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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
23o  Mín.

34o  Máx.
19o Mín.

36o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,609  (compra) R$ 3,611  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,460  (compra) R$ 3,760  (venda)
EURO   R$ 4,012  (compra) R$ 4,016  (venda)

l Semob altera sentido de circulação em 17 ruas no Cabo Branco. Página 5

l Paraíba ocupa 4a posição em transplantes de órgãos no NE. Página 6

l Estado faz pagamento na próxima segunda e na terça-feira. Página 8

l Lewandowski extingue tramitação oculta de processos no STF. Página 10

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

Nublado com 
chuvas ocasionais

ações nas áreas de edu-
cação, mobilidade urbana e 
infraestrutura vão beneficiar 
moradores.  PÁGINA 8

Tem Boi no Algodão 
será encenado hoje à 
noite, na cidade de Juri-
piranga.  PÁGINA 21

suplemento de maio 
homenageia a escritora 
paulista Lygia Fagundes 
Telles.  PÁGINA 23

Governador entrega 
obras em quatro 
cidades do Brejo

Cia Boca de 
Cena apresenta 
espetáculo hoje

Correio das Artes 
circula amanhã 
em A União

Recursos devem voltar para a 
população, destacou Ricardo

Espetáculo tem patrocínio 
do FIC Augusto dos Anjos

Carta de Lygia a escritor 
paraibano é destaque

Estado lança 3a fase do
Habilitação social hoje

Investimento
TurMALINA EduCAção

MPF confirma 
irregularidades

Sisu terá 6.175 
vagas na PB

delação obtida 
na operação sete 
Chaves revela extra-
ções de turmalina 
paraíba.  PÁGINA 4

Inscrições vão 
começar na próxima 
segunda-feira e ter-
minam no dia 2 de 
junho.  PÁGINA 13

Nova etapa do programa, que possibilita a pessoas de baixa renda o acesso gratuito à carteira de motorista, será 
anunciado pelo governador Ricardo Coutinho durante plenária do Orçamento Democrático, em João Pessoa.  PÁGINA 5

FoToS: Divulgação

FoTo: Francisco França/Secom-PB

CNH grATuITA PArA BAIXA rENdA

baixa

baixa

21h26

08h41

1.9m

2.1m

ALTA

ALTA

02h17

15h02

0.7m

0.6m

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Esportes
FoTo: Thercles Silva/Secom-PB

FeIRINhA De DOMINGO  Evento será realizado amanhã no Espaço Cultural com atividades 
para as crianças, brechós, food bikes, comércio de artesanato e de antiguidades.  PÁGINA 7

Real e Atlético de 
Madrid decidem 

Liga dos Campeões
Final da competição 

será às 15h45 (horário 
de Brasília) em Milão, na 

Itália.  PÁGINA 18

Partida será hoje, às 19h, no 
Estádio almeidão.  PÁGINA 17

Série C: Botafogo 
encara o Cuiabá

FoToS: Reprodução/Internet
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Na noite de 16 de dezembro de 2012, 
a estudante Jyoti Singh voltava do cinema 
com um amigo tarde da noite quando abor-
dou o ônibus na capital indiana, Nova Déli. 
No veículo estavam seis homens, incluindo 
o motorista e um menor. A certa altura do 
percurso, o ônibus se afastou do seu tra-
jeto. Os agressores usaram uma barra de 
ferro para bater no amigo da moça e dei-
xá-lo inconsciente. Na sequência, ela foi es-
tuprada.  Depois da agressão, ambos foram 
jogados para fora do ônibus. Os detalhes 
dessa história chocaram a opinião pública 
e geraram protestos na Índia e em vários 
outros países. 

Sexta-feira da semana passada, uma jo-
vem brasileira de 16 anos foi violentamente 
estuprada por mais de 30 homens, numa fa-
vela do Rio de Janeiro. Orgulhoso de seu fei-
to, um dos criminosos quis exibir seu troféu. 
Um vídeo com toda sorte de agressões e vio-
lências impostas à menina correu as redes 
sociais. Muitas pessoas se indignaram com 
a história, muitas choraram. Um desenho 
de uma mulher pregada na cruz, com san-
gue escorrendo pelas pernas, virou perfil de 
milhares de usuários no Facebook, em ple-
no dia de Corpus Christi, como se a menina 
tivesse sido crucificada. Na imprensa inter-
nacional, o caso obteve grande repercussão, 
ocupando as primeiras páginas dos jornais.

Ainda que separados pela geografia e 
pelo tempo, estes dois episódios revelam 
uma mesma doença social: a cultura do ma-
chismo e a banalização da violência. “Mons-
tros”, “doentes”, “loucos”. Assim foram 
tratados nas redes sociais os autores do es-
tupro coletivo que chocou o país. Mas mui-
tos especialistas garantem que não é uma 

possível deficiência mental que provoca 
ataques desta natureza. Mais determinante, 
dizem eles, é a certeza da impunidade que 
os agressores acreditam ter. De fato, não é 
incomum, ao contrário, é bem frequente, 
que na cultura machista as vítimas de estu-
pros sejam consideradas culpadas pelo cri-
me de que, na verdade, são vítimas.

A indignação e os protestos públicos 
subsequentes levaram à aprovação de uma 
emenda à legislação criminal que entrou 
em vigor em abril de 2013, menos de cinco 
meses após o ocorrido. A lei ampliou a defi-
nição de estupro, endureceu as penas (no-
tadamente para casos seguidos de morte) 
e tornou crime sexual ações como ataques 
com ácido (que vitima centenas de pessoas 
por ano no país, a grande maioria mulhe-
res), assédio sexual e voyeurismo. No Bra-
sil, estas leis já existem e costumam ser ri-
gorosamente aplicadas. O problema é que, 
animados por esta cultura do machismo, 
esses agressores consideram a mulher su-
balterna e chegam mesmo a imaginar que 
sairão impunes. 

Conclusão inevitável: a lei é necessá-
ria, precisa ser aplicada sem contemplação, 
mas nem sempre basta para inibir atos de 
barbárie como este que ocorreu no Rio de 
Janeiro. É urgente que governo e socieda-
de se empenhem cada vez mais em ações 
socioeducativas permanentes. Nas escolas, 
nos ambientes de trabalho, nas ruas – seja 
onde for – o respeito à integridade das mu-
lheres precisa ser visto como um valor ine-
rente à sua condição humana. Machistas e 
bárbaros devem ser denunciados, execra-
dos e exemplarmente punidos. Chega de 
barbárie!

