia por 
porte de maconha. Durante um 
show na cidade de Nova Lima, Mi-
nas Gerais, a Polícia Militar rece-
beu denúncias de que havia dro-
gas na van do cantor e que Guimê 
teria “feito uso de maconha no 
camarim”, segundo o boletim de 
ocorrência.

A Polícia Federal prendeu 
duas pessoas no Aeroporto In-
ternacional Tom Jobim, no Rio, ao 
desembarcar com 5,6 quilos de 
haxixe nas bagagens. Os presos, 
um homem, de 25 anos, e uma mu-
lher, de 24 anos, vinham de Lisboa, 
Portugal. A prisão foi no último final 
de semana. Os policiais desconfia-
ram do comportamento do homem 
quando se dirigiu à esteira de ba-
gagens, e se encontrou com a outra 
passageira para retirar a mala. Os 
policiais abordaram os dois e na 
revista das bagagens através do 
raio-x foi detectada a presença do 
haxixe no forro das malas.

Começam hoje as ins-
crições dos interessados em 
participar do 24º Salão do 
Artesanato da Paraíba, que 
será realizado em Campina 
Grande, no período de 17 de 
junho a 3 de julho. O edital de 
chamamento foi publicado no 
Diário Oficial desse sábado (7) 
e também pode ser conferido 
no site do Programa do Arte-
sanato da Paraíba (PAP), no 
endereço eletrônico http://
www.paraiba.pb.gov.br/pap, 
bem como no mural na sede 
do programa, localizada na 
Praça da Independência, 56, 
em João Pessoa.

As inscrições deverão ser 
efetuadas presencialmente na 
sede do Programa do Artesa-
nato da Paraíba, na capital, ou 
na Secretaria da Agricultura 
Familiar, localizada à Rua Ben-
jamim Constant, 146 – Esta-
ção Velha, em Campina Gran-
de, até o dia 20 de maio, de 
segunda a sexta-feira, das 9h 
às 12h e das 14h às 16h30. A 
inscrição poderá também ser 
realizada por meio de procu-
rador legalmente constituído, 
que deverá apresentar procu-
ração específica, com firma re-
conhecida em cartório, acom-
panhada de cópia autenticada 
de documento com foto (cé-
dula de identidade ou Carteira 
nacional de habilitação CNH).

De acordo com o edital, 
poderão participar do Edital 
de Chamamento Público ar-
tesãos microempreendedores 
individuais, associações e coo-
perativas, bem como associa-
ções de artesãos que possuam 
registro no Programa de Arte-
sanato da Paraíba e compro-
vem possuir os requisitos mí-
nimos de qualificação exigidos 
no edital. 

não poderão se inscre-
ver servidores estaduais ati-
vos da administração direta, 
indireta e fundacionais do 
Estado da Paraíba; artesãos 
menores, não emancipados; 
artesãos informais que não 
estejam cadastrados como 
microempreendores indi-
viduais; artesãos microem-
preendedores individuais, 
associações e cooperativas 
que não possuam registro 
no Programa de Artesanato 
da Paraíba e/ou não sejam 
formalizadas e que não são 

sediadas na Paraíba. O edital 
informa ainda que serão ava-
liados os critérios habilitação 
documental além das demais 
exigências estabelecidas pelo 
PAP, mas não serão atribuí-
das notas classificatórias. A 
comissão de avaliação será 
composta por cinco mem-
bros, sendo três representan-
tes do Programa do Artesana-
to da Paraíba e dois membros 
da Curadoria do Artesanato 
da Paraíba, cuja relação será 
publicada em Portaria no Diá-
rio Oficial do Estado da Paraí-
ba. A relação dos aptos será 
divulgada no dia 31 de maio.

Microempreendedor
Uma das exigências para 

participar do 24º Salão do Ar-
tesanato da Paraíba, em Cam-
pina Grande, é que o artesão 
seja microempreendedor in-
dividual, um incentivo para 
que a categoria possa se lega-
lizar como pequeno empresá-
rio e ganhar vantagens como 
aposentadoria, auxílio-doen-
ça e salário-maternidade. Isso 
também valoriza o artesanato 
produzido na Paraíba, bem 
como, amplia o número de 
parcerias e ações de qualifica-
ção e extensão das atividades 
nas mais diversas tipologias, 
tais como: cerâmica, couro, 
fios, madeira, osso, artesana-
to indígena, fibras e habilida-
des manuais.

Para a gestora do PAP, Lu 
Maia, a inscrição do artesão no 
Microempreendedor Indivi-
dual (MEI) prioriza a garantia 
de direitos especiais e o tira da 
informalidade para torná-lo 
legalizado. “Entre as vanta-
gens está a abertura de conta 
bancária, pedido de emprésti-
mos, emissão de notas fiscais 
e isenção dos tributos federais 
como o Imposto de Renda, PIS 
e Cofins”, disse.

Por isso, a Secretaria de 
Estado do Turismo e Desen-
volvimento Econômico, publi-
cou a Portaria SETDE nº 007/
GS/SETDE/16, no dia 27 de 
abril, convidando os cerca de 
6 mil artesãos paraibanos a se 
formalizarem e, assim, partici-
parem da próxima edição do 
Salão de Artesanato da Paraí-
ba, durante o mês de junho, 
em Campina Grande. 

A artesã e microempresá-
ria Marta Araújo, moradora do 
bairro dos Bancários em João 
Pessoa, aderiu ao MEI recente-
mente e ressaltou a melhoria 
nas vendas. 

Começa nesta terça-feira (10), 
em Campina Grande, a 5a edição do 
Gira Calçados, considerado um dos 
maiores eventos do setor no Nordes-
te. Até quinta-feira (12), o evento 
promove rodadas de negócios, ca-
pacitações, desfiles e exposições na 
Federação das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Fiep). A expectativa é de 
movimentar R$ 6 milhões em negó-
cios, com a venda de calçados, car-
teiras, bolsas e acessórios em geral, 
entre outros.

Esta edição do evento vai con-
tar ainda com showroom com em-
presas de componentes, desfiles e a 
loja conceito, que proporcionará aos 
participantes a oportunidade de co-
nhecer tudo que é necessário para 
uma loja potencializar suas vendas. 
Ainda estão programadas palestras, 
oficinas e clínicas tecnológicas na 
unidade móvel do Instituto Senai de 
Tecnologia do Couro e do Calçado, 
onde serão oferecidos cursos e ofici-
nas na área de modelagem e design.

De acordo com a gestora do pro-
jeto de Calçados do Sebrae Paraíba, 
Éricka Vasconcelos, o Gira Calçados 
é importante para os pequenos ne-
gócios porque possibilita às empre-
sas a buscarem novos clientes. “O 
evento também potencializa o mer-
cado regional, além de fomentar o 
conhecimento e as inovações dos 
pequenos negócios. É o momento 
que os empreendedores locais mais 
vendem dentro do próprio Estado”, 
destacou.

A gestora explicou que Gira o 
Calçados integra as ações de estímu-
lo à cadeia produtiva do calçado no 
Estado, ligando o setor pelos eixos 
da capacitação, mercado e inovação. 
Esta edição contará com 70 exposi-
tores que irão divulgar marcas de 21 
estados, além de 250 lojistas de todo 
o País. O Gira Calçados é realizado 
pelo Sebrae Paraíba, Sindicato das 
Indústrias de Calçados da Paraíba 
(Sindicalçados), a Federação das In-
dústrias da Paraiba (Fiep) e Instituto 
Senai de Tecnologia do Couro e do 
calçado(IST).

 
Produção 
A Paraíba é o terceiro maior 

produtor de calçados do País gra-
ças ao conjunto da cadeia produti-
va, conforme a Associação Brasileira 
de Calçados (Abicalçados). Dos 700 

milhões de pares de calçados produ-
zidos/ano no Brasil, 250 milhões são 
da Paraíba, que possui 20 mil postos 
de trabalho, conforme o Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social 
(MTPS). De acordo com o Sindicato 
das Indústrias de Calçados da Para-
íba (Sindicalçados), a participação 
dos pequenos negócios no setor de 
calçados é significativa, com 180 mi-
cro e pequenas empresas formaliza-
das no Estado.

De acordo com a gestora do Se-
brae, Éricka Vasconcelos, a produ-
ção de calçados no Estado melhorou 
nos últimos dez anos pelos investi-
mentos realizados no design, em 
inovações tecnológicas e no parque 
produtivo. Há três anos, a Paraíba 
estava em segundo lugar nas expor-
tações de calçados do País, segundo 
a Associação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados). Con-
forme as pesquisas da associação, o 
Estado exportou mais de 18 milhões 
de pares de janeiro a setembro de 
2013 e aumentou 20% comparado 
ao mesmo período de 2011.

 
Histórico 
Como um dos maiores eventos 

do setor calçadista do Nordeste, o 
Gira Calçados tem registrado núme-
ros crescentes, mesmo em períodos 
menos favoráveis à economia. O 
último Gira Calçados, realizado em 
2015, ultrapassou a meta de vendas 
e movimentou R$ 5,2 milhões ao 
longo de seis meses, contou com a 
exposição de 3,5 mil calçadistas e a 
participação de 350 lojistas e 70 ex-
positores.

 

5a edição tem início hoje em 
Campina Grande na sede da Fiep

GiRA CALÇAdoS

A
diretoria do jornal A união promoveu na manhã de 
ontem um café da manhã especial em comemoração ao Dia 
das Mães. O diretor operacional, Gilson Renato, agradeceu 

o trabalho de todas as servidoras e ressaltou a importância da 
família: “O Dia das Mães é uma data que, sem dúvida, marca 

cada um de nós. A sociedade existe graças a essas mulheres 
que são a base de tudo porque elas têm um papel fundamental 
na formação de cidadãos de bem. Por isso, vocês merecem 
nosso respeito e homenagem, não só esse dia, mas todos os 
dias do ano”, destacou o diretor.

Dia das Mães no jornal A união

Começaram ontem 
e terminam às 23h59 do 
dia 20 as inscrições para o 
Exame nacional do Ensino 
Médio (Enem),  As provas 
serão aplicadas nos dias 5 
e 6 de novembro. A taxa de 
inscrição será de R$ 68. As 
informações estão no edital 
do exame. A inscrição é fei-
ta pela internet, no site do 
Enem. O participante deve 
ter em mãos, no ato da inscri-
ção, o CPF e o número do do-
cumento de identidade. Deve 
também informar um ende-
reço de email. Só é possível 
fazer a inscrição por email, 
assim, cada estudante deverá 
ter email próprio. O Instituto 
nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), responsável 
pelo exame, vai usar o ende-
reço e o telefone celular in-
formado para se comunicar 
com o participante. É na hora 
da inscrição que o partici-
pante informa se necessita 
de algum atendimento espe-
cífico ou especializado e se é 
sabatista - aqueles que, por 
convicção religiosa, guardam 
o sábado, reservando o dia 
para descanso e oração. Eles 
podem fazer o exame após 
o pôr do sol. O atendimen-
to especializado é oferecido 
a pessoas com baixa visão, 
cegueira, visão monocular, 
deficiência física, deficiência 
auditiva, surdez, deficiência 
intelectual (mental), entre 
outras deficiências.

Inscrições do Enem 
2016 começaram ontem

PELA inTERnET

Serviço

FoTo: Evandro Pereira

n Evento: 5a Gira Calçados

n Local :
Fiep - João Florentino de Carvalho, 15 - José Pinheiro, 

Campina Grande - PB

n data: 
De 10 a 12 de maio de 2016

n Hora: 
Abertura terça (10), às 19h; visitações quarta (11) e quinta 

(12), das 8h às 19h.

n informações : http://www.giracalcados.com.br/
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Estado realiza o Dia D da Empregabilidade na Funad

Portador de deficiência
Juros para pessoas 
físicas sobem 9,37% 

Cade apura cartel 
em tubo e conexão

As seis linhas de crédito disponí-
veis para pessoas físicas, pesquisadas 
pela Anefac, apresentaram elevação de 
juros entre março e abril indicando taxa 
média anual de 150,42%, o que signi-
fica alta de 62,45%. Também subiram 
as três modalidades destinadas a em-
presas, com média de 71,15% ao ano. 
Essa foi a 19ª elevação seguida. Em 
relação a pessoas físicas, a rolagem do 
débito pelo cartão de crédito continua 
sendo o tipo de financiamento mais 
caro, alcançando 435,58% ao ano. A 
taxa mensal subiu 9,37% (em março) 
para 15,01% (em abril).

Agronegócio tem 
saldo positivo

Com um aumento de 14,3% em 
abril deste ano, na comparação com o 
mesmo mês de 2015, as exportações 
do agronegócio brasileiro alcançaram 
um total de US$ 8,08 bilhões, valor 
que representou 52,5% de todo o 
valor exportado pelo Brasil no mês. 
Como os preços internacionais dos 
produtos agropecuários têm regis-
trado queda, o resultado só foi obtido 
graças ao aumento na quantidade 
de produtos exportados, informou o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento (Mapa). O saldo po-
sitivo das exportações subiu de US$ 
5,95 bilhões para US$ 7,1 bilhões.

Superávit da balança 
é de US$ 1,233 bi

A balança comercial brasi-
leira registrou superávit de US$ 
1,233 bilhão na primeira semana 
de maio (de 1 a 8). De acordo com 
dados divulgados nesta segunda-
feira, 9, pelo Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), as exportações 
somaram US$ 3,979 bilhões e as 
importações, US$ 2,746 bilhões no 
período. No ano, a balança comercial 
brasileira acumula um superávit de 
US$ 14,477 bilhões, resultado de 
vendas externas que somam US$ 
59,921 bilhões e importações de 
U$S 45,444 bilhões.

A Superintendência-Geral do 
Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) instaurou processos para 
investigar supostos cartéis no setor de 
tubos e conexões. O primeiro processo 
apura ocorrência de cartel no mercado 
nacional de tubos e conexões do tipo PVC 
e investiga as empresas Amanco Brasil, 
Asperbras Tubos e Conexões, Bianchini 
Indústria de Plásticos, Cardinali Tubos e 
Conexões, Corr Plastik Industrial, Hidro-
plast Indústria e Comércio, Krona Tubos e 
Conexões, Mizu Comércio de Materiais Hi-
dráulicos, Nicoll Indústria Plástica, Plásti-
cos Vipal, Plastilit Comercial de Plásticos, 
Tigre Tubos e Conexões.

RF publica mudança 
para as offshores

A Secretaria da Receita Fede-
ral publicou no Diário Oficial da União 
(DOU) instrução normativa com novas 
regras sobre o Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ). O texto subs-
titui normas anteriores, de 2014 e 
de 2015, e traz, entre as novidades, 
capítulo dedicado ao chamado ‘bene-
ficiário final’ das companhias. Confor-
me o Broadcast, antecipou no fim de 
abril, a Receita passará a exigir que as 
empresas nacionais registradas fora 
do Brasil, conhecidas como offshores, 
localizadas na maioria das vezes em 
paraísos fiscais, identifiquem quem 
são os seus beneficiários finais. 

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh) e da Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad), 
realiza hoje, em parceria com 
o Ministério do Trabalho, a 
partir das 8h, o Dia da Em-
pregabilidade. O evento acon-
tecerá no auditório da Funad 
com a presença do Sine-PB e 
mais de 15 empresas.

De acordo com os orga-
nizadores do evento, foram 
disponibilizadas para o início 
do Dia D, mais de 50 vagas de 
emprego. O objetivo da ação é 
promover a inserção de pes-
soas com deficiência no mer-
cado de trabalho e criar espa-
ços de discussão e informação 
sobre qualificação e capacita-
ção profissional.

Atividades 
Durante todo o mês de 

maio, atividades estão sendo 

oferecidas para a pessoa com 
deficiência e empresas sobre 
a legislação trabalhista.

No próximo dia 17, na Fu-
nad, haverá o Seminário sobre 
a Consolidação das Leis Traba-
lhistas e a Lei Brasileira de In-
clusão no Mercado de Trabalho 
para a pessoa com deficiência. 
Ainda neste mês, no dia 24, 
ocorrerá o Dia da Empregabili-
dade em Santa Rita e em junho, 
o Governo do Estado realizará 
o evento em Campina Grande.

Foto: Reprodução/Internet

O Sistema Nacional 
de Emprego de João 
Pessoa (Sine-JP) inter-
medeia trabalhadores 
para 90 postos de tra-
balho abertos pelas em-
presas da capital, nesta 
semana. O órgão fir-
mou uma parceria com 
o Núcleo de Integração 
Empresa-Escola (NIEE) e 
começa a encaminhar 
estudantes para vagas 
de estágio de nível mé-
dio e superior. Estão 
abertas 23 oportunida-
des. Veja a lista de va-
gas http://goo.gl/jFG3lb

O destaque da se-
mana é a função de 
vendedor, com 15 vagas 
ao todo. No comércio, 
ainda há oportunidades 
para consultor de ven-
das (seis) e uma para as-
sistente de vendas, para 
quem tem graduação 
em Administração ou 
áreas afins.

Também há relati-
va demanda para ou-
tras funções: motorista 
entregador (seis), ser-
ralheiro (cinco), costu-
reira (quatro), auxiliar 
administrativo (três), 
assistente administra-
tivo (três) – exclusivas 
para pessoas com de-
ficiência; instalador de 
cortinas e persianas 
(três), manicure (três) e 
técnico de refrigeração 
(três).

Das 23 vagas de es-
tágio disponíveis, há 14 
vagas para estudantes 
de Ensino médio e nove 
para os de nível supe-
rior – as oportunidades 
são para as áreas de 
Administração (duas), 
Publicidade (três), Sis-
temas para internet, re-
des e áreas afins (duas), 
e Contabilidade (duas).

De acordo com o 
subcoordenador do Si-
ne-JP, Inácio Pedrosa, a 
parceria vai ser muito 
útil para quem busca a 
primeira oportunidade 

no mercado de traba-
lho. “A população jo-
vem, que ainda estuda 
e que nunca trabalhou, 
representa uma grande 
parte do público aten-
dido pelo programa 
Sine nos Bairros. Então, 
esta parceria represen-
ta uma facilidade para 
encaminhá-los às opor-
tunidades do merca-
do”, contou ele.