Editorial

 Crônica

 Chega de barbárie!
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Os vaqueiros de David
Nos quadros de David eles aparecem encourados, mas numa nudez 
de força e coragem que nada fica a dever à da vida primitiva”.

 

Na audiência do Orçamento 
Democrático Estadual hoje, 
em João Pessoa, o Governo do 
Estado fará uma prestação de 
contas do resultado dos in-
vestimentos oriundos da edi-
ção do ano passado. De acordo 
com o secretário executivo do 
ODE, Givanildo Pereira, foram 
feitos investimentos de quase 
R$ 1,2 bilhão em obras, ações 
e serviços na área da 1ª Re-
gião, capitaneada pela capital.  

“Não é aceitável que a crise 
hídrica seja usada pelos mes-
mos grupos que já tiveram 
oportunidade de resolver o 
problema, mas nada fizeram”. 
De Anísio Maia (PT), em refe-
rência à crise de abastecimen-
to de água em Campina Gran-
de. Para ele, “este é o último 
ano de crise hídrica” na cidade. 
E dá os créditos: “Sem Lula e 
Dilma, a transposição seria um 
sonho distante”.

O procurador Júlio Marcelo, do Tribunal de Contas 
da União (TCU), cujo parecer sobre as contas de 
Dilma Rousseff foi um dos estopins para a continui-
dade do processo de impeachment, acredita que 
a presidente poderá responder no âmbito judicial. 
O procurador, que esteve ontem em João Pessoa, 
enxerga a possibilidade de a Procuradoria-Geral da 
República apresentar ação contra ela no STF. 

ÂmbiTO judiCiAl

TuiTADA quE REpERcuTiu

SONhO pRóximO

uNinforme

ElE iNOcENTA TEmER

AmOR AO ciNEmA

cARANguEjO-DEcORADOR Em pOlíTicA E biOlOgiA

Júlio Marcelo tratou de outro tema 
polêmico: o presidente interino Mi-
chel Temer teria cometido crime de 
responsabilidade, como o atribuído 
à presidente Dilma? Ele afirma que 
não. De acordo com o procurador, os 
decretos de abertura de crédito sem 
prévia autorização do Congresso fo-
ram “produzidos pela equipe admi-
nistrada pela titular do cargo”.

A obra-prima ‘Cinema Para-
diso’ (1988), de Giuseppe 
Tornatore, marcará o pri-
meiro aniversário do cine-
clube ‘O Homem de Areia’, 
da Fundação Casa de José 
Américo, na próxima quar-
ta-feira. Após a exibição, o 
crítico de cinema Wills Leal 
comentará a película, uma 
declaração de amor à sé-
tima arte, Oscar de Melhor 
Filme Estrangeiro (1990).  

Repercutiu a postagem do governador Ricardo Coutinho no twitter, expressando sua indignação 
quanto ao abandono de um dos acessos à Estação Ciência, pela prefeitura, que comparou às crateras 
lunares. Tanto foi assim que o prefeito Luciano Cartaxo amanheceu em outro acesso, com uma equipe 
de auxiliares, garantindo que a pavimentação seria feita. Cida Ramos, pré-candidata a prefeita pelo 
PSB, lembrou ontem que a prefeitura “abandonou o acesso por quase dois anos” e deixou “sem corpo 
nem alma” o próprio equipamento público.   

Em política, caranguejo-decorador é mesmice, conservadorismo, ‘ma-
ria-vai-com-as-outras’, perfil de identidade alheia. O caranguejo-deco-
rador, em política, não tem uma voz própria, distinta, firme, segura, ob-
jetiva, contundente. Não. Prefere transfigurar sua voz na voz do outro, 
de forma a parecer quase idêntico àquele, sem correr os riscos próprios 
do protagonismo. Ele prefere adequar-se ao cenário que o cerca para 
buscar a invisibilidade oportunista que o manterá vivo. Em biologia, o 
caranguejo-decorador é magnífico, por inteligência. Sob formações ro-
chosas, à maré baixa, ele incorpora ao corpo todos os elementos que 
estão ao seu redor – possui uma espécie de velcro que segura qualquer 
coisa que estiver em seu entorno. É a sua defesa contra predadores como peixes – quando destes 
se aproxima, o caranguejo-decorador, repleto de algas mortas e de corais sobre si, fica absoluta-
mente imóvel. O peixe passa batido, nada de ‘farejá-lo’, porque está atento apenas ao movimento. 
Virar estátua, pois, ao caranguejo-decorador, em biologia, é questão de sobrevivência, de se man-
ter vivo, longevo. Em política, o caranguejo-decorador chega a ser indecoroso, predador, tão omisso 
que ele é, em sua inatividade. Bem, quem quiser que vista a carapuça do caranguejo-decorador 
– e você, leitor, se também quiser, veja se ela cabe à couraça do candidato que pretende votar, em 
outubro. Se o figurino servir, peço-lhe, descarte o camuflado. Certamente, ele não se esconde de 
predadores, mas de você. Não quer ser cobrado pelo que deixou de fazer. Nada disso lhe interes-
sa. Nada. A propósito do caranguejo-decorador, em biologia, pesquise no Google. Qualquer objeto 
posto ao seu redor, como joias e tecidos, por exemplo, numa experiência em aquário, lhe serve de 
‘enfeite’. Felizmente, em biologia, ele não está em extinção. Em política, infelizmente, também não. 
Ironicamente, desejar a anulação desta última espécie é ter consciência ecológica. E ética, é lógico.
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pRESTANDO cONTAS

Ricco Farias
papiroeletronico@gmail.com

gonzaga Rodrigues - gonzagarodrigues33@gmail.com

A máquina fotográfica, sendo bem ex-
plorada, ganha a alma do seu dono. Essa 
máquina de Antônio David deve ser das 
melhores, top de linha como o consumismo 
gosta de esnobar. Mas se não tiver na clica-
da um Antônio David vale tanto quanto um 
computador em minhas mãos. 

Eu, particularmente, não sou mau fotó-
grafo. Só não sei explorar a máquina, levar 
sua luz a captar as minhas intenções. O que 
faz Antônio David de olho nessa cavalgada 
de vaqueiros encourados sertão a dentro, 
para a intrépida batalha do rodeio. 

Clic... e surge um óleo sobre tela de 
Frans Post, tão exuberante de luz, de cores 
e de vida quanto muitas que os pintores 
holandeses deixaram, nos meados do 1600, 
para fazer o que David faz neste século 
exageradamente fotográfico. 

Dizem que Post não era bom de clo-
ses. Nisto, era superado pelo seu parceiro 
Albert Eckhout, que carrega as cores nos 
rostos, nos gestos, no detalhe do compor-
tamento ou no tumulto de músculos e de 
força dilatados num lance extraordinário 
de dança canibal.

É o que vejo no clic ou pincel de Antô-
nio David, perdão, na arte mercê da qual 
David intenta transmudar a exuberância 
primitivista das telas holandesas para 
as cenas eletrônicas em que se arrojam 
de corpo e alma os vaqueiros tapuias do 
século 21. A associação não é falsa a jul-
gar pelos resultados: a imagem do homem 

novo da América o mais próximo possível 
da sua natureza. Em Eckhout eles estão 
nus, cobertos pelas vestes de uma arte 
que atinge fundo a consciência de quem 
contempla. Nos quadros de David eles 
aparecem encourados, mas numa nudez 
de força e coragem que nada fica a dever à 
da vida primitiva. 

Por falar em Frans Post, deve-se a ele 
a primeira cena panorâmica da Paraíba, 
como se deve ao neerlandês Elias Her-
ckmans uma das primeiras descrições, 
talvez a mais completa, da cidade da Se-
nhora das Neves, rebatizada de Frederica 
no domínio batavo. A cidade em forma-
ção é vista por Post da margem esquer-
da do Sanhauá com os pontos de cal que 
já senhoreavam a colina: São Francisco, 
Carmo, São Bento, a Igreja-matriz, a Casa 
da Misericórdia, e na base da encosta um 
amplo castelo bem visível a se destacar 
no Varadouro. Dele não resta vestígio 
ou notícia, como acontecerá, desgraça-
damente, com o edifício do Ipase de hoje 
ou com marcos da nossa história urbana 
como a aristocrática e finada Rua das 
Trincheiras.

Uma boa seria a reprodução desse 
óleo de Frans Post num dos nossos salões 
nobres ou em espaço público vigiado como 
o Espaço Cultural, a Estação Ciência ou na 
Universidade. O  óleo original já foi repro-
duzido num guache do francês Thiery, ex-
posto na Biblioteca Nacional da França. 
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Tribunal de Contas abre conferência 
internacional sobre corrupção em JP
Parceria entre entidades 
brasileiras e suíças 
foi determinante 

A Conferência Interna-
cional “Investimento, Cor-
rupção e o papel do Estado 
– Um Diálogo Suíço-Brasi-
leiro”, foi aberta na manhã 
de ontem pelo presidente 
em exercício do Tribunal 
de Contas do Estado, André 
Carlo Torres Pontes, que 
deu boas-vindas aos parti-
cipantes e falou da parceria 
entre Brasil e Suíça no for-
talecimento da prevenção 
e combate à corrupção. Ele 
afirmou que a transparência 
e as eleições são alguns dos 
principais remédios contra 
a corrupção e revelou que os 
prefeitos a serem eleitos nas 
próximas eleições tomarão 
conta de R$ 15 bilhões dos 
recursos públicos da Paraí-
ba. “Por isso eles devem ser 
bem escolhidos”.

“A sociedade pode es-
colher seus gestores e este 
é um ano de eleições muni-
cipais, um período essencial 
para se combater a corrup-
ção. Por isso, uma escolha 
criteriosa de um candidato, 
é de suma importância para 
o combate a corrupção”, 

José Alves
zavieira2@gmail.com

alertou André Pontes.
O evento acontece até 

hoje, no Centro Cultural 
Ariano Suassuna, sede do 
TCE-PB, em João Pessoa. 
Logo após as boas-vindas do 
presidente em exercício do 

TCE-PB, os professores dr. 
Andreas Ziegler, em nome da 
ILA Suíça e da Universidade 
de Lausanne e o procura-
dor do Ministério Público da 
União, Júlio Marcelo de Oli-
veira, realizaram as primei-

A programação de 
hoje (sábado), Painel 5 
contempla as conferên-
cias de encerramento, 
começando pelo Prof. 
Dr. Marcílio Franca (ILA 
Brasil, UFPB e MPC/PB), 
que vai discorrer so-
bre “A Arte do Roubo: 
Lavagem de Dinheiro, 
Obras de Arte e Corrup-
ção”. Em seguida vem o 
Prof. Dr. Andreas Ziegler 
(Univ. de Lausanne), que 
falará sobre “The Inter-
national Fight against 
Corruption – From Cri-
minalization the Act to 
Eliminating the Chan-
nels”. Encerra o painel 
o Prof. Dr. Sérgio Moro 
(JFPR e UFPR) com a 
Conferência Magna so-
bre “Cooperação jurídica 
internacional e corrup-
ção transnacional”.

09:00-11:00
Painel 5

Conferência de 
Encerramento Prof. 
Dr. Marcílio Franca (ILA 

Brasil, UFPB e MPC/PB), 
presidente

“A Arte do Roubo: La-
vagem de Dinheiro, Obras 
de Arte e Corrupção” 
Prof.Dr. Andreas Ziegler 
(Univ. de Lausanne)

“The International 
Fight against Corruption 
– From Criminalization 
the Act to Eliminating 
the Channels” Prof. Dr. 
Sérgio Moro (JFPR e 
UFPR)

Conferência Magna 
de Encerramento

“Cooperação jurídica 
internacional e corrup-
ção transnacional”

11:00
Agradecimentos e 

despedidas Cons. Arthur 
Cunha Lima (TCE/PB) 
Prof. Dr. Andreas Ziegler 
(Univ. de Lausanne e ILA 
Suíça) Prof. Dr. Marcílio 
Franca (ILA Brasil, UFPB 
e MPC/PB)

ras palestras.
De acordo com o coor-

denador do evento e procu-
rador do Ministério Público 
junto ao TCE-PB, Marcílio 
Franca, a realização dessa 
conferência visa o aperfei-
çoamento do TCE em seus 
mecanismos de controle a 
uma ação preventiva e di-
dática sobretudo na pos-
sibilidade de colaboração 
internacional. “Para o Tribu-
nal de Contas e para a Uni-
versidade fica claro que o 
combate à corrupção se dá 
em rede ou perde muito sua 
eficiência.