90 vagas e estágios

Mais de 50 
vagas estão 
disponibilizadas
e o objetivo é 
promover a in-
cusão social

n Administração: 2 vagas
Perfil: A partir do segundo perío-
do / 6 horas / segunda à sexta
Pré-requisitos: Dinâmica, conhe-
cimento em sistemas operacio-
nais, habilidade com planilha.
Bolsa-auxílio + auxílio-transporte

n Publicidade: 3 vagas 
Perfil: A partir do terceiro perío-
do / 6 horas / segunda à sexta
Pré-requisitos: Dinâmica, 
conhecimento em photoshop e 
illustrator.
Bolsa auxílio + auxílio transporte
 
n Sistemas para internet, 
redes e áreas afins: 2 vagas
Perfil: 6 horas / segunda à sexta
Pré-requisitos: Conhecimento 
em programação: php e Java; 
banco de dados.
Bolsa auxílio + auxílio transporte
 
n Contabilidade:  2 vagas
Perfil: 6 horas / segunda à sexta
Pré-requisitos: Estude no turno 
da noite, conhecimento com 
planilhas, Excel,  conhecimento 
com notas fiscais.
Bolsa auxílio + auxílio transporte

O Sine-JP está localizado na 
Avenida Cardoso Vieira, 85, 
Varadouro, e atende das 8h às 
14h, de segunda à sexta-fei-
ra. No atendimento, é preciso 
apresentar RG, CPF e Carteira 
de Trabalho, inclusive quem bus-
car as vagas de estágio. Para 
concorrer às oportunidades em 
que o empregador exige apenas 
o currículo, o interessado deve 
enviá-lo para o endereço sinejp.
imo@joaopessoa.pb.gov.br.

ensino Superior

Quitar os débitos e dei-
xar o nome limpo no Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC) 
tem se tornado algo raro en-
tre os consumidores de João 
Pessoa e, consequentemente, 
caem as vendas a prazo no 
comércio já que com o nome 
sujo ninguém pode parcelar 
suas compras. 

O número de pessoas 
que conseguiram retirar seu 
nome do órgão de janeiro 
até o último mês de abril em 
João Pessoa, teve uma que-
da de 6.74% se comparados 
ao mesmo período do ano 
passado, ou seja, em 2015, 
20.075 pessoas tiveram ex-
clusão do nome, enquan-
to que, neste ano, apenas 
18.917 pessoas conseguiram 
quitar seus débitos. 

Durante o mesmo perío-
do deste ano, 35.320 pessoas 
tiveram seu nome incluso no 

SPC, e no mesmo período do 
ano interior, 34.616 foram 
incluídos no sistema. Já o nú-
mero de inclusão no sistema 
no último mês de abril teve 
uma redução de 18.60% com 
relação ao mesmo período 
do ano passado, sendo regis-
trados 8.756 neste ano para 
10.385 nomes inclusos no 
sistema no ano anterior. Na 
opinião do diretor do SPC, 
Lindembergh Vieira, a queda 
nas reabilitações está atrela-
da às altas taxas de juros co-
bradas pelos cartões de cré-
ditos e do cheque especial. 

As conseqüências de ter 
o seu nome incluso no SPC e 
as dicas de como retirar o seu 
nome do sistema são desta-
cadas por Lindemberg: “Ter 
o nome inserido no SPC não 
é uma coisa boa porque isto 
significa muita dor de cabeça 
porque você fica com a fama 
de mal pagador na praça. Com 
o nome sujo as pessoas são 
impedidas de fazer compras 

a prazo, financiamentos de 
automóveis, abrir conta em 
banco, ter talão de cheque e 
cartão de crédito, alugar uma 
casa ou apartamento através 
de imobiliária, entre outros. 
Então, a pessoa fica sem cré-
dito no comércio porque para 
efetivar qualquer venda a 
prazo o comerciante tem que 
fazer consulta no SPC”. 

Conforme ele explica 
antes da inclusão do registro 
de débito no banco de dados 
do SPC Brasil, o consumidor 
que contraiu a dívida é no-
tificado previamente, atra-
vés de um comunicado que 
é remetido avisando que a 
informação da dívida será 
incluída no banco de dados 
do SPC. Na notificação tam-
bém é informado o nome do 
estabelecimento comercial 
que comandou a inclusão do 
registro, a fim de que o con-
sumidor recorra a essa em-
presa para quitar sua dívida 
e regularizar o seu crédito.

SPC inclui 35.320 pessoas na 
lista negra, em João Pessoa

PeSSoAS endividAdAS

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

A inadimplência continua dimi-
nuindo no comércio varejista de Cam-
pina Grande, segundo constatou o le-
vantamento realizado pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas da cidade, no mês 
de abril. No acumulado dos quatro 
primeiros meses do ano, o número de 
devedores é 23% menor que o regis-
trado no mesmo período de 2015.

De acordo com o levantamento, 
1.129 consumidores campinenses dei-
xaram de pagar as contas em dia no 
mês de abril e tiveram os nomes nega-
tivados junto ao Serviço de Proteção 
ao crédito (SPC Brasil). Já no mesmo 
período do ano passado, foram 1.529 
negativações, o que corresponde a 
queda de 26% na inadimplência. 

Para o presidente da CDL, Artur 
Almeida, a redução verificada na taxa 
de endividamento do consumidor 
campinense pode ser atribuída, em 
parte, a uma certa cautela do con-
sumidor em adquirir novas dívidas 
decorrente de fatores como taxa de 

juros elevada, além do aumento da in-
flação. “Os juros estão muito altos. É 
importante os consumidores se preo-
cuparem em não atrasarem as dívidas 
para não pagar juros”, disse.

Ainda segundo o levantamento, 
entre janeiro e abril, a inadimplência 
diminuiu 23% em Campina Grande. 
Foram 6.509 registros no primeiro 
quadrimestre do ano passado contra 
5.005 observados no mesmo período 
deste ano. 

Já com relação as exclusões, o 
levantamento apontou que o consu-
midor tem ficado mais tempo com o 
nome sujo na praça. É que no primei-
ro quadrimestre de 2015, 734 consu-
midores se preocuparam em regula-
rizar suas dívidas junto ao SPC Brasil, 
enquanto em 2016 foram realizadas 
635 regularizações, queda de 9%. A 
pesquisa de endividamento do consu-
midor campinense é realizada todos 
os meses pela CDL Campina Grande 
junto ao SPC Brasil.

Inadimplência cai em Campina Grande

Dia da Empregabilidade será realizado em Santa Rita, dia 24, e em Campina Grande, em junho, pela Funad



Sras. Wanda Mousinho, 
Shilon Gama, Leninha Iost, 
Maria Apparecida Ribei-
ro Coutinho Medeiros e 
Sandra Maria Vilela Sobral, 
médicos Ronaldo Rangel 
Travassos e Lautônio 
Júnior Loureiro, em-
presários Rozildo Pereira 
de Araújo e Hilda Farias, 
advogadas Maria de Jesus 
Bezerra Cabral e Andrez-
za Wanessa, jornalistas 
Rodrigo de Luna e Adriana 
Rodrigues, dentista Dayse 
Soares de Oliveira, pro-
fessores Itapuan Botto 
Targino e Monique Citta-
dino.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   O aniversário de Roberta Aquino acontece  desde o último sábado onde na 
Appetito Trattoria, ela comemorou a data com a filha Geórgia, o genro Decson Cunha, o 
neto Sagno e Lívia com a bisneta Manuela e as amigas Selda Falcone e esta colunista.

FOTOS: Goretti Zenaide

   Está marcado para o dia 13 de junho o voo inaugural da Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras entre Recife e João Pessoa, que será diário. A operação será com um ATR 
72-600 com 70 assentos.

Socorro Brito, a aniversariante Yedda e Stella Barros

A festejada Yedda Régis Ribeiro Coutinho com Ana Helena e Solange Ribeiro Coutinho

Estimados Jacinto e Apparecida Medeiros, ela é a aniversariante de hoje

Querida Fernanda Maia é a aniversariante de hoje

Foto: Arquivo

Turismo
FOI lançado o 

novo mapa turísti-
co da Paraíba, onde 
estão inseridos 45 
municípios no novo 
modelo de gestão, 
conforme agenda 
de desenvolvimento 
estabelecida pelo 
Ministério do Turismo. 
As regiões estabe-
lecidas são: Agreste, 
Brejo, Cariri, Costa das 
Piscinas, Rota Aven-
turas nas Serras, Trilhas 
dos Potiguaras, Vale 
dos Dinossauros e 
Vale dos Sertões.

O PAÇO dos Leões foi palco na última sex-
ta-feira de elegante festa que comemorou os bem 
vividos 90 anos da grande dama Yedda Régis Ribeiro 
Coutinho que, ao lado dos filhos Paulo Germano, 
Liliane, Marcos Frederico, Cassiano Filho, Helena e 
Heloisa receberam familiares e amigos em grande 
estilo.

Uma decoração de bom gosto e um buffet deli-
cioso marcaram o evento que teve animação musical 
da melhor qualidade do DJ Villarim. Um dos destaques 
das sobremesas, além dos docinhos assinados por 
Nicole Chang foi, sem dúvida, duas especialidades 
da aniversariante, os doces caseiros de laranja e o 
de batata doce, que estavam divinos! 

A aniversariante usou uma produção da estilista 
Raquel Grassi e outro ponto marcante do evento 
foram as homenagens prestadas por seus filhos, 
netos e os 38 bisnetos que ela destacou com o 
maior orgulho, além de demonstrar até o final da 
festa um vigor de uma menina!

Momentos felizes

Dois Pontos

  Após o Snapchat, o aplicativo 
da onda agora é o Boomerang, que é 
capaz de transformar momentos do 
dia a dia em vídeos engraçados de 
apenas um segundo.
  Disponível para download gra-
tuito nas plataformas iOS e na Android.

Roberta

O RESTAURANTE 
Adega do Alfredo vai 
estar hoje mais movi-
mentado do que nunca 
com os festejos pelo 
aniversário de Roberta 
Aquino, organizado por 
Roziane Coelho e esta 
colunista. 

Uma pessoa que 
está sempre de alto 
astral, Roberta sabe 
aglutinar ao seu redor 
inúmeras amigas que 
vão marcar presença 
no almoço da casa do 
chef Fred Ferreira.

   No Cinespaço Mag Shopping é dada continuidade hoje do Festival Ópera na 
Tela, exibindo a famosa ópera “Carmen”, de Georges Bizet, que se passa em Servilha, 
na Espanha e conta a história de uma cigana que transgride os valores da época, 1875, 
e que provocou severas críticas na sua estreia.

Artes visuais Selda Falcone, Marlene Terceiro Neto, Yedda Ribeiro Coutinho, Lúcia Padilha, Roberta Aquino e Liliane 
Ribeiro Coutinho Barbalho

Direitos da mulher

O DESEMBARGADOR José Ricardo Porto, vice-presi-
dente do Tribunal de Justiça da Paraíba, recebeu na semana 
passada uma comissão da OAB/PB que fazem parte do 
movimento “Mais Mulheres na OAB”.

Foram sete advogadas que levaram uma minuta de um 
projeto piloto e inédito no Nordeste que tem como prin-
cipal objetivo melhor receber nos fóruns cíveis e criminais 
do Estado, a presença de mulheres grávidas e lactantes. 

“Se os políticos fossem 
realmente bons no que 
fazem não precisariam de 
propaganda política para 
se elegerem”

“A grandeza de nossos 
atos não está na propaganda 
que fazemos deles, mas 
sim na simplicidade com 
que os tratamos”

ALEXANDRE SARTORI CAVALCANTI GRAZIELLE DIAS

A ARQUITETA e 
professora Madalena 
Zaccara avisando que 
está disponível no site 
www.ufpe.br/ppgav/ 
o edital de chamada 
para trabalhos para o 
V Diálogos Internacionais 
em Artes Visuais e o 
II Encontro Regional 
ANPAP Nordeste.

O evento será de 
24 a 26 de agosto.

Educação

O GOVERNO do 
Estado, através da Secre-
taria de Educação, está 
realizando hoje o “Encon-
tro das Escolas Cidadãs 
Integrais - Transformando 
Vidas”, reunindo gestores, 
professores e alunos das 
oito escolas da rede es-
tadual, onde foi instituída 
a modalidade de ensino.

O encontro começa 
às 8h na Escola Técni-
ca “Pastor João Pereira 
Gomes”, localizada no 
bairro de Mangabeira.

Thaïs agora é da Folha
A BOA nova é que a quadrinista paraibana Thaïs Gual-

berto alcança novos voos e a partir de hoje assina espaço 
nobre no caderno Ilustrada do jornal Folha de S. Paulo.

Ela vai mostrar todo seu talento através do seu perso-
nagen “Olga, a Sexóloga”, criada em 2009 e que virou livro 
publicado no ano passado, onde ela por um lado adora dar 
conselhos e por outro, não tem a menor paciência. Sucesso!

   Já à noite, a comemoração foi na Adega do Alfredo, com os filhos Flávio 
Aquino e Ana Carla Moura Aquino, Beto Aquino e  Raissa Lacerda Aquino. Hoje, no al-
moço da Adega ela oferece a torta de aniversário da bacana doceria Anita Patisserie.

Arraiá no Clube
O ESPORTE Clube 

Cabo Branco vai promover 
animada festa junina no 
próximo dia 3, a partir 
das 21h no seu ginásio.

A festa “Arraiá 
Vermelho e Branco” terá 
animação dos forrozeiros 
Amazan e Osmidio Neto, 
informa o presidente do 
Clube, Gilberto Giba Ruy.

As mesas já estão 
sendo vendidas na Secre-
taria do Clube onde sócio 
em dia não paga ingresso 
individual, só se for mesa 
para quatro pessoas que 
custa R$ 150,00 e para 
convidados R$ 200,00. 
O ingresso individual para 
convidados é de R$ 25,00.
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Kaio Márcio embarca 
para treinamento na 
altitude nos EUA

copa do brasil

Belo já está no Piauí para jogo
Foto: Divulgação

Jogadores sequer 
tiveram tempo para 
comemorar vaga na final

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 10 de maio de 2016

A cada dia fico com mais temor em re-
lação ao final do atual Campeonato Paraiba-
no. A sensação que tenho é que, graças aos 
dirigentes que nós temos no nosso futebol, 
a coisa tende a piorar. Recebi com muita 
tristeza a liminar conseguida pelo Treze, 
junto ao STJD, que acabou cancelando a 
realização do jogo Campinense e CSP, no 
último domingo, pelas semifinais. Algumas 
perguntas ficam no ar, e só poderão ser 
respondidas, algumas delas, na próxima 
quarta-feira, quando haverá o julgamento 
do processo impetrado pelo Treze, contra o 
Campinense.

Se o STJD concedeu a liminar ao Treze, 
foi porque considerou o direito do Treze 
bom. Se é bom, significa que o Campinense 
não cumpriu com o que diz a lei. Se a Rapo-
sa não cumpriu, como pôde ter sido autori-
zada a participar do Campeonato Paraiba-
no? E quantos clubes mais estão na mesma 

situação do Campinense? E se existir outros 
clubes nesta situação, o que acontecerá com 
eles e os pontos por eles conquistados? Se 
o Treze sabia desta irregularidade e con-
cordou com ela, desde o início, porque só 
agora, depois de fazer uma campanha las-
timável, o Galo resolveu acionar o tapetão 
como faz de costume? 

O que se sabe de ambos os lados é que 
os dois parecem ter razão. A assessoria 
jurídica da FPF defende a entidade, dizendo 
que a Lei do Profut, que obriga os clubes a 
estarem em dia com as obrigações fiscais 
com o Governo Federal, não está valendo 
para o Campeonato Paraibano deste ano, e 
que os dirigentes de clubes sabiam disto, 
após discussão na FPF. O Treze se defen-
de, dizendo que o clube sacrificou-se para 
pagar suas dívidas, e não concorda com 
aqueles que não o fizeram. 

Seja qual for o resultado do julgamento 

do Pleno da TJD, nesta quarta-feira, a parte 
perdedora promete recorrer ao STJD. O que 
significa dizer que a guerra jurídica terá 
outros capítulos. E como ficam as duas par-
tidas das semifinais, para decidir qual será 
o clube que vai para a final com o Botafogo?

O universo de incerteza é grande. Cer-
teza mesmo, só que outra vez, por coinci-
dência, nosso campeonato será o último do 
País a terminar, se terminar, como acontece 
todos os anos, graças aos dirigentes que 
tem.

As finais estavam marcadas para acon-
tecer nos dias 15 e 22 deste mês, antes por-
tanto, do início do Campeonato Brasileiro 
da Série C. Isso graças a uma exceção feita 
pela CBF, a pedido da FPF, para adiar o jogo 
de estreia do Botafogo, contra o Salgueiro, 
para a quarta-feira dia 25.

O Botafogo terá ainda duas partidas 
da Copa do Brasil, nos dias 11 e 18 contra 

o River-PI. E aí, quando serão estas finais? 
Nos bastidores, tem coisas ainda piores. Os 
finalistas certamente enfrentarão proble-
mas com contratos de jogadores e técnicos, 
que se encerram agora, e novos jogadores 
não poderão mais participar do Campeona-
to Paraibano.

 E se não houver mais a final, de quem 
será a segunda vaga da Paraíba para a Copa 
do Nordeste e Copa do Brasil do próximo 
ano. Quem serão os dois clubes que partici-
parão do Campeonato Brasileiro da Série D 
deste ano? 

São perguntas que não querem calar, e 
sem respostas, por enquanto. E é por tudo 
isto, que não acredito mais em um final feliz 
nesta história. Enquanto isto, vejo dirigen-
tes de Sousa e Botafogo a socos e pontapés 
na entrada do Almeidão, antes da semifinal 
entre os dois clubes. Lamentável, este é o 
futebol da Paraíba.