Marcílio esclareceu 
ainda que a corrupção é 
um problema global e esse 
evento no TCE é uma tenta-
tiva de se dialogar interna-
cionalmente. “É a Paraíba 
dialogando com a Suíça e 
com grandes professores da 
área com a ideia de favore-
cer esse tipo de combate. O 
próprio Estado da Paraíba 
tem tentado se superar no 
quesito corrupção com ins-
tituições sólidas e encarre-
gadas no combate à corrup-
ção, independentemente de 
governos. O Ministério Pú-
blico, o próprio Tribunal de 
Contas e as universidades 
também têm se empenhado 
nesse trabalho de combate à 
corrupção”, afirmou.

Programação de hoje

Em sua participação no evento In-
vestimento, Corrupção e o Painel do 
Estado – um Diálogo Suíço – Brasileiro, 
o procurador do Tribunal de Contas 
da União, Júlio Marcelo de Oliveira, 
disse que no Brasil existem 67 autori-
dades sendo investigadas pelo Supre-
mo Tribunal Federal. “E eu acredito 
que no Brasil não vai haver nenhum 
impedimento no que diz respeito a 
Operação Lava Jato. Os membros do 
Ministério Público estão agindo com 
toda independência, o Judiciário tem 
se comportado com extremo vigor e 
eu não consigo acreditar que nenhum 
político consiga sequer estabelecer 
uma conversa com alguma autorida-
de nesse sentido”, afirmou.

Júlio Marcelo disse também que 
a Operação Lava Jato é um grande 
avanço no combate à corrupção, por-

que ela mostra que é possível comba-
ter a corrupção com instrumentos de 
investigações adequados. 

O procurador enfatizou que para 
se combater a corrupção na prática, 
se faz necessário um conjunto de me-
didas e alterações na legislação brasi-
leira para facilitar as investigações e 
as punições que são importantes por 
terem um efeito pedagógico para 
desestimular outras pessoas que se 
sintam encorajadas a praticar corrup-
ção. “É preciso educar a população e 
também as crianças para que elas não 
aceitem a corrupção como algo natu-
ral ou como destino histórico do povo 
brasileiro. Nós devemos escolher os 
mais altos padrões se quisermos ter 
um país mais justo”.

Júlio Marcelo disse também que 
a devolução do dinheiro desviado ou 

roubado é uma necessidade para re-
paração do dano. Porém afirmou que 
quanto mais demorada a descoberta 
do ato em processo, até que se che-
gue à sua conclusão, mais difícil é a 
operação de valores. Daí que as dez 
medidas contra a corrupção têm jus-
tamente a finalidade de facilitar o 
bloqueio de bens e a recuperação de 
ativos, mesmo antes da conclusão do 
processo.

“Quando alguém é flagrado co-
metendo crime de corrupção, é ne-
cessário que a punição seja exemplar. 
Não podemos ter retrocesso, e a de-
lação premiada nesse processo tem 
se revelado um instrumento extrema-
mente eficaz para as investigações. 
Sem a delação premiada a Operação 
Lava Jato não teria avançado tanto”, 
concluiu o procurador.

Operação Lava Jato é soberana, garante procurador do TCU

Embaixador valoriza 
a quebra de sigilo

Ao realizar palestra ‘As Condi-
ções-Quadro para Investimentos à 
Luz das Relações Bilaterais Brasil-
-Suíça’, o embaixador suíço no Bra-
sil, André Regli revelou que a Suíça 
já foi um paraíso fiscal, mas com a 
crise financeira e a falta de dinheiro, 
aboliu o segredo bancário e por con-
ta dessa mudança foi possível o Bra-
sil descobrir os investimentos ilícitos 
que o presidente da Câmara Federal, 
Eduardo Cunha, havia feito por lá.

Ele ressaltou que o início das in-
vestigações da Operação Lava Jato 
começaram na Suíça por conta da 
parceria entre os dois países. “Com 
essa parceria entre os dois países, foi 
possível descobrir as fortunas que o 
presidente da Câmara [dos Deputa-
dos], Eduardo Cunha, depositou nos 
bancos suíços. Atualmente a colabo-
ração entre os procuradores suíços e 
brasileiros é intensa”, assegurou o 
embaixador.

André Regli fez questão de dizer 
que hoje a Suíça tem parcerias es-
tratégicas com o Brasil no combate 
à corrupção. E explicou que na Suíça 
mudou muito a legislação e a manei-
ra como tratar a evasão fiscal. Disse 
ainda que foi por este motivo, que 
muitos casos de fraude fiscal foram 
desvendados, como por exemplo, a 
Operação Lava Jato que foi desenca-
deada no Brasil.

 “Estamos mudando essa ima-
gem da Suíça de paraíso fiscal. Histo-
ricamente foi assim, mas atualmen-
te se uma pessoa quer colocar um 
dinheiro lá, ele pode sim, porque o 
país tem estabilidade política e eco-
nômica. Além disso, os serviços são 
excelentes. Porém, se você coloca di-
nheiro na Suíça e esse dinheiro vem 
de fonte ilícita, você está ferrado”, 
alertou o embaixador.

FotoS: Evandro Pereira

“É preciso educar a população e também as crianças para que elas não aceitem a corrupção”, disse Júlio Marcelo de Oliveira

Marcílio Franca destaca o aperfeiçoamento do TCE no evento
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Políticas

Em delação, sócio da Parazul confirma 
exploração criminosa das turmalinas

“No final de 2013 e du-
rante 2014 houve produção 
de grande quantidade de tur-
malina paraíba na mina da 
empresa Parazul Mineração”. 
“No início de 2014, a Parazul 
produziu em torno de dez qui-
los da raríssima pedra”. “A mina 
da Parazul era guarnecida por 
seguranças armados, em regra 
policiais militares do Rio Gran-
de do Norte”. E, sim, “o afegão 
Zaheer Azizi (ainda foragido) 
também investiu na Parazul e 
é sócio oculto da mineradora 
Terra Branca”.

Essas informações fazem 
parte da delação premiada de 
Ranieri Addário, obtida pelo 
Ministério Público Federal em 
Patos (PB) e já homologada 
pelo juízo da 14ª Vara da Justiça 
Federal. Addário é sócio da em-
presa Parazul Mineração Co-
mércio e Exportação Ltda - ME, 
exploradora de mina de tur-
malina paraíba, localizada no 
distrito de São José da Batalha, 
no município de Salgadinho, na 
região do Cariri, na Paraíba.