Não deu nem tempo para come-
morar a classificação para as finais 
do Campeonato Paraibano, e os jo-
gadores do Botafogo já embarcaram 
ontem mesmo para Teresina, onde 
enfrentam amanhã o River, na primei-
ra partida da segunda fase da Copa do 
Brasil. O jogo será às 20h30, no Está-
dio Arberto Silva, o Albertão.

Ontem, antes do embarque, o 
assunto ainda era o jogo do Sousa. Os 
jogadores e a comissão técnica não es-
condiam a satisfação pela vitória con-
tra o Dinossauro. “O Sousa é um gran-
de time, e valorizou demais a nossa 
vitória. Graças a Deus, soubemos por 
em prática o nosso jogo, cumprimos 
o que treinamos, e no final consegui-
mos uma vitória que nos colocou, não 
só na final do campeonato, mas tam-
bém na Copa do Nordeste e na Copa 
do Brasil, do próximo ano”, disse o go-
leiro Michel Alves.

Para o técnico Itamar Schulle, 
a vitória do Botafogo foi merecida. 
“Nosso time entrou focado, e deixou 
fora os problemas extra campo. Nos 
preocupamos em jogar futebol. Come-
çamos com muita dificuldade, até en-
caixarmos a nossa marcação. Depois, 
o time tomou o domínio da partida e 
foi superior, criando muitas chances 
de gols, e anulando totalmente as jo-
gadas ofensivas do adversário”, disse 
o treinador, que fez questão de elogiar 
a presença do torcedor, que mesmo 
com muita chuva, compareceu para 
empurrar o time para a vitória.

Sobre o jogo contra o River, a 
diretoria e a comissão técnica prefe-
riram diminuir os efeitos da viagem 
sobre os jogadores, antecipando a sa-
ída para ontem. Hoje, o time fará um 
treino à tarde, em Teresina, em local 
ainda a ser definido, como apronto 
para a partida. 

Em relação a esse jogo, o técnico 
Itamar Schulle disse que é chegada 
a hora do Botafogo acabar com um 
tabu, que já dura quatro partidas, sem 
vencer o time piauiense. “Vamos en-
frentar um grande time, em sua casa, 
mas o Botafogo hoje tem um time 
mais encorpado e mais reforçado, do 
que quando o enfrentamos pela Copa 
do Nordeste. Vamos com tudo, para 
conseguirmos um resultado positivo 
e acabarmos com esta escrita. Se ven-
cermos por dois gols de diferença, evi-
taremos o jogo de volta. Pensamos, na 
pior das hipóteses, em somar pontos, 
para decidir a vaga inédita para uma 
terceira fase da Copa do Brasil, mais 
tranquilos, em casa, no dia 18, no Al-
meidão”, disse o treinador.

Temo pelo pior

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Após a escolha, em cam-
po, de um dos finalistas do 
Campeonato Paraibano, com 
a vitória do Botafogo sobre 
o Sousa, no último domingo, 
no Almeidão, a expectativa 
agora é em relação a outra 
semifinal, entre Campinen-
se e CSP, que seria disputa-
da, também no domingo, e 
acabou sendo suspensa pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva, através de limi-
nar concedida ao Treze. No 
documento, o STJD deter-
mina o julgamento do méri-
to do mandado de garantia 
033/2016 solicitado pelo Tre-
ze, pedindo o afastamento 
do Campinense da competi-
ção, pelo não cumprimento 
de exigências fiscais da lei do 
Profut. 

Em caráter de urgência, 
o Tribunal de Justiça Despor-
tiva da Paraíba vai realizar 

uma sessão extraordinária 
amanhã, para julgar o méri-
to do processo do Treze. Se-
gundo ofício convocando os 
membros do TJDF, a FPF, Tre-
ze e Campinense, expedido 
pelo presidente do tribunal, 
Lionaldo Santos, o julgamen-
to terá início às 18h30, na 
sede do Tribunal, localizada a 
Rua Odon Bezerra, nº 580, no 
bairro do Róger.

No ofício, o presidente 
Lionaldo Santos cita a urgên-
cia do julgamento, a pedido 
da Federação Paraibana de 
Futebol e do Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva. No 
julgamento, o Treze prome-
te provar que o Campinense 
está irregular na competição, 
e não tem as certidões nega-
tivas do Ministério do Traba-
lho, nem do FGTS, exigidas 
pela nova Lei do Profut. Por 
outro lado, o Campinense vai 

provar que cumpriu com as 
exigências da FPF, para parti-
cipar da competição. 

 Segundo o assessor ju-
rídico da Federação Parai-
bana de Futebol, Marcos 
Souto Maior, a entidade vai 
contestar a decisão tomada, 
que está prejudicando o an-
damento do Campeonato 
Paraibano. “A determinação 
do presidente Amadeu Rodri-
gues é que façamos todos os 
recursos e medidas judiciais 
possíveis, para restabelecer 
o andamento da competição. 
A Lei do Profut não pode ser 
aplicada ao Campeonato Pa-
raibano de 2016, porque não 
está previsto este critério téc-
nico no regulamento geral da 
competição, tão pouco a lei 
foi regulamentada correta-
mente. Portanto, a lei só po-
derá ser aplicada para 2017”, 
afirmou o assessor.  (IM)

TJDF-PB julga amanhã caso “Galo x Raposa”

Jazon Vieira quer 
ficar no Sousa 
para as disputas 
da Série D

O técnico Jazon Vieira disse 
ontem que pretende permanecer 
no Sousa, caso a diretoria o con-
vide para disputar o Campeonato 
Brasileiro da Série D. Segundo ele, 
o clube tem condições,  e é um dos 
favoritos a ficar com a segunda vaga 
do Estado para a competição. Hoje, 
com 20 pontos ganhos, o Sousa é o 
terceiro melhor colocado, na soma 
geral de pontos de todo o campe-
onato, e só pode ser ultrapassado 
pelo CSP, que tem 17 pontos e, pelo 
menos, dois jogos a disputar nas se-
mifinais. 

Sobre a derrota do Sousa para 
o Botafogo, que tirou o clube da 
grande final, Jazon encarou com 
naturalidade, e disse que o traba-
lho foi bem feito, faltando apenas 
pequenos detalhes para o sucesso 
total. “Quando cheguei no Sousa, o 
clube estava correndo risco de nem 
se classificar para a segunda fase do 
campeonato. Com muito trabalho,e 
com o apoio da diretoria e dos jo-
gadores, conseguimos levar o clu-
be às semifinais. Enfrentamos um 
grande adversário, com condições 
de trabalho bem superiores a nos-
sa, e fomos o único time a vencê-lo 
duas vezes na competição. Perde-
mos a classificação para a final no 
jogo de ida lá em Sousa, quando 
perdemos um pênalti e fizemos um 
pênalti infantil, já nos acréscimos, 
dando chances ao adversário de se 
recuperar melhor para o jogo na ca-
pital”, disse o treinador. 

Em relação  a partida de do-
mingo, no Almeidão,  Jazon disse 
que o Sousa jogou de igual para 
igual com o Botafogo, e foi até me-
lhor em certos momentos da parti-
da. “Começamos melhor do que o 
Botafogo, e conseguimos anular as 
iniciativas ofensivas deles. Mas fo-
mos prejudicados pela arbitragem 
que expulsou um atleta nosso. Com 
um homem a menos, cedemos mais 
espaços ao adversário. Fui expulso 
quando reclamei do critério usado 
pela arbitragem, que só distribuiu 
cartões amarelos para meu time, e 
acabei expulso. Mas é isto mesmo, 
sei que há um complô contra mim, 
porque não me calo diante de certos 
favorecimentos a outros clubes em 
alguns jogos. Mas agora é esquecer 
tudo, e se o Sousa conseguir a vaga 
para o Brasileiro, estou pronto para 
fazer um grande trabalho à frente 
do Dinossauro, se assim a diretoria 
quiser”, concluiu Jazon. (IM)

No jogo de ida, o Sousa venceu por 2 a 1, no entanto, na partida de volta, o Botafogo ganhou por 2 a 0 e está na final 
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Vôlei sentado conhece rivais 
nos Jogos Paralímpicos 2016
Matematicamente, Brasil 
foi sorteado em uma chave 
considerada tranquila

O sorteio dos grupos do 
vôlei sentado para os Jogos 
Paralímpicos Rio 2016 co-
locou as seleções masculi-
na e feminina do Brasil nas 
chaves teoricamente mais 
tranquilas. Os homens, atu-
ais vice-campeões mundiais 
e atuais campeões Parapan
-Americanos, estão no Gru-
po A, ao lado de Egito, Ale-
manha e Estados Unidos. As 
mulheres também caíram 
no Grupo A, com Ucrânia, 
Canadá e Rússia.

Nas outras chaves, as 
principais potências do 
esporte terão que se en-
frentar já na primeira fase. 
No masculino, o Grupo B 
terá a Bósnia, atual cam-
peã mundial, e o Irã, dono 
de cinco medalhas de ouro 

nos Jogos Paralímpicos. As 
duas seleções competiram 
pela medalha de ouro nas 
últimas quatro edições do 
evento, com vitória dos 
bósnios por 3 x 1. Comple-
tam o grupo Rússia e China.

No feminino, o Grupo 
B terá situação semelhan-
te. China e Estados Unidos, 
finalistas das duas últimas 
edições dos Jogos Paralím-
picos, se enfrentarão na 
primeira fase. As chinesas, 
atuais bicampeãs paralím-
picas, levaram a melhor 
nos dois últimos encon-
tros. Completam a chave 
Irã e Ruanda, primeira se-
leção feminina africana a 
se classificar para os Jogos.

O vôlei sentado será 
disputado no Riocentro en-
tre 9 e 18 de setembro. Os 
ingressos para os Jogos es-
tão à venda no site do Comi-
tê Organizador Rio 2016. Atletas paralímpicos brasileiros comemoraram muito o sorteio e os adversários para mais um evento internacional de vôlei sentado 

A seleção brasileira Masculina 
de Polo Aquático estreia hoje, na 
fase preliminar da Liga Mundial 
da modalidade, em Yokohama, 
no Japão. No ano passado, o bra-
sil, comandado pelo consagrado 
técnico Rakto Rudic, atual cam-
peão olímpico com seu país natal, 
a Croácia, conquistou uma inédita 
medalha de bronze.  

A seletiva vai até o próximo 
domingo e selecionará quatro 
equipes para se juntarem aos me-
lhores da seletiva europeia, que 
termina exatamente hoje. Mas a 
China, anfitriã da super Final – 21 

a 26/6, em Huizhou - está auto-
maticamente classificada. Por-
tanto, se os chineses estiverem 
entre os quatro mais bem classifi-
cados, a equipe quinta colocada 
também garantirá sua vaga.

Super Final (participantes)
Na versão feminina, o brasil 

conquistou sua vaga para a su-
per Final, na seletiva de fevereiro, 
junto aos Estados Unidos, Austrá-
lia, China e Canadá. No último fi-
nal de semana foi completada a 
lista dos países classificados para 
esta fase final, de 7 a 12 de junho, 

em Xangai, China. Os melhores 
da classificatória da Europa foram 
Itália, Rússia e Espanha, em dispu-
ta acirrada.

Seleção Brasileira
slobodan soro (goleiro) / Viní-

cius Antonelli (goleiro) / bernardo 
Carelli Oliveira (goleiro) / bernar-
do Gomes / Guilherme Gomes / 
Gustavo “Grummy” Guimarães / 
Ives Gonzalez / Jonas Crivella / Fe-
lipe silva / Felipe Perrone (capitão 
do time) / Josip Vrlic / Ádria Delga-
do / bernardo Reis Rocha / Paulo 
salemi / Rudá Franco.

Polo Aquático do Brasil estreia na Liga Mundial
NO JAPÃO

Seleção conquista Copa Sul-Americana
A seleção Brasileira de 

Futsal encerrou com chave de 
ouro a Copa sul-Americana, 
torneio disputados em Ube-
raba, Minas Gerais. No útlimo 
domingo, a equipe verde e 
amarela conquistou a com-
petição goleando a Argentina 
por 6 a 2.

Foram quatro jogos e qua-

tro vitórias do Brasil, que havia 
estreado na última quinta-fei-
ra, diante da mesma Argentina, 
vencendo por 2 a 1. No domin-
go pela manhã, o confronto 
foi mais tranquilo, com Pixote 
sendo o grande nome da vi-
tória com três gols. Cabreúva 
deixou sua marca duas vezes, e 
Xuxa completou o placar.

Equador e Uruguai foram 
os outros oponentes supe-
rados pelo time de serginho 
schiochet, que encerrou o tor-
neio com 20 gols marcados e 
7 sofridos.

Agora, os jogadores re-
tornam aos seus clubes para 
a disputa da Liga Nacional, 
enquanto a seleção terá ape-

nas mais uma convocação, 
para amistosos, antes da 
chamada final para a Copa 
do Mundo, que ocorre em se-
tembro, na Colômbia.

Também no último do-
mingo, a tocha olímpica passou 
pela cidade de Uberaba, e Fal-
cão foi o responsável por con-
duzi-la no ginásio da decisão.

FUTSAL

Na Maratona de Praga, 
disputada na manhã do útli-
mo, domingo na República 
Tcheca, mais dois brasileiros 
completaram os 42,195km 
do percurso com o tempo 
abaixo do exigido pela As-
sociação Internacional das 
Federações de Atletismo 
(IAAF). Vagner da silva No-
ronha (Css II Exército) e 
Cruz Nonata (AsA são Ber-
nardo/Caixa) terminaram 
a prova em 11º lugar, com 
o tempo de 2:18:45 e de 
2:41:09, respectivamente.

Com isso, no último dia 
de obtenção de índice na 
maratona para a Olimpíada 
do Rio, 20 corredores - 13 
homens e 7 mulheres - con-
seguiram as marcas mínimas 
de 2:19:00 no masculino e 
de 2:45:00 no feminino, um 
recorde no Atletismo bra-

sileiro. só os três primeiros 
colocados no ranking nacio-
nal serão convocados ainda 
nesta semana pela Confede-
ração Brasileira de Atletis-
mo (CBAt), que aguardará o 
recebimento dos resultados 
internacionais.

Em Praga, Marilson Go-
mes dos santos, Paulo Roberto 
de Almeida Paula, Damião An-
celmo de souza e Rosângela 
Farias também largaram, mas 
não completaram a prova.

O pódio no masculino 
foi formado pelos quenia-
nos Lawrence Cherono, com 
2:07:24, Felix Kipchirchir, 
com 2:08:14, e Yego solo-
mon, com 2:08:31. No femi-
nino, outro trio do Quênia: 
Lucy Karini, com 2:24:46, 
Purity Cherotich Rionoripo, 
com 2:25:00, e Risper Che-
bet, com 2:27:23.

Mais dois maratonistas 
com índice para Jogos

EM PRAGA

Depois da prata de Ma-
ria Portela, o pesado David 
Moura conquistou a segunda 
medalha do Brasil no Grand 
slam de Baku de Judô, no úl-
timo domingo, no Axerbai-
jão. No duelo decisivo contra 
Temuulen Batulga, da Mon-
gólia, o brasileiro pontuou 
com um yuko para garantir 
o pódio e os 200 pontos no 
ranking mundial.

“Fiz muito boas lutas, 
com a atitude que venho trei-
nando. Ajustarei os detalhes 
mas seguindo nessa minha 
linha. Meu trabalho está sen-
do bem feito e essa medalha 
é fruto disso”, disse David. “O 
ponto positivo foi ter jogado 
em todas as lutas”, completou.

O atleta do Instiuto 
Reação chegou à semifinal 
com vitórias sobre Nadir 
Huseynov, do Azerbaijão, 
Mohammed Tayeb, da Argé-
lia, Barna Bor, da Hungria e, 
na semifinal, perdeu para o 
ucraniano Iakiv Khamo, me-
dalhista de bronze no último 
Campeonato Mundial. 

Khamo foi também al-
goz de Rafael silva na mesma 
categoria, vencendo o bra-
sileiro nas quartas de final. 
Antes disso, Baby havia su-
perado o australiano Nicolas 
Berard e Marius Paskevicius, 
da Lituânia. Na repescagem, 
Rafael levou ippon de Barna 
Bor e não avançou à disputa 
pelo bronze, terminando a 
competição em sétimo lugar. 

Além dos pesos pesa-
dos, dois meio-pesados bra-
sileiros também foram ao 
tatame azeri nesse domingo. 
Rafael Buzacarini venceu 
suas duas primeiras lutas, 
mas parou nas quartas de 
final no japonês Aaron Wolf. 
Na repescagem, enfrentou o 
medalhista olímpico e mun-
dial da Alemanha, Dmitri Pe-
ters, que venceu o brasileiro 
por ippon. 

Luciano Corrêa, por sua 
vez, estreou com vitória, mas 
caiu no segundo combate 
para o britânico Benjamin 
Fletcher e não foi para a dis-
puta de medalhas.

David Moura é ouro 
durante o Grand Slan

SEGUNDA MEDALHA

A seleção nacional está focada na competição, sabe das responsabilidades e disputa evento até o próximo domingo

FOTOS: Divulgação



Santos sofre para ser campeão
CAMPEONATO PAULISTA

Surpreendente Audax 
dominou toda a partida, 
mas acabou vice-campeão
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O Santos conquistou o 
Campeonato Paulista pela se-
gunda vez consecutiva, nesse 
domingo, depois de vitória 
por 1 a 0 sobre o Audax. Foi 
o quinto título em oito deci-
sões seguidas, uma verdadei-
ra hegemonia estadual.

A euforia, no entanto, 
deve durar pouco. No dia 
14, a equipe estreia contra o 
Atlético-MG no Campeonato 
Brasileiro, um torneio que 
tem dado dor de cabeça ao 
time da Vila Belmiro.

O roteiro é antigo e bem 
conhecido dos torcedores: 
bom desempenho no estadual 
e posição de coadjuvante no 
torneio nacional. Desde 2007, 
quando terminou na segunda 
colocação, atrás do São Paulo, 
o Santos não consegue ficar 
nem sequer no G-4 do Campe-
onato Brasileiro. 

E os motivos que levam 
a isso variam desde simples-
mente campanhas fracas até 
desempenhos prejudicados 
pelo excesso de jogos da Se-
leção Brasileira, que tem 
constantemente desfalcado o 
elenco santista.

Desfalques
A Seleção Brasileira é a 

grande preocupação para o 
Santos no Campeonato Bra-
sileiro. Com três de seus joga-
dores convocados para a Copa 
América Centenário, o time 
da Vila Belmiro ficará desfal-
cado de Gabigol, Lucas Lima e 
Ricardo Oliveira em até nove 

rodadas, da terceira a 11ª.
E a situação santista 

pode ficar ainda pior por cau-
sa dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro. Caso Gabigol seja 
convocado também para o 
torneio, perderá até 18 roda-
das do torneio nacional, pra-
ticamente um turno inteiro.

A novela vivida pelo San-
tos em 2016, no entanto, não 
é uma novidade. Em 2011, 
logo após ser campeão da 
Libertadores, o time da Vila 
Belmiro viveu situação bas-
tante parecida. Naquela oca-
sião, Elano, Paulo Henrique 
Ganso e Neymar foram con-
vocados para a Copa Améri-
ca, enquanto Danilo e Alex 
Sandro foram chamados para 
disputar o Mundial Sub-20.

Grande nome do Santos 
na época, Neymar foi o que 
mais fez o clube sofrer com as 
constantes convocações. Em 
2011, o atacante estreou no 
Campeonato Brasileiro apenas 
na 12ª rodada, quando a equi-
pe ocupava uma modesta 13ª 
posição – o Santos terminou 
na 10ª colocação, com Neymar 
entrando em campo apenas 21 
vezes. No período, o atacante 
jogou pela seleção 10 vezes.

O ápice das convocações 
de Neymar, no entanto, acon-
teceu no ano seguinte. Em 
2012, o atacante fez quase o 
mesmo número de partidas 
pelo Santos, no Campeonato 
Brasileiro, e pela seleção: 17 
e 15 jogos, respectivamente. 
O time da Vila Belmiro ter-
minou na 8ª colocação, com 
Neymar participando da con-
quista de 32 dos 53 pontos 
do Santos na competição. Ricardo Oliveira, autor do gol que deu o título ao Santos, ergue a taça de campeão com muito orgulho por mais uma conquista

Se o tradicional “Casaca” 
foi cantado a plenos pulmões 
no Maracanã, com direito a 
Eurico Miranda regendo os 
torcedores ainda no estádio, 
o grito de guerra mais conhe-
cido dos vascaínos também 
marcou a festa em restauran-
te na Praia da Barra. 

 Julio Cesar e Diguinho 
foram os primeiros a che-
gar ao local, seguidos pelos 
demais jogadores. O técnico 
Jorginho marcou presença 
ao lado da família, e posou 
para fotos com o troféu de 
campeão. O auxiliar Zinho, 
por sua vez, recebeu enorme 
carinho da torcida e chegou 
a ser abraçado por torcedo-
res durante a festa. Já Nenê, 
craque do campeonato e 
principal referência do Vas-
co durante o Carioca, foi cli-
cado ao lado da esposa Jessi-
ca também com a taça.

O 24º caneco do Vasco 

no Campeonato Carioca foi 
conquistado após empate 
em 1 a 1 com o Botafogo. Ra-
fael Vaz foi o herói da noite 
ao marcar gol aos 11 minu-
tos do segundo tempo para 
garantir o título. No primei-
ro jogo, o Cruz-Maltino havia 
vencido por 1 a 0, por isso, 
tinha a vantagem do empate 
neste confronto.

Herói do título
Reserva na final do 

Campeonato Carioca, Rafael 
Vaz saiu do banco no inter-
valo da partida para substi-
tuir Luan, que se machucou. 
E o reserva virou herói da 
conquista do Vasco sobre 
o Botafogo ao marcar o gol 
que colocou o 1 a 1 no pla-
car e a taça em São Januário. 
Título e a coroação de uma 
campanha invicta. 

A ressurreição de de-
fensor tem um amuleto, sua 

filha Raphaella Vaz, nascida 
em outubro do ano passa-
do, justamente no período 
em que iniciou sua volta por 
cima. Raphaella debutou no 
Maracanã e foi erguida como 
um troféu por Vaz ainda no 
gramado após a conquista.

Onda ao Flamengo
O zagueiro Rodrigo tirou 

onda com o Flamengo após a 
conquista do bicampeonato 
carioca. Pegou uma bandei-
rinha de escanteio e imitou o 
polêmico gesto de Wallace na 
semifinal do estadual, venci-
da por 2 a 0 pelo Cruz-Malti-
no. Ao explicar a provocação, 
disse que é preciso mostrar 
em campo quem está por 
cima. Além disso, afirmou 
que a defesa do Vasco atua 
como uma “fortaleza”, alu-
dindo à vitória do Tricolor 
Cearense por 2 a 1 sobre o 
Fla, na última quarta-feira.

Vasco comemora bicampeonato 
com festa e ironia a adversários

RIO DE JANEIRO

Jogadores vascaínos levantam o troféu de forma invicta por mais um título no campeonato carioca

O Brasil conheceu, no último fim de 
semana, 17 campeões estaduais, e cada 
vencedor escreveu uma história diferente 
nas partidas decisivas. Alguns campeões: 

Rio de Janeiro
Após vencer o Botafogo por 1 a 0 no 

primeiro jogo, o Vasco teve dificuldades 
no último domingo. Sofreu o primeiro gol 
logo aos quatro minutos do segundo tem-
po, mas Rafael Vaz, sete minutos depois, 
selou o placar final. Foi o 24º título carioca.

 
São Paulo
O bicampeonato paulista do Santos 

foi sofrido. O time comandado por Dorival 
Junior soube suportar a pressão e chegou 
ao  título ao vencer por 1 a 0, gol marcado 
por Ricardo Oliveira, após contra-ataque 
puxado por Vitor Bueno. No jogo de ida, 
empate por 1 a 1.

Rio Grande do Sul
A vitória por 1 a 0 fora de casa deixou 

o Internacional em situação confortável 
para conquista do hexacampeonato gaú-
cho, mas o Colorado não se acomodou. 
Resolveu o jogo com dois gols no primeiro 
tempo e fechou a conta com mais um na 
etapa final.

Minas Gerais
A vantagem de jogar pelo empate foi 

bem utilizada pelo América-MG, que teve 
o mesmo herói da partida de ida: Danilo, 
autor dos dois gols da vitória por 2 a 1 con-
tra o Atlético, no domingo passado, apare-
ceu para balançar a rede e sacramentar o 
placar de 1 a 1.

Paraná
Uma conquista ainda mais tranquila 

que a do Internacional. Depois de fazer 3 
a 0 no jogo de ida, o Atlético poderia até 
perder por dois gols de diferença para sair 
com o título, mas fez o contrário: venceu 
por 2 a 0 o Coritiba.

Santa Catarina
Debaixo de muita chuva, a Chape-

coense garantiu o quinto título catari-
nense de sua história ao empatar com 
o Joinville por 1 a 1. Venceu o primeiro 
jogo por 1 a 0.

Bahia
O triunfo por 2 a 0 no primeiro jogo 

deu boa vantagem ao Vitória, que sofreu 
um gol logo no início e suportou 70 minu-
tos de pressão do Bahia para conquistar o 
título baiano pela 28ª vez. 

Pernambuco
O quinto título do Santa Cruz nos úl-

timos seis anos veio com um empate sem 
gols contra o Sport. O time havia vencido o 
primeiro jogo por 1 a 0.

Goiás
O grito de campeão do torcedor do 

Goiás ficou preso na garganta até o fim 
da disputa por pênaltis contra o Anápolis, 
após empate por 1 a 1 no tempo normal. O 
goleiro Ivan defendeu uma cobrança e viu 
Rafhael Lucas fazer o gol do título, selando 
a vitória por 5 a 4. 

Fortaleza
A vantagem do Tricolor do Pici sobre 

o Uniclinic era imensa: após vencer por 4 a 
1 fora de casa no jogo de ida, uma derrota 
por até três gols de diferença daria o título 
ao Fortaleza, que venceu por 1 a 0. 

Pará
Invicto, o Paysandu voltou a conquis-

tar o título paraense, que não vinha desde 
2013. Na final, vitória por 2 a 1 sobre o São 
Francisco, de Santarém.

Alagoas
Depois de vencer o jogo de ida contra 

o CSA por 2 a 0, o CRB ficou quase com a 
mão na taça. E no domingo venceu por 1 a 
0, com gol de Neto Baiano.

Fim de semana de conquistas 
e alegrias por títulos no País

CAMPEÕES ESTADUAIS

FOTOS: Divulgação



Decisão em João Pessoa 
foi entre os melhores do 
Circuito Mundial de 2015

Título fica com dupla olímpica
SUPERPRAIA

FotoS: Divulgação
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Os dois melhores times 
do Circuito Mundial 2015, 
ambos representantes do 
Brasil nos Jogos Olímpicos, só 
poderiam proporcionar uma 
final incrível. E foi o que acon-
teceu no último domingo, na 
Praia de Cabo Branco, em 
João Pessoa. Alison e Bruno 
Schmidt (ES/DF) venceram 
Evandro e Pedro Solberg (RJ) 
por 2 sets a 0 e conquistaram 
o tricampeonato do torneio 
que encerra o calendário 
nacional do vôlei de praia. 
A medalha de bronze ficou 
com Guto e Saymon (RJ/MS), 
que venceram Arthur Lanci e 
Eduardo Davi (PR) por 2 sets 
a 0.

O ouro coroou uma cam-
panha perfeita de Alison e 
Bruno Schmidt (ES/DF), que 
venceram os cinco jogos que 
disputaram em João Pessoa 
por 2 sets a 0. Na noite ante-
rior, Bruno também foi pre-
miado em quatro categorias 
pelo desempenho no Circuito 
Brasileiro 2015/2016 - me-
lhor jogador, recepção, defesa 
e levantamento, enquanto Ali-
son venceu como melhor blo-
queio e ataque. Mas os núme-
ros, segundo ele, ficam de fora.

“A gente ama estar em 
quadra, isso é o mais impor-
tante. Os números, prêmios, 
são legais, mas ficam do lado 
de fora. Acredito que o bom 
desempenho é resultado da 
nossa alegria e vontade em 
jogar o Circuito Brasileiro”, 
destacou Bruno Schmidt.

Alison fez questão de 
elogiar a dupla adversária, 
medalha de bronze no últi-
mo Mundial e vice-campeã 
do Circuito Mundial.  “Pedro 
e Evandro são grandes atle-
tas, amigos fora de quadra 
e sempre é um jogo muito 
duro. Acho que o segredo foi 
termos tido tranquilidade 
com o vento, sabendo que ele 
iria dificultar em alguns mo-
mentos”, completou Alison.

Alison e Bruno Schmidt 
(ES/DF) chegam ao sétimo 
grande título da parceria, 
que tem pouco mais de dois 
anos. Além do tricampeona-
to do Superpraia, venceram o 
Circuito Mundial 2015, Cam-
peonato Mundial 2015, Cir-
cuito Brasileiro 15/16 e os 
Jogos Sul-Americanos. Eles 
também foram eleitos me-
lhor dupla internacional da 
última temporada.

Com o final do calen-
dário nacional, agora as du-
plas brasileiras se preparam 
para o Circuito Mundial. 
O primeiro compromisso 
acontece no Grand Slam de 
Moscou (Rússia), de 24 a 29 
de maio. Serão ainda cinco 
eventos até os Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro, em 
agosto.

O Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia 2015/2016 
passou por oito cidades de 
quatro regiões diferentes 
(Brasília, Contagem, Goiânia, 
Bauru, Curitiba, Niterói, Na-
tal e Fortaleza). A estrutura 
para cerca de mil pessoas, 
com entrada franca, encan-
tou torcedores ao longo de 
nove meses.

O Superpraia encerrou 
a temporada 2015/2016 
do calendário nacional com 
as 14 melhores duplas do 
ranking, além de dois times 
convidados. A premiação 
para as duplas campeãs 
nos dois naipes é especial, 
com R$ 87,9 o dobro de 
uma etapa do Circuito Bra-
sileiro.

Feminino
A decisão dos sonhos de 

todo torcedor brasileiro para 
os Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro aconteceu no último 
domingo, na edição do Super-
praia. Ágatha e Bárbara Sei-
xas repetiram o resultado da 
temporada passada e supera-
ram Larissa/Talita (PA/AL) 
na final, vencendo por 2 sets 

a 1, garantindo o bicampeo-
nato no torneio que encerra o 
calendário nacional.

A medalha de bronze 
ficou com Ângela e Rachel 
(DF/RJ), que superaram 
Duda/Elize Maia (SE/ES) 
por 2 sets a 0. E o local do bi-
campeonato não poderia ser 
mais especial para a dupla da 
paranaense e carioca. Foi em 
João Pessoa que a parceria 
conseguiu sua primeira vi-
tória, em 2013, e é também 
na capital paraibana que está 
um dos maiores fã-clubes das 
atuais campeãs mundiais.

A campanha das cam-
peãs até a final contou com 
cinco vitórias e uma derrota 
- justamente para Larissa e 
Talita, na primeira fase. Este 
foi o sexto grande título da 
parceria, que também é bi-
campeã do Circuito Brasilei-
ro (2012/2013, 2013/2014), 
Campeã Mundial (2015) e 
campeã do Circuito Mundial 
(2015). Foi o 17º confron-
to entre as representantes 
olímpicas, com quatro vitó-
rias de Ágatha/Bárbara Sei-
xas (PR/RJ) e 13 de Larissa 
e Talita.

“Tomara que essa seja 
mesmo a final dos Jogos 
Olímpicos, daqui alguns me-
ses. Tomara que 20 anos de-
pois de Atlanta, possamos 
repetir uma dobradinha. Foi 
uma grande final, Larissa 
e Talita são um time muito 
forte, que está se preparan-
do muito bem”, comemorou 
Ágatha após o ouro.

Bárbara Seixas também 
lembrou o trabalho da comis-
são técnica após a conquista, 
destacando que a dupla fez 
um planejamento para estar 
no ápice perto dos Jogos.

“Queria agradecer muito 
a minha parceira e também 
nossa comissão técnica. Eles 
são fundamentais quando 
entramos em quadra. É um 
trabalho de muitas pessoas 
que acaba representado por 
nós. João Pessoa sempre tem 
um astral, uma energia ma-
ravilhosa. A gente se sente 
em casa jogando aqui”, com-
pletou Bárbara.

A final foi marcada pela 
alternância de domínio das 
duplas e constante equilí-
brio. Os saques de Larissa/
Talita, muito efetivos na se-
mifinal, acabaram não se 
repetindo na decisão. Além 
disso, o bom desempenho 
de Ágatha, anotando quatro 
pontos de bloqueio, colabo-
rou no triufo.

Alisson e Bruno Schmidt, que estão garantidos nos Jogos Olímpicos de 2016, ficaram com o primeiro lugar ao vencerem Evandro/Pedro

No feminino, Ágatha e Bárbara Seixas, que também repetiram resultado do Superpraia do ano passado e ficaram com o ouro no pódio

O paraibano Kaio Márcio 
Almeida chegou ontem de ma-
nhã aos Estados Unidos, onde 
ficará em treinamento de al-
titude até o próximo dia 27 
juntamente com um grupo de 
nadadores da Seleção Brasilei-
ra olímpica. Todos darão pros-
seguimento à sua preparação 
visando os Jogos Olímpicos Rio 
2016. Kaio e demais atletas se 
encontram na cidade de Fla-
gstaff, no Arizona, município 
americano que fica a 2.106 me-
tros de altitude.

Além de Kaio Márcio, ou-

tros 10 nadadores, todos com 
índice olímpico, chegaram on-
tem aos Estados Unidos para 
treinamento em altitude. A Se-
leção Brasileira está composta 
dos atletas  Guilherme Guido, 
Henrique Rodrigues, Joanna 
Maranhão, João Gomes Júnior, 
paraibano Kaio Márcio Almeida, 
Larissa Oliveira, Marcos Macêdo, 
Manuella Lyrio, Miguel Valente, 
Tales Cerdeira e Thiago Pereira.

Os atletas serão acompa-
nhados pelos treinadores André 
Ferreira, Eduardo Santos e Mirco 
Cervales, este último como che-
fe da equipe; a médica Karina 
Hatano; o fisioterapeuta Tiago 
Cosenza; e os preparadores físi-

cos Jon Harzard e Ricardo Perei-
ra.  Até o momento, Kaio Már-
cio Almeida é o único paraibano 
100% confirmado na equipe de 
atletas do Brasil que represen-
tará o País nos Jogos Olímpicos 
deste ano. Ele já teve seu nome 
confirmado pela Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáti-
cos, Federação Internacional de 
Natação e Comitê Olímpico Bra-
sileiro.  Outros atletas paraiba-
nos, em diversas modalidades, 
também deverão ser confirma-
dos na delegação brasileira nos 
próximos dias, dentre eles An-
dressa Morais de Oliveira, do 
lançamento de disco, que já tem 
índice olímpico.

Nadador paraibano vai aos EUA para treinamento em altitude
KAIO MÁRCIO ALMEIDA

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Atleta já 
está no 

Arizona junto 
com outros 

10 nadadores
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Canal Curta! exibirá as 
produções “Mulher” e 
“Ganga Bruta”
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n Evento: Café em Verso e Prosa
n Homenageados: Juca Pontes e
Pablo Scobá
n Convidado: Sérgio Fantini 
n Quando: Hoje
n Onde: Café Empório
n Horário: 20h
n Entrada: Franca

Serviço

Sérgio Fantini

“A homenagem 
será feita por 
mim e irei recitar 
uma das letras 
dessa figura tão 
querida
no cenário
cultural”, disse
a organizadora
do evento
Suzy Lopes 

Pablo Scobá

Suzy Lopes

Noite de Poesia
Sarau homenageia escritor Juca Pontes e o cantor Pablo Scobá (in memoriam)

Completando sua décima pri-
meira primavera, o projeto Café em 
Verso e Prosa homenageia o poeta 
campinense Juca Pontes, recebe o 
escritor mineiro Sérgio Fantini e 
presta homenagem ao cantor de hip 
hop Pablo Scobá, em mais uma noite 
de aclamação ao universo lírico-poé-
tico hoje, às 20h, no Café Empório. 
Chamado de “As Pontes de Juca”, a 
performance de abertura brinca 
com o nome dos convidados e tem a 
participação das atrizes Suzy Lopes, 
Nyka Barros, Kassandra Brandão que 
serão acompanhadas pela guitarra do 
ator Cleiton Teixeira. A entrada para o 
evento é franca. 