Réu em ação penal, Ra-
nieri confirmou que os sócios 
e investidores da mina tinham 
pleno conhecimento de que a 
Parazul Mineração não possuía 
autorização do Departamento 
Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) ou do Ministério de 
Minas e Energia para lavrar. 
Também sabiam que a empre-
sa não possuía licença do órgão 
ambiental para efetuar a explo-
ração do minério.

Ranierri Addário confir-
mou que Sebastião Lourenço 
Ferreira é sócio de fato da em-
presa Parazul e também lavrou 
turmalina paraíba na mina 
titularizada pela empresa. Ad-
dário deu detalhes do processo 
de venda de cotas da empresa: 
Sebastião Ferreira detém 20% 
das cotas da Parazul, dos quais 
10% foram adquiridos da par-
cela pertencente ao sócio de 
Raniere Addário, Ubiratan Ba-
tista de Almeida, por U$S 250 
mil e os outros 10% foram 
adquiridos ao próprio Ranieri, 
por R$ 1 milhão mais o direito 
de resultado da mina pelo pra-
zo de seis meses de exploração.

Ranieri Addário também 
informou que possui uma con-
ta em Hong Kong e que usou 
essa conta para negociar, em 
setembro de 2014, toda a ven-
da da produção de turmalina 
paraíba para o investidor José 
Miranda Costa. Addário fechou 
um contrato de empréstimo 
com Miranda para obter um 
milhão e quinhentos mil dó-
lares americanos. Na delação, 
Ranieri informou que Ubiratan 
Batista de Almeida, outro sócio 
da Parazul, também fez con-
trato idêntico com Costa, que 
passou a administrar a mina e 

teria exclusividade para a com-
pra de toda a produção.

Addário reconheceu que 
não declarou à Receita Federal 
os valores recebidos pela ex-
ploração da turmalina paraíba 
e acredita que a Parazul não 
declarou à Receita os lucros da 
exploração da pedra preciosa. 
Ele acrescentou que também 
houve exploração esporádica 
de tantalita (mineral compos-
to de ouro, nióbio e tântalo) e 
caulim, na área da Parazul, sem 
autorização de lavra ou licença 
ambiental.

Ranieri ainda contou so-
bre conversa que manteve com 
o sócio Ubiratan em que este 
lhe disse que teria que pagar 
propina a servidores públicos 
do DNPM, em Brasília, a fim de 
regularizar a área da empresa 
Parazul.

Um ano da deflagração 
Nas primeiras horas da 

manhã da quarta-feira, 27 de 
maio de 2015, após intensa in-
vestigação iniciada pelo MPF, 
em 2009, foi deflagrada a eta-
pa ostensiva da Operação Sete 
Chaves, em que 130 policiais 
federais, acompanhados de 
fiscais do DNPM e da Receita 
Federal, cumpriram mandados 
de prisão, busca e apreensão, 
além de medidas de sequestro 
de bens móveis e imóveis, ob-
tidos pelo Ministério Público 
Federal. Os mandados foram 
cumpridos simultaneamente 

Depoimento já está
homologado pelo Juízo da 
14ª Vara da Justiça Federal

nos estados da Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Minas Gerais 
e São Paulo.

A operação desarticulou 
organização criminosa que 
agia na extração ilegal e comer-
cialização da turmalina paraí-
ba, uma das pedras preciosas 
mais valiosas do mundo. A 
turmalina era retirada ilegal-
mente do distrito de São José 
da Batalha, no cariri paraibano, 
e enviada à cidade de Parelhas, 
no Rio Grande do Norte, onde 
era “esquentada” com certifi-
cados de licença de explora-
ção. De lá, as pedras seguiam 
para Governador Valadares, 

em Minas Gerais, onde eram 
lapidadas e enviadas para co-
mercialização em mercados 
do exterior, como Bangkok, na 
Tailândia, Hong Kong, na Chi-
na, Houston e Las Vegas nos 
Estados Unidos.

Acordo de colaboração
No acordo de delação 

premiada homologado, o MPF 
propôs ao réu colaborador a 
aplicação de penas no patamar 
mínimo em relação aos crimes 
cometidos, perfazendo uma 
pena privativa de liberdade to-
tal de 7 anos e 6 meses. Ranieri 
Addário também ficará isento 

da aplicação da pena de multa 
e o Ministério Público Federal 
vai se abster de cobrar quais-
quer valores com o intuito de 
ressarcimento.

Conforme o acordo de 
colaboração, a prova obtida 
será utilizada validamente em 
ações penais, inquéritos poli-
ciais, procedimentos adminis-
trativos criminais, podendo ser 
emprestada também ao Minis-
tério Público dos Estados, ao 
Banco Central do Brasil, ao De-
partamento Nacional de Pro-
dução Mineral e outros órgãos, 
inclusive de países e entidades 
estrangeiras.

Turmalina paraíba vinha sendo explorada sem licença obrigatória do órgão ambiental responsável

FOTO: GIA.edu

Jefferson Saldanha 
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As articulações políticas 
em torno das eleições munici-
pais deste ano em Patos estão 
a todo vapor. Partidos polí-
ticos estão articulando suas 
estratégias para a disputa e já 
somam sete as pré-candida-
turas lançadas para prefeito 
da Morada do Sol, o que deve 
tornar o pleito mais acirrado.

O Diretório Municipal do 
PSB realizou na noite dessa 
quarta-feira (25), uma reu-
nião para tratar das eleições 
municipais deste ano. A maio-
ria dos filiados ratificou a deci-
são do partido em lançar can-
didato próprio. Dois nomes 
estão entre as opções do PSB 
para encabeçar a chapa majo-
ritária, o de Diogo Medeiros, 
Vereador e presidente do Di-
retório Municipal do PSB, e do 
Médico Érico Djan, diretor do 
Hospital Infantil Noaldo Leite. 
Ficou decidido que a escolha 
do nome que vai encabeçar a 
chapa do PSB só será definido 
no próximo dia 4 de junho, du-
rante encontro regional.

O Partido dos Trabalha-
dores de Patos (PT) realizou 
na quinta-feira (26) uma ple-
nária na sede do Sintep para 
discutir as eleições deste ano. 
Lenildo Morais, é atual vice
-prefeito de Patos, mas encon-
tra-se afastado da função pelo 
fato de estar na condição de 
secretário de Estado da Agri-
cultura Familiar. Ele vai se de-
sincompatibilizar da secreta-
ria no próximo dia 2 de junho 
para concorrer à prefeitura de 
Patos.