Após a performance de abertu-
ra, como acontece normalmente no 
sarau, o microfone será aberto para 
que o público possa participar recitan-
do poemas de sua autoria ou de seus 
poetas preferidos.

Para a organizadora da noite, 
Suzy Lopes, completar 11 anos de 
projeto é algo muito gratificante e 
gostoso de ver. “Acho muito bacana a 
forma com que as pessoas se agre-
garam no decorrer de tantos anos e 
por terem aceito a ideia, porque sem 
as pessoas o evento não seria o que é 
hoje”, completou a atriz Suzy Lopes.

Suzy Lopes frisou ainda que, nos-
so Estado possui um grande número 
de poetas muito bons, então fazer a di-
vulgação desse trabalho e até mesmo 
da poesia em si é de grande valia para 
as pessoas que não conhecem essa 
arte e para o que já conhecem.

Tomando como ponto de partida 
o livro ‘Ciclo Vegetal’, do poeta Juca 
Pontes, a apresentação terá a projeção 
de fotos de Bruno Vinelli, que dialo-
gam com o livro no qual o escritor 
constrói uma espécie de viagem me-
morialista perpassando por lugares 
que conheceu e viveu na Paraíba usan-
do o rio e o mar como fios condutores. 

O escritor explica que a sua 
poesia não tem um padrão, nem es-
cola, ela existe apenas pelo desejo de 
escrever, o compromisso e a convivên-
cia com a palavra. No entanto, Pontes 
aponta inspirações que perpassam 
por escritores como João Cabral de 
Melo Neto, Ferreira Gullar, Marcos 
Tavares, Sérgio Castro Pinto, José 
Antônio Assunção e Manuel Bandeira, 
autores que gosta de ter por perto.

Outra fonte de inspiração são as 
imagens da natureza. Foi à natureza, 
em certa medida, que lhe deu o mote 
para seu livro, lançado em 2013 e 
que levou 15 anos para ficar pron-
to. “A inspiração para o livro está 
no mar e no rio, na paisagem, cor e 
imagem”, ressalta.

Sobre seu processo de escrita, o 
poeta revelou que a inspiração não 
sai do nada, são observações, pen-
samentos que vão sendo guardados 
durante a vida. “O exercício da poesia 
é permanente, por isso ando com 

papéis no bolso anotando as imagens 
que me surgem nas mais diferentes 
situações. Anoto e guardo. Deixo 
guardado por um tempo e depois vou 
olhar com mais atenção e vou criar 
uma relação”, contou.

Outra atração da noite é o 
escritor mineiro Sérgio Fantini, que 
está em João Pessoa para lançar seu 
livro na próxima quarta 11 chamado 
de “Lambe-Lambe”, mas antes fará 
uma participação especial no sarau. 
“Lambe-lambe” é um livro composto 
por 50 textos de prosa retratando per-
sonagens urbanos, como mendigos, 
carroceiros, desempregados, manifes-
tantes, lixeiros etc.

Sérgio já foi homenageado pelo 
Verso e Prosa em 2011 com o lan-
çamento na capital de Silas. Sérgio 
Fantini é escritor nascido e residente 
em Belo Horizonte. Está comemoran-
do 40 anos dedicados à literatura. 

E encerrando a noite de poesia, o 
cantor de hip hop Pablo Scobá que foi 
baleado e veio a falecer neste último 
sábado na capital, será homenageado 
pelos presentes durante o evento. 
Scobá, que também já participou 
do Verso e Prosa quando o projeto 
teve uma noite dedicada ao hip hop, 
era cantor, compositor e ativista da 
cultura hip hop. 

Pablo Roberto mais conhecido 
no meio artístico por “Pablo Scobá” 
natural do Rio de Janeiro foi radicado 
paraibano desde muito jovem, iniciou 
suas primeiras atividades musicais na 
década de 1994 quando saindo de um 
baile Funk ouviu o rap pela primeira 
vez, daí então não parou de pesquisar 
sobre o assunto.

Percebendo que tinha talento, 
Pablo Scobá não perdeu tempo e 
passou a se aprofundar na cultura 
hip hop no rap e também em outros 
estilos musicas a exemplo do rock 
do reggae, passou por bandas como: 
Reação da Periferia em 1996, depois 
foi convidado para ser vocalista da 
banda Esquadrão 38 em 1998 dando 
uma parada em 2006 e retornando 
aos palcos em 2014, com a banda 
que lhe proporcionou muitas expe-
riências ao abrir show a exemplo: 
O Rappa, Pavilhão 9, Planet Hemp, 
Emicida, Racionais MC’s, GOG, Japão 
Viela 17, Zé Brown, Los Hermanos, 
Frejat e muitos outros artistas de 
peso na música nacional.

Quem é Juca Pontes? - Nasceu 
em Campina Grande, em 1958. Há 
mais de 30 anos reside em João 
Pessoa. Poeta, editor e jornalista, 
tem destacada atuação editorial na 
Paraíba. Publicou “Laçado corpo”, 
com desenhos de Chico Dantas (A 
União Editora, 1984) e “Ranhuras 
do Corpo”, com ilustrações de Flávio 
Tavares (Editora Grafset, 1987). Tem 
um livro de poemas e fotografia, em 
parceria com o fotógrafo João Lobo, 
“Itacoatiara, luz e mistério”, aprovado 
pela Lei de Incentivo à Cultura do 
Ministério da Cultura, que pretende 
lançar no próximo ano.

Lucas Silva 
Especial para A União

Juca Pontes



 

Quanto menor o limite, maior a 
multa. E maior também os pontos na 
carteira do motorista pego em flagrante 
pela máquina multadeira. O retrato na 
codaque a serviço da polícia rodoviária 
é fatal, gera a multa mais ou menos ir-
reversível. É assim em todas as estradas 
do Brasil. Não sei como a multa é cobra-
da aos turistas, mas deve existir. 

O pior é que os limites são variá-
veis: o carro do cidadão vem a 60 km, 
como indica (e limita) a placa, e de 
repente o limite cai para 20 km. Se ul-
trapassar, multa. Ora, o motorista vinha 
condicionado a dirigir nos 60 km indica-
dos pela placa anterior; de repente, o 
dito limite vai para 40 km. E a multa 
vem atrás, no retrato inexorável.

Aí o limite sobe para 80 km. O mo-
torista respira aliviado, por sair da ca-
misa de força dos 20 km impostos pela 
placa tirânica. Nem bicicleta anda nessa 
velocidade numa BR, mas no Brasil as 
máquinas mais possantes são obrigadas 
a se enquadrar nessa ve-
locidade. É o limite a que 
são obrigados os aviões 
a taxiar nos aeroportos. 
Aqueles jatos que pousam 
a mais de 200 km têm 
de reduzir sua velocida-
de para 20 km, tão logo 
façam contato com a pista. 

A fumaça sobe dos 
pneus e os jatões vêm se 
aproximando lentamente 
do local de desembarque. 
Para isso, ele usa três freios: os que 
atuam sobre as rodas, os feios aero-
dinâmicos e o reverso das turbinas – 
aqueles freios que falharam no pouso 
do avião da TAM em Congonhas, ma-
tando exatas 200 pessoas lentamente 
fritas, e não explodidas como disseram 
os relatórios.

Não sei quanto é o limite de velo-
cidade em Cabedelo de Portugal, pois 
há uma cidade com esse nome no país 
lusitano. Ou se ele é variável como em 
Cabedelo da Paraíba, com as placas 
indicando ora 20, ora 40, ora 60, ora 
80, ora caindo para 20 km outra vez. 
Isso acontece no começo da Rodovia 

Numa comarca 
do interior o mei-
rinho abre a porta 
do auditório e faz 
o pregão: “Audiên-
cia das 16h30min. 
Maria e Abreli-
no”. O juiz havia 
revisado todos os 
processos. Olhou 
para a pessoa que 
entrou na sala de 
audiência e, por 
um breve instante, 
pensou ter pegado 
o processo errado. 
A parte autora 
havia peticionado 
informando que não se faria presente. Entretanto, 
no lado do réu, com a advogada do réu, havia uma 
mulher. Ou melhor, uma “quase mulher” (a definição 
foi dela).

A advogada, vendo que o juiz estava meio perdi-
do, afirma:

- É essa audiência mesmo, doutor. Ela é o Abre-
lino.

E começa o diálogo:
- Tens algum nome social ou algum modo como 

gostaria de ser chamado?
- Madona. Se o senhor quiser saber como eu 

gosto de ser chamado, eu gosto de ser chamado de 
Madona.

- Pois bem, Dona Madona, tem uma ação aqui, de 
divórcio. A senhora Maria quer se divorciar da senho-
ra. Vocês tiveram um filho, é isso?

- É, doutor. Eu cresci rejeitado. Todo mundo tem 
nojo de mim. Eu estava cansado, queria ter uma vida 
digna, normal. Naquela época eu era homem.... achei 
que casando eu poderia mudar. Ela me mentiu. Nosso 
relacionamento durou quatro meses. Ela nunca me 
disse que tinha ficado grávida. Logo a gente se sepa-
rou e eu resolvi virar travesti.

- Tudo bem, Dona Madona. Eu não estou aqui 
para julgar o que a senhora faz. A questão é que da 
relação nasceu um filho e a senhora precisa pagar 
pensão. A senhora reside aonde?

- Na rua. Eu passo a maior parte do tempo dor-
mindo na rua. Quando consigo fazer um programa, 
uso o dinheiro para dormir em algum hotel, tomar 
um banho.

- Eu vou homologar essa questão incontroversa, 
a partir de hoje a senhora está divorciada.

- Que máximo!
- Bom. Eu lhe dei a sugestão. Estou homologando 

o divórcio. A guarda do filho vai permanecer com a 
mãe e a visitação vai ser mantida da forma como já 
foi fixada. A partir de hoje a senhora está divorciada.

Madona assina o termo e levanta-se para ir em-
bora. Na saída, abre a porta da sala e diz:

- Doutor, o senhor é o máximo!  

Ações processórias no novo CPC
Autoria de Misael Montenegro Filho, a Editora 

Atlas lançou, recentemente, a obra “Ações Posses-
sórias no Novo CPC” (Edição: 3|2016 - Páginas: 
200 - R$ 62,00). A prática do processo civil exige 
conhecimentos técnicos, necessários para que as 
normas integradas à lei material e à lei processual 
sejam corretamente aplicadas, além de permitir a 
atuação dos profissionais nas audiências, incluindo 
a de conciliação ou de mediação, a preliminar e a de 
instrução e julgamento. A Série Procedimentos Cíveis 
versa sobre matérias que orientam o profissional no 
dia a dia forense. Atualizados de acordo com o novo 
CPC, os livros oferecem subsídios para a atuação dos 
profissionais do Direito, visando à correta aplicação 
da lei processual e da lei material.

O volume que trata das Ações Possessórias no 
Novo CPC como propor a ação/Defesa do Réu/Di-
nâmica da Ação Possessória realiza um estudo da 
matéria relativa à posse, com desdobramentos nos 
campos do direito civil e do direito processual civil. 
Em um primeiro momento, o autor tece considera-
ções relacionadas à posse, com suas raízes no direito 
material, demonstrando como o assunto foi discipli-
nado pelo legislador responsável pela elaboração do 
CC de 2002, em confronto com o sistema revogado. 
Em síntese, o livro examina os atos ligados à petição 
inicial, à defesa do réu e à instrução processual, tudo 
sob a égide do novo CPC.

Misael Montenegro Filho é advogado, confe-
rencista, membro do IBDP (Instituto Brasileiro de 
Direito Processual), além de professor da Graduação 
e da Pós-Graduação de vários Cursos Jurídicos
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Madona e o juiz

No segundo decênio do século XX havia na Praça Venâncio 
Neiva um campo de patinação para o lazer da mocidade femini-
na. Nesse espaço, em 1929, o Presidente João Pessoa construiu 
o Pavilhão do Chá no estilo “Morisco” e ainda continua com a 
mesma fisionomia.

A arte de patinar foi introduzida na Paraíba por Marina Al-
buquerque, filha do senador Otacílio de Albuquerque, que cum-
pria o mandato na Corte Legislativa, no Rio de janeiro.  Dentre 
as mais afeiçoadas ao esporte, que exigia equilíbrio de acrobata, 
destacava-se a própria Marinha, Lucila Caçador e Maria Luiza 
Morais.  Ao ver essa garota deslizando com tanta desenvoltura 
sobre pés de ferro, o Dr. José Targino que veio ser seu esposo, 
exclamou: “essa menina vira a cabeça de uma dúzia de frades...”

Quem não entrava na competição ficava observando o 
desempenho das ginastas ou fazia roda nas proximidades da 
exibição  em animados bate-papos. 

Onde estivessem João Dantas, João da Mata e Paulo Maga-
lhães também se encontrava Anayde Beiriz, Amelinha Theorga e 
Anatilde Morais atraídos pelo espetáculo de evolução audaciosa.

Nas férias vinha de Recife ou do engenho Massangana, o 
estudante de direito José Lins do Rego, em visita a José Américo 
a quem elegeu seu confidente e a ele desabafou todo lampeiro. 
“Declarei-me à Amelinha e estamos namorando...”

Às quintas-feiras e aos domingos havia a retrata na praça 
comendador Felizardo Toscano de Brito, que depois mudaria 
a denominação para João Pessoa, por imposição do povo, 
antes do decreto da Câmara Municipal e ainda em vida do 
laureado. Porém só na Interventoria de Antenor Navarro a 
troca de nome foi oficializada.  O concerto popular do meio 
da semana não despertava o interesse o que jamais acontecia 
no domingo.

A banda da Polícia Militar e a do 22º Batalhão de Caçadores 
enchiam as noites com alegres dobrados e românticas canções.  
As orquestras numa rivalidade sem estrelismos empenhavam-se 
na execução do programa, em atenção a preferência dos ouvin-
tes que se manifestavam em vibrantes aplausos.  

A tocata começava às 19 horas e aos primeiros acordes as 
garotas de braços dados iniciavam o passeio contornando várias 
vezes as grades de ferro que protegiam os canteiros de plantas 
ornamentais do logradouro.  Atualmente o gradil circunda o 
Cemitério Senhor da Boa Sentença, no Varadouro.

As moças esperançosas de encontrar ali o príncipe dos 

seus sonhos, circulavam na maior concentração desde que  era 
aconselhável mostrar bom comportamento e boa educação. 
Quem transgredisse o padrão de seriedade passava a volúvel, 
caindo de cotação na bolsa dos casamentos, um óbice para 
uma união confiável.

Os rapazes, no passeio,  em sentido contrário aos das 
jovens, ao se cruzarem trocavam olhares apaixonados que for-
mavam namoros, até então, indecisos e o matrimônio coroou a 
aspiração de muitos pares.

Os infensos ao desfile ladeavam as calçadas apreciando o 
vai-e-vem dos passantes. Por comodidade ou conveniência havia 
os que preferiam os bancos do jardim onde  permaneciam como 
meros expectadores.

As crianças se divertiam nas brincadeiras de “pega” e “peia 
quente” desinteressadas do repertório cuja riqueza de ritmo 
fazia o deleite de seus pais.  

Um grupo ainda mais retraído optava pela porta do Liceu 
e às vezes lá estava João Dantas, em animada conversa com 
os colegas de advocacia José Américo, João da Mata e o amigo 
fraterno Gentil Lins.

Quando não existiam outras variantes de lazer as retre-
tas eram aguardadas com ansiedade e nem a estação chuvosa 
suspendia a encenação prestigiada pelo público sob um seu de 
sombrinhas e guarda-chuvas.

João Pessoa ao assumir a presidência do Estado encontrou 
a prática dessa diversão e como tinha acuidade musical, da saca-
da de A União, onde, provisoriamente instalara o Poder Execu-
tivo acompanhava cantando com voz bem impostada, as árias 
executadas, tanto populares com eruditas.  O público lá embaixo 
aplaudia o presidente com emoção.

Às 21 horas soltavam  “onça” e os músicos se retiravam 
tocando seguidos por uma pequena multidão, na maioria estu-
dantes e desocupados, até o Quartel da Polícia Militar na praça 
Pedro Américo, para vê-los recolherem-se ao quartel. Quem 
morava nos bairros do Sul  acompanhava a banda do 22 BC, num 
itinerário caloroso.

Dez minutos depois dir-se-ia nada ter existido no local, pois 
não existia uma só alma nas imediações.  Finda a festa noturna 
Anayde tomava o rumo da Rua da República onde residia, sem 
antes trocar algumas palavras com João Dantas  na esquina do 
Palácio que passaria a chamar-se, no futuro, de Redenção, como 
desejou a professora Rita Miranda, em 1930.  

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

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

Não sei quanto 
é o limite de 
velocidade em 
Cabedelo de 
Portugal, pois há 
uma cidade com 
esse nome no 
país lusitano

Transamazônica ali 
chamada BR 230, ou 
Governador Pedro 
Gondim, com um 
viaduto denominado 
Engenheiro Ernesto 
Diniz. Conheci os 
dois: homenagem 
merecida. 

Léguas adiante, 
a BR 230 ou Tansa-
mazônica findará no 
Estado do Amazonas, 
depois de percorrer 
quatro mil km atra-
vessando os estados 
da Paraíba, Ceará, 
Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Ama-
zonas, perfazendo a terceira maior rodo-
via brasileira. Até lá, milhares de placas 
limitadoras de velocidade infernizarão 
os motoristas e pungarão os seus bolsos, 
inda mais com o débito de pontos na sua 
carteira de habilitação.

Na Paraíba, a dita rodovia 
atravessa vários perímetros 
urbanos, principalmente quando 
interliga sua capital às cidades 
de Santa Rita e Bayeux, até 
chegar à cidade portuária de 
Cabedelo. Nesse percurso, perfaz 
cerca de 50 km de trânsito inten-
so, sujeito às multas fotográficas, 
em preto e branco, que assina-
lam as placas de seus veículos. O 
limite de uma placa condiciona 
o motorista a uma dada veloci-

dade, que o faz entrar na armadiha da 
próxima placa. Num curto espaço, ele se 
vê surpreendido com variações de 20, 60, 
40 e 80 km. É fotografado vezes várias, 
inexoravelmente.

Neste ano fui visitar o fotógrafo 
Antônio Augusto Fontes, o interna-
cional Zorba, como faço todos os  
janeiros – época de sua chegada a 
Cabedelo – e, antes de chegar a ser 
fotografado pelo dito retratista, fui 
alvejado pelas câmeras alugadas à 
Polícia Rodoviária Federal (PRF). As 
câmeras patrulham a área, com sua 
varredura eletrônica. E não deixam 
passar nada em branco que contrarie 

o limite imposto pelas placas. Nem 
mesmo uma simples bicicleta que 
ultrapasse os 20 km; ela será fotogra-
fada antes de chagar à casa de Zorba, 
o fotógrafo das estrelas como Chico 
Buarque e João Cabral de Melo Neto. 
As máquinas clicarão o ciclista infra-
tor na estrada severina. 

O mesmo acontecerá ao cavalo 
galopante que desenvolva velocidade 
superior à estabelecida pela placa. Dia 
desses, fui ultrapassado pelo acosta-
mento por um garanhão da raça apa-
loosa, belíssimo na sua pelagem branca 
com manchas pretas, mas claramente 
acima da velocidade plaquista. Como é 
bonito o apaloosa, o cavalo da tribo indí-
gena norte-americana do mesmo nome! 
Ainda compro um cavalo daquele, ou 
mesmo um brasileiro descendente dos 
garranos portugueses, há séculos adap-
tado ao clima do Nordeste. Vou galopar 
na Rodovia Transamazônica imune 
às máquinas federais. Elas podem me 
fotografar, mas não vão identificar meu 
cavalo melado. Upa, upa!

Em tempo: adiado mais uma vez o 
lançamento da 2ª edição do meu livro 
Dom Sertão, Dona Seca. Será no auditório 
Vladimir Carvalho, da Energisa, dia 24 
deste maio, às 19 h, em comemoração do 
retorno do cronista Gonzaga Rodrigues 
ao jornal. Renovo meu convite ao Douto 
Leitor, sua família e seus amigos.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado.)

Reproduzido de um texto de um juiz de direito gaúcho no site 
Espaço Vital.
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Música

Frente Parlamentar

Em cartaz

zé MEiota

     Humor 

tônio

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

SERViÇo

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio tabajara

A Assembleia Legislativa da Paraíba instalou quinta-feira 
passada a sua Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. A deci-
são vai ao encontro de necessidades sociais urgentes. Nada mais 
urgente do que mobilizar instituições no sentido de promover 
visibilidade para o fenômeno da cultura. 

Cultura como um prisma polissêmico, palavra-valise de 
muitos sentidos. Tanto é a instância em que nos produzimos es-
piritualmente através da descoberta de um sentido moral e do 
pensamento mítico de cada gesto, em que conquistamos concei-
tos como os de linguagem, tempo e espaço, de individualidade e 
de coletividade, como é o processo contínuo da prática múltipla 
da cotidianidade material e simbólica.

A frente parlamentar pode funcionar como lente de au-
mento para novos focos de visibilidade de necessidades, repi-
to,  urgentes, relativas à promoção das atividades culturais que 
ampliem inteligências e provoquem sensibilizações por toda a 
sociedade.

A sociedade requer a construção pactuada com o poder pú-
blico de uma agenda por parte da Frente que contemple aspectos 
como o financiamento de atividades culturais na perspectiva do 
empoderamento do setor para a expansão de políticas públicas. 

Há recursos, mas eles são insuficientes para a dinamização 
de processos importantes como o atualmente executado pela 
Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Refiro-me à inte-
riorização dos procedimentos de incentivo através de projetos 
e programas de qualificação para as atividades, tanto ao nível da 
infraestrutura como ao do protagonismo.

A Frente pode operar também no sentido de uma revisão 
da legislação em vigor em busca de prover mais acesso da po-
pulação às práticas culturais e suas expressões, seu patrimônio 
imaterial, paisagístico, arquitetônico, seus produtos e serviços, 
sejam eles artísticos, turísticos ou educacionais. A promoção da 
memória cultural, a integração estadual através de uma agen-
da com as câmaras de vereadores. Há uma necessidade de um 
trabalho que a Frente poderá realizar. É claro que simplesmen-
te institucionalizar uma intenção não deve ser a consequência 
da audiência pública em que a Frente foi instalada, iniciativa do 
deputado Bosco Carneiro, autor do projeto, e que foi apoiada na-
quele momento pelos também deputados Anísio Maria, Branco 
Mendes, Ricardo Barbosa, e pela deputada Estela Bezerra. Uma 
agenda integrada deverá ser definida. E realizada.    

Outra urgência que a decisão da Assembleia contempla, 
no sentido de atendê-la no possível, é quanto ao necessário res-
gate da credibilidade e da legitimidade da atividade política e 
dos parlamentos. 

O fato de o Congresso Nacional acolher na atualidade um 
grande número de deputados e senadores processados por di-
versos crimes de corrupção e a amplitude de escândalos como 
os mensalões do PT e do PSDB e o do pluripartidário petrolão  
são circunstâncias decisivas para o agravamento da crise da re-
presentação. 

E é no sentido de sinalizar para possíveis positividades da po-
lítica que se apresenta a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. 

Agora, saímos da dimensão da instituição política em defe-
sa da cultura para a defesa cultural que faz de si mesma a insti-
tuição política.

A análise histórica da política também enquanto uma veri-
ficação das implicações sociais, geracionais e institucionais das 
práticas de poder se dedica já há algum tempo à cultura política. 
Analisa e discute cientificamente, o que pressupõe teorias e mé-
todos, portanto, sua dimensão antropológica quanto à represen-
tação na constituição da mentalidade das épocas, constituindo 
um imaginário específico que se elabora a partir de marcos míti-
cos, de ritos, da linguagem, e de uma prática específica concreta. 
A dimensão sociológica, obviamente, é contemplada a partir da 
macroanálise da evolução do Estado e de sua estrutura formal 
através da história e de como a política se torna um fenômeno de 
massa e midiático.   

Representação na democracia e na república, vida par-
tidária, heroificação, personalismo e carisma, massa e poder, 
permeabilidade à participação da sociedade, mecanismos de 
controle social entre outros subjazem à criação da Frente Par-
lamentar em Defesa da Cultura. Iniciativa positiva que redefine 
para melhor a relação do Legislativo com a sociedade.

Projeto Notas de Passagem traz à Paraíba a  
Luther College Jazz Orchestra, no próximo mês

Cultura em destaque

O Projeto Notas de 
Passagem coordenado 
pelo maestro e compositor 
Eduardo Lakschevitz (RJ) 
trará pela primeira vez à Pa-
raíba a Luther College Jazz 
Orchestra (Iowa/USA) sob 
a regência do maestro Juan 
Tony Guzmán. A orquestra 
fará uma série de apresenta-
ções em João Pessoa e Cam-
pina Grande, no período de 
5 a 9 de junho.

O professor do Depar-
tamento de Educação Musi-
cal da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), maestro 
Eduardo Nóbrega, respon-
sável pela vinda do grupo 
ao Estado, informou que a 
Luther College Jazz Orches-
tra também se apresentará 
nos estados do Rio de Janei-
ro, São Paulo, Rio Grande do 
Norte e Pernambuco. “Essa 
é a terceira vez que o grupo 
vem ao Brasil, sempre com 
grande sucesso, e a primei-
ra vez em nosso Estado por-
tanto vamos explorar esse 
intercâmbio e trocar expe-
riências, mostrando nossa 
arte”, disse. 

A programação está 
vasta, no dia 5 de junho 
das 9h às 12h haverá um 
workshop com o Coral Gazzi 
de Sá da UFPB, na Sala Rade-
gundis Feitosa da UFPB. No 
dia 7 de junho, Luther Colle-
ge Jazz Orchestra se deslo-
cará para Campina Grande 

FotoS: Divulgação Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com 

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).

onde fará apresentações na 
UFCG e no Parque do Povo. 
No dia 8 pela manhã, de 9h 
às 12h haverá um workshop 
com a Rubacão Jazz, do De-
partamento de Música da 
UFPB, na Sala Radegundis 
Feitosa. Já no turno da tarde 
o workshop será com a Or-
questra Armorial do Colégio 
Marisa Pio X.

É por fim no dia 9/6, às 
16h haverá um ensaio geral 
para apresentação que ocor-
rerá às 21h na Sala Radegun-
dis Feitosa tendo como so-
listas os professores Heleno 
Feitosa (UFPB) e Rucker Be-
zerra (UFRN). Todos os even-
tos com entrada franca.

O projeto
De acordo com o idea-

lizador do projeto Eduardo 
Lakschevitz, o Projeto Notas 
de Passagem, mesmo antes 
de ter esse nome era um pro-
jeto desenvolvido há muito 
tempo e já trouxe, em 15 
anos pelo Brasil, artistas de 
vários países, como Estados 
Unidos, Europa Ásia e Amé-
rica Central. “Vieram coros, 
bandas, orquestras, grupos 
pequenos e maiores, grupos 
de estudantes e de observa-
dores da música brasileira”, 
comentou Lakschevitz. 

O projeto tem como ob-
jetivo o propósito de dividir 
a música, cantar, tocar e tam-
bém aprender um pouco da 
música brasileira. “Isso já ge-
rou experiências maravilho-
sas que podemos ter como 
músico, ver as possibilidades 

de grupos de pessoas que não 
falam a mesma língua pode-
rem estar dentro do mesmo 
ambiente e de uma mesma 
atmosfera, através da produ-
ção do som que eles fazem”, 
explicou o maestro acres-
centando que a turnê será 
especial, com envolvimento 
de escolas públicas; bandas 
de músicas do interior e dos 
estados; e manifestações ar-
tísticas, como oficina de sam-
ba, de dança e de frevo. “Além 
dos compositores locais que 
terão suas peças interpre-
tadas pela banda”, finalizou 
Lakschevitz.

O grupo será regido pelo maestro Juan Tony Guzmàn (lado)



Diversidade
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O longa-metragem intitu-
lado Mulher - drama de 
1931 dirigido por Octávio 
Gabus Mendes que retrata 
os dias de luta e sofrimen-
to enfrentados por Car-
mem, uma jovem expulsa 
de casa pelo padrasto, 

depois de se envolver com um de seus 
pretendentes e ainda inédito na TV bra-
sileira - é o primeiro dos quatro filmes 
da Cinédia que o Canal Curta! exibirá a 
partir de amanhã, às 22h, em homena-
gem a esse que é o mais antigo - e ainda 
em atividade - estúdio de cinema do 
Brasil. A propósito, o fio que une todas 
essas produções, que serão exibidas até 
o início de junho, é a temática tratada: a 
questão feminina e a posição da mulher 
na sociedade, ambos assuntos atuais, 
mas que, na época, a forma de aborda-
gem foi considerada inovadora.

A ideia do filme Mulher foi conce-
bida em Hollywood, quando o produtor 
Adhemar Gonzaga e os artistas de Barro 

Cenas inéditas

Iniciado ontem, mas se 
perdurando até o próximo dia 
12, a primeira etapa do projeto 
Sesc Letras, edição 2016, dá con-
tinuidade ao evento hoje com 
as oficinas  e palestras voltadas 
para o ambiente literário que 
abordam temas como contação 
de história e folclore brasileiro, 
além de retratar obras de escri-
tores e poetas como Cassandra 
Rios, Leonardo Padura e Chico 
César. Os interessados em partici-
par podem solicitar o formulário 
de inscrição através do e-mail 
priscilaaraujovital@gmail.com, 
ou no Setor de Cultura do Sesc, 
localizado no Centro da capital 
das 8h às 18h.

A palestra de abertura, 
que foi ministrada ontem pelo 
professor do Curso de Letras da 
UFPB, Expedito Ferraz Júnior, 
propôs questionamentos e 
discussões de natureza estética 
sobre a experiência da leitura 
do texto poético fornecendo ao 
público participante referências 
teóricas para o desenvolvimento 
dessas reflexões.

Mas hoje, a programação 
fica norteada pela oficina de 
Danielle Cristina Gomes An-
tonacci, com o tema “Olhos 
de Coruja, orelhas de elefante 
– Formação de Contadores de 
História”, das 9h às 11h.  Outra 
atividade é a oficina de Thais 
Dallagnol com o tema “Brin-
cando com Folclore”, das 15h 
às 17h. 

Uma novidade para este 
ano é que, tendo como cura-
dor do evento o multifacetá-
rio, Jairo Cézar, ele irá abor-
dando temas de relevância 
dentro do universo literário. 
Dentro do evento, ele fará 
parte da palestra “Revistas 
especializadas em difusão 
literária - a Palavra e outros 
exemplos”, que será realizada 
no próximo dia 19, às 19h, no 
auditório do Sesc Centro João 
Pessoa. Essa será uma ação 
que integra a segunda etapa 
do projeto, que vai do dia 15 
ao dia 19 de setembro e conta 
também com oficinas.

O escritor Jairo Cézar trata-
rá da importância das revistas 
literárias e de como o uso de 
novas tecnologias ajuda na 

difusão da arte literária, além 
de apresentar exemplos bem 
sucedidos deste tipo de veí-
culo de comunicação e contar 
um pouco da sua história. Os 
destaques vão para a revista 
eletrônica Blecaute, de Cam-
pina Grande, para a revista 
Palavra, publicação do Sesc, e 
para o Correio das Artes, mais 
antigo suplemento literário em 
circulação no País.

Nasceu em João Pessoa, 
mas é radicado em Sapé desde 
os primeiros anos de vida. Em 
2011, foi um dos vencedores do 
Prêmio Nacional Canon de poe-
sia, pelo poema “O Maestro”, 
e integra antologia com mais 
de 49 poetas de todo o País. 
Em 2012, pela Forma Editorial, 
lançou “Rapunzel e outros poe-
mas da infância”. Já em 2013, 
foi selecionado para integrar a 
coletânea Contos Mínimos S/A, 
com selo da editora Penalux, 
de São Paulo. Foi o primeiro 
diretor do Memorial Augusto 
dos Anjos em Sapé. Mantém, 
ainda, forte atividade cultural 
voltada à formação de leitores 
e de incentivo à leitura literária 
nas escolas.

Lucas Silva
Especial para A União

Canal Curta! exibirá, pela primeira vez na TV brasileira, os 
filmes Mulher e Ganga Bruta, ambos do estúdio Cinédia

Estação Cabo Branco expõe a história, 
mistérios, lendas e belezas da África

Humano - outro filme da Cinédia, estúdio 
responsável por lançar diversos nomes, a 
exemplo de Grande Otelo, Oscarito e Der-
cy Gonçalves - estavam na meca do cine-
ma, nos Estados Unidos. Esse longa tem 
uma curiosidade: na época, cenas feitas 
na favela foram descartadas a pedido dos 
exibidores, por medo de desagradar ao 
público. A outra obra cinematográfica 
inédita na TV brasileira destas quatro 
produções - todas no gênero ficção - da 
empresa é Ganga Bruta, drama de 1933 
dirigido por Humberto Mauro, cujo 
enredo mostra o surto de um jovem que 
assassina sua noiva, depois de ser enga-
nado por ela, e irá ao ar no próximo dia 
19, às 22h. Na trama, o rapaz é absolvido 
do crime e segue para o interior, onde se 
apaixona por Sônia, noiva de Décio. Apai-
xonados, os dois vão disputar o amor da 
moça. 

Os outros dois filmes - ambos comé-
dias - que serão exibidos pelo Canal Cur-
ta!, dentro do programa em homenagem 
à Cinédia, são Maridinho de Luxo (1938), 

do diretor Luiz de Barros, dia 25 deste 
mês, e, ainda, 24 Horas de Sonho (1941), 
dirigido por Chianca de Garcia, em 1º de 
junho, sempre a partir das 22h. 

Maridinho de Luxo conta a história 
de Patrícia, uma moça rica e mimada que 
decide comprar um marido, chamado 
Marcos. Depois de suportar, por um tem-
po, todas as imposições da contratante, o 
rapaz acaba se revoltando com a situa-
ção, sem esperar que o amor poderia lhe 
surpreender.

Última produção cinematográfica do 
programa do Canal Curta!, 24 Horas de 
Sonho é o primeiro filme da atriz Dul-
cina de Moraes, que depois viria a criar 
a Fundação Brasileira de Teatro (FBT), 
mais tarde transformada na Faculdade 
de Artes que leva seu próprio nome e 
funciona em Brasília. A trama acompa-
nha a história de uma jovem menina que 
decide dar fim a sua vida. Para isso, ela se 
hospeda em um hotel de luxo e vive uma 
vida de ilusões. Em paralelo, o filme mos-
tra, também, a realidade da aristocracia 

Em sequência cenas dos filmes Ganga Bruta e Mulher, selecionados para serem exibidos no Canal Curta, passando pela curadoria de Hernani Heffner

Sesc Letras acontece até o próximo dia 21

europeia, que está no Brasil, fugindo da 
Segunda Guerra Mundial.