Durante a plenária Lenil-
do ratificou que será mesmo 
candidato e disse ter pesqui-
sas internas que mostram que 

ele está em terceiro lugar na 
disputa para prefeito de Patos 
e com amplas possibilidades 
de crescimento em virtude 
do desgaste da atual gestão 
da prefeita Francisca Motta 
(PMDB), e do anseio de mu-
dança por parte da população 
patoense que está cansada da 
alternância dos dois grupos 
que dominam a política local.

Aliado do PMDB nas elei-
ções municipais passadas, 
inclusive compondo a chapa 
peemedebista na condição de 
vice, o PT patoense rompeu 
com PMDB e passou a fazer 
oposição à gestão da prefeita 
Francisca Motta, fato que foi 
agravado pela conjuntura na-
cional por conta do PMDB ter 
sido o principal responsável 
pelo afastamento da presiden-
te Dilma Rousseff (PT).

Além das pré-candida-
turas do PT e do PSB, os par-
tidos que já lançaram nomes 
para as disputas majoritárias 
foram: PSol, que terá como 
candidato o policial militar 
Silvano Morais, que inclusive 
já disputou outras eleições; a 
Rede, que apostará no nome 
do professor Jacob Souto, da 
UFCG; O PSDB, que vai mais 
uma vez com o nome do depu-
tado Dinaldo Filho (Dinaldi-
nho), que disputou as eleições 
municipais passadas para pre-
feito de Patos, mas perdeu a 
disputa para Francisca Motta; 
além do PDT, que lançou re-
centemente o nome de Sávio 
Salvador. As expectativas gi-
ram em torno de qual nome o 
PMDB vai lançar, já que exis-
tem rumores que Francisca 
Motta poderá não disputar 
a reeleição, abrindo espaços 
para o ex-prefeito e hoje de-
putado Nabor Wanderley, que 
assumiria a cabeça da chapa 

Sete estão na disputa 
para prefeito de Patos

PRÉ-CANDIDATURAS

Logo após o anúncio do go-
vernador Ricardo Coutinho, nessa 
quinta-feira (26), de que tomaria 
para si a responsabilidade da exe-
cução do asfaltamento das ruas 
que dão acesso à Estação Cabo 
Branco, paradas há um ano e 
meio, o trade turístico da Paraíba 
emitiu uma nota de agradecimen-
to ao governador. Confira abaixo, 
na íntegra:

O trade turístico da Paraíba, atra-
vés de suas entidades profissionais e 
empresariais vem a público, agradecer 
o esforço do Governador Ricardo Cou-
tinho em garantir a pavimentação as-
fáltica da via que dá acesso à Estação 
Cabo Branco e ao complexo do Centro 
de Convenções de João Pessoa.

A iniciativa é uma medida impor-

Trade comemora acesso à Estação
NOTA DE AGRADECIMENTO

Entidades que assinam a nota

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Abih

Convention Bureau de João Pessoa

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel 

Sindicato dos Guias de Turismo – Singtur

Associação Brasileira de Agências de Viagem – Abav

Câmara Empresarial de Turismo da Paraíba – CET

tante que vai reparar mais de dois anos 
de abandono do local, gerado pela inér-
cia da gestão municipal, degradando a 
imagem da cidade perante a população, 
turistas e visitantes que dependem do 
acesso para deslocamento aos bairros 
e ao Litoral Sul do Estado.

A atividade turística se faz com 
infraestrutura, divulgação e incentivos 
e a partir de agora, com o compromis-
so do Governo da Paraíba em realizar a 
obra, a cidade terá de volta a evidência 
dos principais equipamentos turísticos 
da capital paraibana.

A secretária de Estado 
da Saúde, Roberta Abath, re-
cebeu, nessa sexta-feira (27), 
no início da tarde, a visita do 
Cônsul da Argentina, Jaime 
H. Beserman, e da consule-
sa Patrícia Membibre. Eles 
estão realizando visitas di-
plomáticas ao Governo do 
Estado da Paraíba, verifican-
do a possibilidade de firmar 
parcerias futuras.

“A simplicidade e o com-
promisso com o outro foi o 
que mais me chamou a aten-
ção nesta visita com a Secre-
tária de Estado da Saúde”, 
disse o cônsul.

Durante a visita à sede da 
Secretaria de Estado da Saúde 
- SES, os chanceleres argen-
tinos foram informados das 

ações executadas pela SES-PB 
no tocante ao Plano de Com-
bate ao Aedes aegypti, à Rede 
de Cardiologia Pediátrica e Mi-
crocefalia, além do avanço na 
reforma psiquiátrica. 

Tratou-se da possibili-
dade de parcerias em diver-
sas áreas da Saúde, a exem-
plo da educação em saúde.

Ao final da reunião, a se-
cretária de Estado da Saúde, 
Roberta Abath, presenteou 
os diplomatas com peças de 
artesanato produzidas pelos 
pacientes do Complexo Psi-
quiátrico Juliano Moreira, 
em estímulo à valorização e 
inclusão social no trabalho 
de humanização e recupera-
ção destes na sociedade pa-
raibana.

Cônsul da Argentina visita a SES
PARCERIAS FUTURAS

”Achei ótimo este traba-
lho que tem muito de coração 
e emoção”, disse a consulesa.

“No estreitamento dos 
laços diplomáticos, há a 

perspectiva de cooperação 
técnica entre a Argentina e 
a Paraíba, no âmbito da Saú-
de”, considerou a secretária 
Roberta Abath.

Compromisso chamou atenção do cônsul em visita diplomática

FOTO: Divulgação/Secom-PB
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Nova edição do programa 
será lançada durante 
plenária do ODE na capital

Governo lança 3a edição hoje
HABILITAÇÃO SOCIAL

FOTO: Secom-PB

Mais 1.500 paraibanos 
de baixa renda terão acesso 
à Carteira Nacional de Habi-
litação de graça,  por meio 
do Programa de Habilitação 
Social (PHS). A terceira edi-
ção do programa será lan-
çada hoje pelo governador 
Ricardo Coutinho, durante 
a última plenária do Orça-
mento Democrático Estadual 
(ODE), Ciclo 2016, marcada 
para as 16h, no Espaço Cul-
tural, no bairro de Tambau-
zinho. 

A Portaria do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) que normatiza 
o PHS 2016 também será 
publicada no Diário Oficial 
do Estado neste sábado. Ela 
estabelece o período de ins-
crições a partir da próxima 
quarta-feira (dia 1º de ju-
nho), se estendendo até o 
dia 10 de julho deste ano, 
exclusivamente por meio do 
site www.habilitacaosocial.
pb.gov.br .  

O programa foi cria-
do em 15 de maio de 2012, 
com a finalidade de possi-
bilitar o acesso das pessoas 
de baixo poder aquisitivo, 
gratuitamente, à obtenção de 
Autorização para Condução 
de Ciclomotores (ACC) e da 
primeira Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) nas ca-
tegorias A ou B, na hipótese 
de adição de categoria A ou 
B, bem como na mudança de 
categorias para C, D ou E.

Vagas
O PHS reserva 50% das 

vagas para inscritos no Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, 
beneficiários ou com perfil 
para o Bolsa Família. As de-
mais vagas são distribuídas 

da seguinte forma: 15% para 
pessoas com renda familiar 
igual ou inferior a um salá-
rio mínimo ou que estejam 
desempregadas; 20% para 
alunos matriculados ou que 
tenham concluído os pro-
gramas Projovem e Brasil 
Alfabetizado; 10% para pes-
soas egressas e liberadas do 
sistema penitenciário, bem 
como aqueles que tenham 
cumprido medida socioedu-
cativa de internação, nos ter-
mos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, completado 
ainda 18 anos de vida, e 5% 
para beneficiários do Progra-
ma de Aquisição de Alimen-
tos (PAA).

O programa dispensa 
o candidato à CNH do paga-
mento das taxas relativas aos 
exames de aptidão física e 
mental; das taxas na adição 
de categoria; das taxas na 
mudança de categoria; do 
pagamento da Licença para 
Aprendizado de Direção Vei-
cular (LADV); das taxas para 
permissão para dirigir A ou 
B e do pagamento de taxas 
para realização dos cursos 
teórico-técnicos e de prática 
de direção veicular.

Social
De acordo com a Le-

gislação que rege a ação, o 
PHS é um programa social 
de formação, qualificação e 
habilitação profissional de 
condutores de veículos au-
tomotores, que visa contri-
buir com o desenvolvimento 
social a partir de uma pers-
pectiva de inclusão no mer-
cado de trabalho, além de 
proporcionar a regulamen-
tação daqueles que andam 
irregularmente pelas vias de 
trânsito. É vinculado à Secre-
taria de Estado da Segurança 
e Defesa Social, por meio do 
Detran-PB, e tem como par-
ceiras as Secretarias de De-
senvolvimento Humano, da 

Programa criado em 2012 possibilita o acesso gratuito de pessoas de baixo poder aquisitivo à Carteira Nacional de Habilitação

Cidadania e Administração 
Penitenciária, e de Educação.

Todos os Centros de 
Formação de Condutores 
(autoescolas) em funciona-
mento são obrigados a re-
servar parte das vagas para 
o programa. De acordo com 
o regulamento, 80% das va-
gas serão para candidatos à 
obtenção da primeira CNH 
e 20% para os candidatos 
à mudança de categoria. As 
vagas destinadas aos can-
didatos que se inscreverem 
para a primeira habilitação 
serão subdivididas em 70% 
para a categoria A (motos) e 
30% para a categoria B (car-
ros). Pelo programa, os can-
didatos que tiram a CNH na 

categoria “A” (motociclistas) 
recebem um capacete, como 
forma de incentivo ao uso do 
equipamento de segurança.

Seleção
Os candidatos inscritos 

pelo site serão selecionados 
de acordo com a distribui-
ção e a destinação das va-
gas, obedecendo os termos 
previstos no edital. A divul-
gação dos resultados será 
publicada no Diário Oficial 
do Estado e no site www.
habilitacaosocial.pb.gov.br, 
sendo divididos por região 
geoadministrativa, de modo 
que o programa contemple 
candidatos em todos os mu-
nicípios paraibanos.

Os selecionados deverão 
comprovar os dados cadas-
trais mediante apresentação 
de documentos. Aqueles que 
não comprovarem a veraci-
dade das informações pres-
tadas durante a inscrição 
“online” serão eliminados e 
substituídos por candidatos 
inscritos dentro do prazo le-
gal e que constarão no cadas-
tro de reserva.

O superintendente do De-
tran-PB, Aristeu Chaves, avalia 
que o programa garante ao 
cidadão de baixa renda ou de-
sempregado o direito à inclu-
são social e a vagas no merca-
do de trabalho, sendo uma das 
maiores ações já lançadas na 
Paraíba, especialmente neste 

momento de crise. Ele explica 
que toda a fase de análise da 
documentação, após as inscri-
ções “online”, será coordenada 
pela Secretaria do Desenvolvi-
mento Humano, que é parcei-
ra do Detran na execução do 
programa.

Hoje o custo da CNH 
passa de R$ 1 mil. Pelo pro-
grama, o Governo do Estado 
dispensa o pagamento de 
taxas e assume os custos co-
brados pelos Centros de For-
mação de Condutores cre-
denciados. Quando  o PHS foi 
lançado o Governo do Estado 
abriu 3 mil vagas. Na ocasião, 
foram inscritos mais de 102 
mil candidatos. Na segunda 
edição foram 42 mil.

O consumidor que pre-
tende comprar celular des-
bloqueado para presentear 
alguém no Dia dos Namo-
rados, em 12 de junho, deve 
ficar atento à diferença nos 
preços que pode chegar a 
R$ 400,00 para uma mes-
ma marca e modelo, se-
gundo constatou pesquisa 
da Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP), que 
encontrou a maior variação, 
40,04%, no aparelho Leno-
vo K5, com preços entre R$ 
999,00 (C&A) e R$ 1.399,00 
(Supermercado Extra). 

O levantamento de pre-
ços foi realizado nos dias 24 e 
25 de maio e elencou 61 itens 
em oito estabelecimentos co-
merciais de João Pessoa. A me-
nor variação foi de 4,17% para 
a marca Samsung J5 S/TV, 
com preços entre R$ 1.199,00 
(C&A) e R$ 1.249 (Extra), uma 
diferença de R$ 50,00.

De acordo com a pesqui-
sa do Procon-JP, o aparelho 
celular mais caro é o Sam-
sung Galaxy S6 G900M, com o 
preço de R$ 2.999,00 (Hiper 
Bompreço). O que apresen-
ta o valor mais acessível é o 
Multilaser UP, por R$ 129,00 

(Armazém Paraíba).
Para o secretário Marcos 

Santos, a pesquisa realizada 
pela secretaria é importante 
porque facilita a escolha do 
consumidor na hora de es-
colher o presente para o Dia 
dos Namorados. “Todo mun-
do tem um gosto pessoal e a 
pesquisa traz marcas e mo-
delos para todos os gostos, 
além de apontar o local onde 
encontrar mais barato. Com 
a maior diferença chegando 
a R$ 400,00, é importante 
consultar a pesquisa antes 
de comprar”.