“Por serem raras as aparições na 
TV, as produções da Cinédia têm, hoje, o 
status de tesouro para os iniciados. São 
cápsulas de um tempo em que a mulher 
seduz, em vez de ser seduzida, revelando 
a busca por uma autonomia social e exis-
tencial que, ainda hoje, reverbera no País 
do machismo e da homofobia”, explicou 
Hernani Heffner, curador da seleção que 
vai ao ar no Canal Curta!. “Por vezes, este 
comportamento ousado e impertinen-
te causou dissabores e violências, mas 
nenhuma das heroínas de Mulher, Ganga 
Bruta, Maridinho de Luxo e 24 Horas de 
Sonho abre mão das armas que dispõem, 
ou esmorecem diante de uma sociedade 
cândida em sua aparência, mas brutal 
em seus jogos de poder. O que uniu a es-
colha desses filmes foi, justamente, esse 
fio condutor invisível sustentado pelas 
crenças do produtor Adhemar Gonzaga 
e pela coesão da linha de produção da 
Cinédia”, disse ele..

A história, os mistérios e as 
belezas naturais do continente 
Africano serão mostrados na expo-
sição ‘Áfricas’, que estará aberta ao 
público, na Estação Cabo Branco – 
Ciência, Cultura e Artes. A exposição 
acontece no segundo pavimento da 
Torre Mirante até o dia 7 de agosto.

A mostra é resultado de pes-
quisas e viagens à África do artista 
Alberto Banal. Desde 2004, o artista 
tem estreita ligação com a cultura 
quilombola. A partir de estudos 
sobre o tema, Alberto Banal viajou 
à África, onde percorreu seis países: 
Argélia, Marrocos, Etiópia, Zâmbia, 
Gana e Senegal. “A cada retorno ao 
Brasil, voltava com novos conhe-
cimentos a partilhar através de 
exposições, palestras e seminários”, 
explicou o artista.

A exposição é dividida em três 
seções temáticas. A parte biográfica 
dedicada à linha do tempo do con-
tinente, como migração da humani-
dade para o local, descobrimento, 
explorações, escravidão, guerras e 
conflitos. A parte fotográfica traz 
305 fotografias de 14 países, resul-
tados da pesquisa do artista. Além 
de fotos próprias, a exposição conta 
com fotografias de 36 fotógrafos de 
vários continentes.

A terceira parte é literária e 
reúne elementos bibliográficos. 
Nesta parte há a reunião de 180 li-
vros de 53 autores africanos. Cinco 

banners explicativos sobre: grupos 
étnicos linguísticos, línguas oficiais, 
taxa de alfabetização, escritores 
lusófonos, escritores francófonos e 
anglófonos. O artista responsável 
explica que a ideia de colocar a letra 
‘s’ no nome da exposição é para 
ressaltar a pluralidade de culturas 
no continente, que resultou na 
exposição “Áfricas”.

O porquê da África – o artista 
Alberto Banal explicou que o inte-
resse pelo continente nasceu em 
2004. “Foi neste ano que tive meu 
primeiro contato com um quilom-
bo: uma visita rápida à comunidade 
quilombola de Pedra d’Água. Foi 
amor à primeira vista. Daí nasceu o 
meu interesse em conhecer o mais 
possível sobre o lugar das “raízes”, a 
África, cuja existência muitas vezes 
era ligada mais a fantasias míticas 
do que a conhecimentos reais”, 
disse.

Uma viagem a seis países afri-
canos (Argélia, Marrocos, Etiópia, 
Zâmbia, Gana e Senegal) aprofun-
dou as pesquisas sobre a cultura na 
África. Assim, o artista já organizou 
diversas exposições na Paraíba e 
também na Europa. As primeiras 
exposições foram organizadas 
na Universidade Federal de João 
Pessoa (UFPB) e, a seguir, em várias 
localidades da Paraíba e da Itália, 
sempre visando evidenciar a estrei-
ta relação entre quilombos e África.

TEMAS DIVERSOS



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:00 hs do dia 11 de Maio 
de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que 
objetiva: Aquisição de moveis, eletros e material de informática diversa destinados ao Fundo Municipal 
de Saúde deste Município. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Travessa Marcus José Barreto da Silva, 
S/N - Centro - Marcação - PB. 

Telefone: (083) 3625-1000.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 10 de Maio de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 60004/2016
OBJETO: Construção de uma academia de saúde no bairro Parque Dom Bosco.
LICITANTE HABILITADO:
- DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME. Deixou de atender ao item 8.2.4 do edital;
- PROJECTE-ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA. Deixou de 

atender ao item 8.3.1 do edital
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 18/05/2016, 
às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 05 de Maio de 2016.

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

AVISO
Aviso ao Publico em geral, comercio, Repartições Publicas, Bancos, Cartórios em geral, e 

especialmente junto ao Tribunal, que a PROCURAÇÃO PÚBLICA, lavrada nas Notas do Cartório 
Lopes Carneiro - Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito de Jacumã, Município de Conde, 
Estado da Paraíba, no livro 19 fls. 82, em data de sete de abril  de dois mil e dezesseis (07.04.2016), 
outorgada por mimALINETE SANTOS FERREIRA, brasileira, viúva,  pensionista, portadora do CPF 
sob o nº 442.134.334-04 e cédula de identidade nº 1247455 -2° Via-SSD/PB, residente domiciliada 
a Rua Projetada, s/n Jacumã - Conde-PB, em favor do Sr. RITA DE CÁSSIA FERREIRA CARDOSO, 
brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada a Rua Projetada, s/n Jacumã - Conde-PB, portador 
do CPF sob nº 701.974.344-79 e cédula de identidade nº 4.036.304-SSP/PB. A partir desta data fica 
revogada, tornado todos os atos praticados a partir de então, sem efeito, e totalmente nulos, seja civil 
ou mesmo criminalmente.

Distrito de Jacumã, Conde-PB, 11 de fevereiro de  2016

AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 015/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público, através do Pregoeiro 

Oficial, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São Miguel-PB, às 11:30 horas do 
dia 20/05/2016, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do tipo menor preço, Restrita às Micro-
empresas e ou Empresas de Pequeno Porte, objetivo: Sistema de Registro de Preços Para Eventual 
Fornecimento de  Tintas e Equipamentos para pintura, destinados a manutenção de prédios públicos 
municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e 
disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21/05/2014, E suas 
alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 das 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 04 de Maio de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 012/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 08:00 horas do dia 20 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, com o objetivo de: Fornecimento de Refeições, Destinados aos Funcionários, Servidores 
e Eventos Promovidos Pela Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 
e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: 
(083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 04 de Maio de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

CPF/CNPJ: 019797887/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  361,40
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027265
Responsavel.: PATRICIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 009028484-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.768,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026246
Responsavel.: PAULO SANTOS DA SILVA 59898852534
CPF/CNPJ: 013012622/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  182,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027041
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICOS L
CPF/CNPJ: 013714405/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  893,13
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026942
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICOS L
CPF/CNPJ: 013714405/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  293,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026981
Responsavel.: VALERIA GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ: 045066604-20
Titulo: CED CRE BAN IND  R$13.598,22
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2016 - 026531
Responsavel.: VANESSA CRISTINA DA COSTA DE 
ANDRAD
CPF/CNPJ: 015799392/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  226,04
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 024901
Responsavel.: VILMA DE HOLANDA LIRA
CPF/CNPJ: 020195879/0001-81
Titulo: CHEQUE R$1.000,00
Apresentante: REDE LITORANEA DE RADIO
Protocolo: 2016 - 026870
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 015651170/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  266,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027138
Responsavel.: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ: 008343492/0110-83
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  260,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027294
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 015651170/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  433,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027181
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,  10/05/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ABC INCENDIO SERV.I.M.E.C.I.LT
CPF/CNPJ: 015105712/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  623,97
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026484
Responsavel.: ABC INCENDIO S INS E MAN EQUIP
CPF/CNPJ: 015105712/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  660,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026485
Responsavel.: ANTONIO DEHON BRASILEIRO FILHO
CPF/CNPJ: 072358894-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  312,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026463
Responsavel.: BRASMAR CONSTR.E INCORPORA-
COES LTDA
CPF/CNPJ: 013683570/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  116,82
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026149
Responsavel.: COMERCIAL DE ROUPAS TAMANDARE
CPF/CNPJ: 015052016/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  429,17
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026928
Responsavel.: COMERCIAL DE ROUPAS TAMANDARE
CPF/CNPJ: 015052016/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  222,75
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026957
Responsavel.: FERNANDO LOPES MOREIRA GUEDINE
CPF/CNPJ: 081494634-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026194
Responsavel.: GERALDO LIMA BATISTA
CPF/CNPJ: 094877864-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  611,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027202
Responsavel.: LAZARO SOARES
CPF/CNPJ: 931391524-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  464,95
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 026091
Responsavel.: MARIA BETANIA ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ: 045085694-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  415,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 027177
Responsavel.: MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA 
EIRE
CPF/CNPJ: 003258004/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  772,13
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 025408
Responsavel.: OFISU JUSU TEMAKERIA E SERVICOS DE

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2015, que objetiva: Execução 
dos serviços de construção de uma Creche Convencional - 2, PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO C, 
Cuitegi/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$ 1.049.399,09. Fica, portanto, a partir desta 
publicação, convidado o representante legal e/ou procurador da empresa acima mencionada para 
comparecer ao Gabinete do Prefeito localizado no prédio sede desta Edilidade, num prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, objetivando a assinatura do contrato da licitação acima mencionada.

Cuitegi - PB, 09 de Maio de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Remigio - PB, 05 de Maio de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00027/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXI-

GÊNIO E AR COMPRIMIDO.
ABERTURA: 03/05/2016 as 14:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 05/05/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

DRENAGEM DA LAGOA PARQUE. LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP. A EMPRESA CONSTRUTORA BRTEC LTDA NO SEU 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCONTRA DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ORDENAMENTO 
JURÍDICO CONTÁBIL. - ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME. NÃO ATENDE AO PEDIDO 
MINIMO EXIGIDO NO ITEM 6.7.3 NO QUE SE REFERE AOS 50% DA PAVIMENTAÇÃO DO PISO 
INTERTRAVADO. - PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP. A CERTI-
DÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 
EPP NÃO CONSDIZ COM O PRAZO DO ITEM 8.2.14, NÃO APRESENTOU CAUÇÃO ITEM 6.7.1, 
CADASTRO ITEM 6.1, BEM COMO NÃO APRESENTA ACERVO TÉCNICO COMPATIVEL COM O 
EXIGIDO NO ITEM 6.7.3. Correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joaquim 
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Email:LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM.

Remigio - PB, 28 de Abril de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2016, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E DRENAGEM 
DA LAGOA PARQUE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Remigio - PB, 05 de Maio de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00002/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E 

DRENAGEM DA LAGOA PARQUE.
ABERTURA: 28/04/2016 as 14:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 05/05/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DESTERRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribui-

ções legais. Resolve homologar os resultados do Pregão Presencial SRP N.º 010/2016. Objeto: 
Prestar o fornecimento de equipamentos para suprimentos as Unidades de Saúde da Família do 
Município, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB (Proposta 
Nº 10493.355000/1140-04). Vencedor 01: GQS Eletros e Equip. Ltda, CNPJ: 11.427.407/0001-16, 
com o valor total de R$ 22.220,00, ref. aos itens: 4, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 29, 31, 33, 48. Vencedor 
02: Joselem Brito da Silva, CNPJ: 04.363.021/0001-22, com o valor total de R$ 62.240,00, ref. aos 
itens: 1 a 3, 5, 7, 8, 11, 16, 19 a 22, 25 a 28, 32 a 35, 37 a 47, 49 a 53. Vencedor 03: Nordeste R. 
C. Imp. Ltda, CNPJ: 03.781.718/0001-50, com o valor total de R$ 15.520,00, ref. aos itens: 6, 14, 
17, 23, 24, 30, 36. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 25 de abril de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde 
Nordeste Remanufatura de Cartuchos para Impressoras LTDA, CNPJ: 03.781.718/0001-50, 

endereço comercial a Rua Epitácio Pessoa, nº 166, Bairro: Centro, CEP: 58.400-025, Cidade: 
Campina Grande/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
 TRERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2016

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais; Resolve: Homologar o resultado 
da apuração da Inexigibilidade Nº 006/2016. Objeto: Prestar serviço na realização de 01(um) show 
da “Banda Forró do Dono”, no dia 15/07/2016, prestar serviço na realização de 01(um) show da 
“Banda Forró Pegado”, no dia 16/07/2016, prestar serviço na realização de 01(um) show da “Banda 
Forró Os 3 do Nordeste”, no dia 16/07/2016, todos os shows com duração mínima de 01h:40mn, 
em via publica, dentro da programação do João Pedro Fora de época do município de Desterro/PB, 
para contratação direta da: Area Badalada Eventos Ltda-ME CNPJ Nº 13.918.556/0001-03, com 
o valor total de R$ 103.000,00, pela apresentação dos 03 (três) shows, nos dias 15 e 16/07/2016. 
Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 09 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2016

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Desterro/PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. Nº 021/2016, Inexigibilidade Nº 006/2016, para 
a contratação direta da: Area Badalada Eventos Ltda-ME CNPJ Nº 13.918.556/0001-03, com o valor 
total de R$ 103.000,00, pela apresentação dos 03 (três) shows, nos dias 15 e 16/07/2016. Direito a: 
Prestar serviço na realização de 01(um) show da “Banda Forró do Dono”, no dia 15/07/2016, prestar 
serviço na realização de 01(um) show da “Banda Forró Pegado”, no dia 16/07/2016, prestar serviço 
na realização de 01(um) show da “Banda Forró Os 3 do Nordeste”, no dia 16/07/2016, todos os 
shows com duração mínima de 01h:40mn, em via publica, dentro da programação do João Pedro 
Fora de época do município de Desterro/PB. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 09 de maio de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ATA E CONCESSÃO DE PRAZO - CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2016
Torna público que no dia 05 de maio às 9hrs foi realizado através da Secretaria Municipal para 

o Desenvolvimento Humano, sediada à Rua Jota Claudino, s/nº (Centro Administrativo Municipal – 
antigo local do Polo de Confecções), Cajazeiras-PB, a reunião para recebimento dos documentos 
de habilitação e projetos de venda dos agricultores que tinham interesse em participar da CHAMADA 
PÚBLICA. Porém, os presentes não apresentaram documentos em conformidade com o edital, 
motivo pelo qual será concedido o prazo de 08 dias, conforme autoriza o §3º do art. 48 da Lei 
8.666/93, para a apresentação de nova documentação. Assim, fica designada nova reunião para 
ocorrer no dia 18 de maio às 9hrs na sede da Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na sede da Prefeitura e EMATER.

 Cajazeiras - PB, 09 de Maio de 2016
  FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para Pavimentação 

em Paralelepípedo.
LICITANTES HABILITADOS:
- CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA- EPP.
- CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME .
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA- ME .
- CONSTRUTORA EDFICAR LTDA - ME .
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA.
- HOT GAS CORM E SERV DE INSTALAÇÃO E MON EM GERAL LTDA- ME.
- JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME .
- LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME.
- VN CONSTRUÇÕES E INCORAÇÕES EIRELI - ME .
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
16/05/2016, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - 
Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com.

Marcação - PB, 04 de Maio de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E CONVOCAÇÃO DO LICITANTE
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016

Torna público que no dia 05 de maio de 2016 o setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Cajazeiras-PB recebeu da Subcomissão Técnica a análise e julgamento da proposta técnica contida 
nos envelopes nº 1 e 3, conforme disposições dos itens 10.24 a 10.28 do edital, restando classifi-
cada a empresa MIX COM Agencia de Propaganda e Publicidade. Obedecendo ao item 10.29 esta 
CPL convoca a licitante para comparecer no dia 12/05 às 9:30 à sede da Prefeitura Municipal de 
Cajazeiras-PB para dar prosseguimento às atividades das sessões 02, 03 e 04, e sendo obedecido 
o disposto no artigo 43, III da Lei nº 8.666/93, prosseguir-se-á a análise dos requisitos de habilitação 
com a abertura do envelope nº 05. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383. Email: cplcajazeiras@gmail.com

Cajazeiras - PB, 09 de Maio de 2016
PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 23 
de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de um profissional na área de ultrassonografia, para prestar serviços junto a secretaria de saúde 
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) 3625-1000.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 09 de Maio de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 11 de Maio 
de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00014/2016, 
que objetiva: Aquisição de equipamento médicos hospitalar diversos, destinados ao Fundo Municipal 
de Saúde deste Município. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Travessa Marcus José Barreto da 
Silva, S/N - Centro - Marcação - PB. 

Telefone: (083) 3625-1000.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 10 de Maio de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS Nº.  01/2016

PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS PRIVADOS
PROCESSO Nº. 01/2016

AVISO DE SELEÇÃO PÚBLICA
1. . O Município de João Pessoa / Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa 

/ SEPLAN, por meio da Comissão Especial de Seleção - CES, nomeada por Portaria Nº. 274 de 14 
de abril de 2016 – publicado em Semanário Oficial nº 1524, torna pública a realização de processo 
de SELEÇÃO DE PROPOSTAS para fins de obtenção de financiamento para a recuperação de 
imóveis privados visando à preservação do patrimônio cultural.

2. São elegíveis para obtenção de financiamento os imóveis privados, de propriedade ou em 
uso de pessoas físicas ou jurídicas, situados na área descrita no ANEXO I do edital acima referido 
no Município de João Pessoa, Estado da Paraíba .

3  O Edital completo, contendo as regras para participação e seleção, assim como o Formulário 
para Apresentação de Proposta, poderão ser consultados e retirados pelos interessados até o dia 
09/06/2016, das 08:00 às 14:00 horas , nos endereços abaixo:

Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa – COPAC - JP
Praça Pedro Américo, nº 70 - 58010-340 – Centro
Fax: (83) 3214-3206 / e Fones 3214-3108/ 3214-1395
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/_ onde o Edital completo está disponibilizado para facilitar a 

consulta e obtenção do FORMULÁRIO DE PROPOSTA.
 Sede do IPHAN-PB : Praça Anthenor Navarro, 23, Bairro Varadouro- 58.010-480
www.iphan.gov.br, site do IPHAN. 
4. As propostas deverão ser entregues até às  14:00 horas do dia 10/06/2016, no endereço abaixo:
Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa – COPAC-JP
Praça Pedro Américo, 70 , 2º Andar, Centro, CEP ,- 58010-340.
5. A abertura das propostas será realizada em sessão pública, às 10:00 horas do dia 13/06/2016 

no mesmo endereço indicado no item 4 deste aviso.
6. Fonte de recursos: Convênio Nº 764515/2011 celebrado entre o IPHAN/PB  e o Município 

de João Pessoa.
7. O atendimento das propostas está sujeito à disponibilidade dos recursos alocados pelo 

IPHAN e pelo Município, este último a título de contrapartida financeira, para ação do financiamento 
para recuperação dos imóveis privados no convênio citado no item 6, respeitados os critérios de 
classificação deste Edital.

8. O resultado do processo de seleção será afixado no Mural de Publicação da Prefeitura Mu-
nicipal, publicado no Diário Oficial do Município, quando houver,e em jornais de ampla circulação 
no município, quando possível.

João Pessoa, 09 maio de 2016
Rui César de Vascocelos Leitão

Coordenador da COPAC-JP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.013/2016 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nºs: 2016/014224 da SEMAM; 2016/010829 da SEDURB; 

2016/024265 da SECOM; 2016/042887 do SEGAP; 2016/033666 da SEAD; 2016/023746 do 
PROCON-JP; 2016/034485 da CGM; 2016/032455 da SEPPM; 2016/024215 da SEMUSB; e 
2016/030416 da SEINFRA.

DATA DE ABERTURA: 20/05/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA 

MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200 ML E GARRAFA DE 500 ML), PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 628674. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários e 20 - Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no 
Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 09 de maio de 2016
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
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 24 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 ventiladores de 
parede,para atender a demanda das Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino 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. Link: Transparencia.

Cabedelo - PB, 09 de Maio de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016
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 23 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 ARMAS PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL. 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. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 09 de Maio de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 68/2016

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO JUDICIAL 
– PROCESSOS Nºs 0802270.25.2016.8.15.2001, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA BANDEIRA, 
classificada em 589,  lugar, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, e 0005681-
46.2015.8.15.2001, DIOCELLI LINO DE ALENCAR GALDINO, classificado em 3º lugar, para o 
cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA LIBRAS, Edital nº 01 de 08 e 
novembro de 2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários 
Publico do Município)  com o que segue: 

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

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

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

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

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

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 05 de maio de 2016
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.038/2015/SEMAS/PMCG. 
PARTES: SEMAS/PMCG E W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - MEOB-
JETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 
11/05/2016, ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2016.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08 244 1019 2204 E 
OUTROS. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 029. FUNDAMENTAÇÃO: 
ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ALISSON 
ALMEIDA GOMES.DATA DE ASSINATURA: 09/05/2016 .

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro, ADJUDICO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00015/2016, para prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de 
ensino do Município de Ibiara, conforme edital e HOMOLOGO o seu objeto o Sr. JOSÉ PEREIRA 
NETO, portador do CPF nº 965.061.484-20, vencedor com o valor mensal de R$ 3.800,00 (três 
mil e oitocentos reais) e valor global de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais) para o ITEM 
01 e o Sr. FRANCISCO SOUSA LIMA, portador do CPF nº 008.965.138-31, vencedor com o valor 
mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para 
o ITEM 02, conforme resultado de julgamento do Pregoeiro e propostas de preços apresentadas.  

Ibiara - PB, 09 de Maio de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
Pelo presente edital, fica REVOGADA a partir desta e sem nenhum efeito, a procuração pública 

lavrada no livro 257, folhas 154 à 154v, datada 30/11/2015 no serviço  Notarial “Pessoa Milanez”, 
3º Oficio de Notas, desta Capital, em que é parte outorgante: HILDA COUTINHO DE SALES SILVA, 
e a parte outorgada: LUCIETE COUTINHO DE SALES SILVA.

CENTRO DE EDUCAÇÃO S. R. RAMOS – CNPJ Nº 05.139.034/0001-85. Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência do Meio Ambiente emitiu a Licença Prévia nº 965/2016 em João 
Pessoa, 26 de abril de 2016 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: CENTRO DE EDUCAÇÃO 
S. R. RAMOS Na(o) RUA FERNANDES VIEIRA, 1205, JOSÉ PINHEIRO – Município: CAMPINA 
GRANDE – UF: PB. Processo: 2015-007550/TEC/LP-2617.

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026586
Responsavel.: JOSE CLEMENTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 013032491/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$269,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026278
Responsavel.: METALURGICA PORTAL IND E COM D
CPF/CNPJ: 001765336/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.259,73
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026949
Responsavel.: METALURGICA PORTAL IND E COM D
CPF/CNPJ: 001765336/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.722,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026969
Responsavel.: NOVA XANGAI RESTAURANTE LTDA  26
CPF/CNPJ: 010516114/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.568,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026115
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$555,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026452
Responsavel.: P & A COMERCIO DE PRODUTOS OPT
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$562,86
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026482
Responsavel.: P & B COM.VAREJISTA DE COMPO-
NENTES
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$238,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025259
Responsavel.: RAQUEL DE VARGAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 010305290-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$627,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016890
Responsavel.: RODRIGO FERREIRA ROQUE-MOVEIS
CPF/CNPJ: 007930926/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$239,31
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026475

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,  10/05/2016
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.: ADVENTURE STORE COM.LTDA ME
CPF/CNPJ: 010886936/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.239,23
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026121
Responsavel.: ADVENTURE STORE COM.LTDA ME
CPF/CNPJ: 010886936/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$459,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026118
Responsavel.: AAFJ-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 007454779/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$944,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026372
Responsavel.: BERLANDIA FERREIRA LIMAME
CPF/CNPJ: 017957748/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025717
Responsavel.: CARLOS ALBERTO SILVA MORAES
CPF/CNPJ: 238255374-04
Titulo: CHEQUER$5.000,00
Apresentante: RADIAL INCORPORACOES E CONS-
TRUCAO L
Protocolo: 2016 - 026000
Responsavel.: CHRISTIANO LUCIO CUNHA PESSOA
CPF/CNPJ: 931259414-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 30,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025723
Responsavel.: CESAR AUGUSTO DE ABRANTES 
CESCONETT
CPF/CNPJ: 015620604/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$893,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026905
Responsavel.: LJL CONST. INC. LOC. E CONSULTORIA
CPF/CNPJ: 007698967/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$369,50
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 025631
Responsavel.: IMPACTO SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 013091438/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$202,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 026604
Responsavel.: ICONI - IMOVEIS, CONSTRUCCOES
CPF/CNPJ: 009100695/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$513,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 10 de maio de 2016



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 368/2015
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 órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 24/05/2016, às 9h para:

Registro de Preços para Serviço de Dedetização, destinado à  Secretaria de Estado da Educa-
ção - SEE, 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  16-00334-2
João pessoa, 09 de maio de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente Executiva de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 04.09.14.581 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
DATA DE ABERTURA: 19/05/2016 – ÀS 9h 
REGISTRO CGE Nº. 2650/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (MULTIMARCAS), PARA REALI-

ZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM 
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.

 O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Hemocentro 
da Paraíba, por sua Pregoeira, Sra. Patrícia Batista Maia, nomeada pela Portaria nº 115/GS/2015 
da Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Saúde, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério 
do menor preço unitário. O Edital ficará à disposição no prazo prescrito na legislação pertinente, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1119, Torre, João 
Pessoa – PB ou nos sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e no Central de Compras/SEAD. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 
272 – Recursos Próprios. Consulta com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 8h às 
12h e de 14h às 18h, no Telefone/Fax: 083. 3218-7661 ou pelo email: cpl.hemocentro.pb@gmail.com

João Pessoa, 09 de maio de 2016.
Patrícia Batista Maia

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
 CONVITE Nº 001/2016

Registro CGE Nº. 16-00325-1
Objeto: Elaboração de projeto para obtenção do benefício fiscal de redução em 75% do Imposto 

de Renda por modernização total; bem como assessorar a empresa de todas as providências 
necessárias que antecedem a apresentação dos projetos, até a aprovação final e expedição do 
“Laudo Constitutivo” pela SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, com 
base na Legislação reguladora dos incentivos fiscais da SUDENE, em conformidade com o Anexo 
2 – Termo de Referência.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 44.150,00 (quarenta e quatro mil cento e cinquenta reais).
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.com.br e / ou obtido pelos interessados, 

de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 17/05/2016, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 004/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de 
São Miguel-PB, às 09:30 horas do dia 20 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial 
SRP, do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equi-
parados, com o objetivo de: Eventual contratação de empresa especializada para prestar serviços 
de remanufatura de toner e cartuchos de impressoras, destinados a manutenção das atividades 
das secretarias municipais da prefeitura municipal de Barra de São Miguel. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 
123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. 
Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 04 de Maio de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 014/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar 

através do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, 
Barra de São Miguel-PB, às 10:30 horas do dia 20 de Maio de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial SRP, do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, com o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual fornecimento de 
materiais de consumo e equipamentos de natureza agrícola destinados para atender as necessidades 
da secretaria de agricultura do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 
0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 04 de Maio de 2016
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00053/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Emulsão Asfáltica do tipo RM-1C e RR-1C; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - R$ 108.000,00.

Guarabira - PB, 05 de Maio de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Esquadrias para o Centro de Atividades Educacionais - Casarão da 
Cultura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2016. 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 exer-
cício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00257/2016 - 13.04.16 - G5 COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - R$ 32.461,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados, que foram INABILITADOS  todos os licitantes 
PRENOR PRÉ FABRICADOS DE CIMENTO DO NORDESTE LTDA, CONSTRUTORA CONS-
TRUTERRA E SERVIÇOS EIRELLI – EPP, ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. 
– ME, ENGEART ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELLI – EPP, SOLO MOVETERRAS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, TGB ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELLI 
ME, LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e INSTEC INSTALAÇÕES TÉCNICAS 
LTDA ME no procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA nº 001/2016, cujo objeto 
é a Contratação de empresa de engenharia e construção para construir em estrutura de concreto 
armado pré-moldado 03 (três) galpões, destinados ao Almoxarifado Central, Arquivo Geral e De-
pósito Judicial deste Poder Judiciário Estadual, com base no Art. 48 § 3º da Lei 8.666/93 , decide 
a Comissão de Licitação por fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 
nova documentação escoimadas das causas apresentadas. Demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes 
Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a 
quinta-feira das 13:00 h às 18:00 h e às sexta-feiras das 08:00 h às 13:00 h, através dos telefones 
(83) 3216-1456 , 3216-1617 ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do Edital e seus 
Anexos poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br .

João Pessoa, 09 de maio de 2016
Arleide Maria da Silva Barbosa

Presidente CPL/TJPB

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Modalidade Data Hora Objeto
CONCORRÊNCIA Nº 01/16 - CEL
Registro CGE Nº 16-00319-5 27/06/2016 15:00

Contratação de empresa de engenharia especializada para 
serviços de supervisão, fiscalização e controle de obras de 
pavimentação, restauração e gerenciamento ambiental das 
rodovias integrantes do Programa Caminhos da Paraíba.

Valor Estimado - R$ 15.022.290,48
O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cel@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da 
Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e email ); outras informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (83) 3216 2885 e site www.der.pb.gov.br.

João pessoa, 09 de maio de 2016
.Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

COMARCA DE CABEDELO. 5ª VARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROCESSO Nº 
0000966-56.2013.815.0731. AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO. O MM. Juiz de Direito da vara 
supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER todos quantos o presente edital virem ou conhecimento 
tiverem que tramita neste cartório uma Ação de Cobrança movida por BANCO DO NORDESTE 
BRASIL S/A em face de ROBERTO CARLOS MONTEIRO DA SILVA e outros e estando o réu em 
lugar incerto e não sabido mandou o MM. Juiz expedir o presente edital para CITAR A EMPRESA 
ROBERTO SOM, CNPJ 24.110.934/0001 -44, bem como seu representante legal ROBERTO CAR-
LOS MONTEIRO DA SILVA, para, querendo, contestar no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de 
revelia e confissão arts. 285 e 302 do CPC. E para que ninguém alegue ignorância será publicado 
no DJ e afixado no atrium local. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo, 04/05/2016. Eu, Rita 
Menezes, digitei.AA. JU-IZ DE DIREITO. JOAO MACHADO DE SOUZA JUNIOR.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Maio de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA 
JATO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 09 de Maio de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO PARCE-
LADO E DIÁRIO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE UIRAÚNA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 09 de Maio de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60006/2016
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obra de um Centro de Assistência 

Psicossocial Tipo AD III.
LICITANTE HABILITADO:
- NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI.
LICITANTE INABILITADO:
- BRASEM INCORPORACOES LTDA, por não atender ao item 8.2.4.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
18/05/2016, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro 
- Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 09 de Maio de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa 
do ramo de construção civil para executar a obra de pavimentação em vias públicas urbanas no 
Município de Damião. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 09 de Maio de 2016
EDNALDO ROCHA SILVA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2016              CHAMADA PÚBLICA Nº 011/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA  COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO FISIOTE-
RAPÊUTICO, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA E DENSITOMETRIA 
ÓSSEA A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – PB.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 075/2016, referente à 
Chamada Pública nº 011/2016, embasado no Parecer da Coordenadoria Jurídica, no Parecer 
Técnico da Secretaria de Saúde e no Relatório Conclusivo da Comissão Permanente de Licitação, 
e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
RATIFICO e ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor de:  Instituto Pericles Vilhena de 
Ação Social, inscrita no CNPJ: 07.950.212/0001-89, Item: 01, pelo valor total de R$ 460.419,72 
(quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), para 
contratação do objeto em referência, com base no Art. 24, inciso XXXII, fundamentada no Art. 
8º, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, em consequência, fica convocada a proponente para 
assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei. 

Santa Rita, 05 de Maio de 2016.
JACINTO CARLOS DE MELO

SECRETÁRIO DE SAÚDE

ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL DOS COLABORADORES DA VERDADE – CNPJ/CPF 
Nº 03.059.448/0001-79 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1069/2016 em João Pessoa, 5 de maio de 
2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO Na(o) 
-  RUA DEP. JOSÉ MARIZ, 768, TAMBAUZINHO.  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2016-002152/TEC/LI-4764.

AUTO POSTO GLOBAL REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ/CPF Nº 
06.137.380/0001-97 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 998/2016 em João Pessoa, 27 de abril de 2016 – Prazo: 
1765 dias. Para a atividade de: Comércio de combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel; Venda de 
óleo lubrificante; loja de conveniência, prestação de serviço – lavagem de veículos, troca de óleo. 
Na(o) -  RUA PROFESSOR BURITY, Nº 30 – CIDADE DOS COLIBRIS  Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB.  Processo: 2016-001120/TEC/LO-1671.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2016, que objetiva: Aquisições de Esquadrias 
para o Centro de Atividades Educacionais - Casarão da Cultura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: G5 COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - R$ 
32.461,00.

Guarabira - PB, 11 de Abril de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 03.2016
OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços na execução na construção de um muro 

de alvenaria, com a finalidade de proporcionar o fechamento do terreno onde se encontra o ginásio 
poliesportivo padrão FNDE, localizado no Conjunto Alto da Boa Vista no Município de Guarabira/PB.

EMPRESA HABILITADA:
BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA, por atender a todos os requisitos de 

habilitação.
EMPRESAS INABILITADAS:
03.782.343/0001-43 - CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI, não apresentou a certidão de 

infrações trabalhistas, conforme subitem 8.2.6.4 do edital; 17.809.782/0001-07 - CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA, apresentou as exigências dos subitens 6.7, 8.2.5.4, 8.2.5.8 e 8.2.6.3 
sem firma reconhecida, apresentou o balanço patrimonial referente ao exercício de 2014, conforme 
subitem 8.2.6.1 do edital e não apresentou a certidão de infrações trabalhistas, conforme subitem 
8.2.6.4 do edital; 07.750.950/0001-82 -LRM CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA, não 
apresentou a certidão de infrações trabalhistas, conforme subitem 8.2.6.4 do edital; 05.157.468/0001-
08 - JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, apresentou sua certidão estadual com inscrição 
estadual suspensa, subitem 8.2.4.3 do edital e não apresentou a certidão de infrações trabalhistas, 
conforme subitem 8.2.6.4 do edital; 24.024.359/0001-67 - VN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI, apresentou o instrumento de contrato com o responsável técnico sem o registro em órgão 
competente, subitem 8.2.5.2 do edital.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 18.05.2016, às 08h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata 
que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 09 de Maio de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a licitação na modalidade 

pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME 
e EPP que ocorreria no dia 10 de maio de 2016 as 13h00min, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS/PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA 
ÁREA DE ENGENHARIA, ocorrerá no dia 24 de maio de 2016 às 13:00. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 09 de maio de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 00001/2014-CPL
OBJETO: Construção de 03 (três) Unidade Básica de Saúde nas localidades: Distrito de São 

João Bosco, Comunidade de Boa de Vista e Comunidade de Garrancho. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preço nº 00003/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ministério da Saúde, programa 
de requalificação de unidade de saúde - UBS. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de 
vigência, previsto na Cláusula Sétima do Contrato, que será prorrogado para mais 06 (seis) meses, 
passando, portanto a vigorar até o dia 12 de agosto do ano de 2016. Ficam as demais Cláusulas 
contratuais inalteradas. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e a 
Empresa R A CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Data de Assinatura: 
12 de fevereiro de 2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LAVA JATO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 09 de Maio de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

JOSEFA DE SOUSA VASCONCELOS – CNPJ/CPF Nº 01.201.149/0001-00 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1018/2016 em João Pessoa, 28 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio 
de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP Na(o) RUA ESCRITOR NEVES JUNIOR - Nº 389 Município:  
JOÃO Pessoa – UF: PB.  Processo: 2015-006026/TEC/LO-0652.

HORIZONTE INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 16.675.984/0001-40 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1044/2016 em João Pessoa, 4 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação comercial com 52 lojas em área dotada de rede coletora pública Na(o) 
AV. LIBERDADE - Nº 3859 Município:  BAYEUX – UF: PB.  Processo: 2016-000468/TEC/LO-1513.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 10 de maio de 2016Publicidade
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