Outras variações
As maiores variações 

foram encontradas no Mo-
torola Moto G3ª 16GB S/TV, 
34,17%, com preços entre 
R$ R$ 906,49 (Nagem) e R$ 
1.199 (Magazine Luiza), di-
ferença de R$ 292,51; Mo-
torola Moto G3ª 16GB C/TV, 
31,22%, com preços entre 
R$ R$ 951,86 (Nagem) e R$ 
1.249,00 (Magazine Luiza), 
diferença de R$ 297,14; Mo-
torola Moto E 2ª geração, 
27,17%, com preços entre R$ 
R$ 629,00 (Hiper Bompreço) 
e R$ 799,90 (Extra), diferen-
ça de R$ 170,90. 

A pesquisa foi realiza-
da nos seguintes estabeleci-
mentos: Digital Store (Man-
gabeira Shopping), Nagem 
(Manaíra Shopping), C&A 
(Centro), Hiper Bompreço 
(Bessa), Armazém Paraíba 
(Centro), Magazine Luiza 
(Centro), Supermercado Ex-
tra (Epitácio Pessoa) e Lojas 
Americanas (Shopping Tam-
biá).

Para acessar a pesquisa 
completa consulte o portal 
da Prefeitura de João Pessoa, 
através do link bit.ly/1Uib-
fPW e o site do Procon-JP – 
proconjp.pb.gov.br 

Procon constata diferença de 
R$ 400 em preços de celular

Levantamento 
de preços de 
61 itens foi 
realizado em oito 
estabelecimentos 
comerciais de 
João Pessoa nos 
dias 24 e 25 
de maio

A Superintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana (Semob-
JP) vai modificar, a partir de hoje, 
o sentido de circulação em 17 ruas 
transversais à Rua Edvaldo Bezerra 
Cavalcanti Pinho e Avenida Cabo 
Branco.

A partir da Rua Buarque, indo 
até a Rua Sargento Nunes, próximo 
à rotatória no final da Avenida Cabo 
Branco, os motoristas vão observar a 
nova sinalização de regulamentação 
do novo sentido da cada rua, ficando, 
alternadamente, uma na direção da 
Rua Edvaldo Bezerra Cavalcanti Pinho 
(Rua da Barreira) e, a outra, na dire-
ção da Avenida Cabo Branco, uma a 
uma. 

A mudança vai proporcionar mais 
agilidade no tráfego entre a Rua da 
Barreira e a Avenida Cabo Branco, 
permitindo mais fluidez e seguran-
ça para os que transitam por essas 
vias, pois em sentido único de circu-
lação, os pedestres só precisam olhar 
para um lado da rua no momento da 
travessia, bem como vai aumentar a 
oferta de vagas de estacionamento, 
sendo permitido estacionar nos dois 
lados da via. 

Ruas modificadas
Terão o modo de circulação alte-

rado as seguintes ruas: Rua Buarque, 
Avenida Maria Elizabeth, Rua Osiris 
de Belli, Rua Dr. Gilvan Muribeca, 
Rua Gregório Pessoa de Oliveira, Rua 
Major Eugênio Lins, Rua Alice de Al-
meida, Rua Dr. Alcebíades Silva, Rua 
Áurea, Rua Vereador Antonio P. Ro-
cha, Rua Padre José Trigueiro, Rua 
Florêncio de A. Basto, Rua Luciano R. 
Morais, Rua Mirtes B. Sobreira, Rua 
Ceres Gomes da F. Pereira, Rua Anto-
nio Rodrigues Gomes e Rua Sargento 
Nunes.

Mão dupla
Para facilitar o acesso à Rua Anto-

nio Carlos Araújo, paralela à Avenida 
Cabo Branco, as Ruas José Ramalho 
Brunet e Tabelião Antonio Carneiro, 
permanecerão com a circulação em 
mão dupla, não havendo nestas ruas 
qualquer modificação na sua ope-
ração. A Semob alerta os motoristas 
que fiquem atentos à sinalização in-
dicativa da nova operação e sentido 
de cada rua. Deste modo, colaboram 
com a segurança do trânsito e evitam 
acidentes. 

Sentido de 17 ruas da orla 
de Cabo Branco é alterado

TRÂNSITO MODIFICADO
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Paraíba ocupa quarta posição em 
transplantes de órgãos no Nordeste
Nos primeiros quatro meses 
deste ano foram realizados 
55 transplantes no Estado

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

A Paraíba ocupa a 4ª 
posição no Nordeste em 
número de transplante de 
órgãos por milhão de po-
pulação e 15ª posição em 
relação ao Brasil. Segun-
do a diretora e médica da 
Central de Transplantes da 
Paraíba, Gyanna Lys Mon-
tenegro, nos primeiros qua-
tro meses deste ano foram 
realizados 55 transplantes 
de córneas e nove de rins. 
Em relação ao ano passado, 
os transplantes de córneas 
aumentaram e os de rins 
diminuíram. Foram 28 e 11, 
respectivamente, em 2015.

A diretora explica que o 
Brasil está vivenciando um 
momento de redução nos 
números de doações, e que 
mesmo com o aumento nos 
transplantes de córneas, na 
Paraíba as pessoas ainda 
mostram resistência quando 
se trata de doação de órgãos. 
Ela afirma que o Estado está 
se empenhando para incen-
tivar as pessoas para esta 
causa e a instruí-las sobre a 
importância da doação de 
órgãos. “Incentivamos as 
pessoas através de palestras 
junto às instituições públi-
cas e privadas, participando 
de eventos comemorativos, 
como o ocorrido no Dia do 
Enfermeiro, tirando dúvidas 
e atuando sistematicamen-
te no trabalho de Educação 
Continuada, para que assim 
possamos instruir a popula-
ção sobre a importância da 
doação”, completou. 

Para que as pessoas te-
nham mais conhecimento 
sobre a importância da doa-
ção de órgãos, profissionais 
da área de saúde da Paraíba, 
como médicos e enfermeiros, 
vão participar de uma capaci-
tação na área de transplante, 
sobre captação de órgãos ab-
dominais, que será realizada 
em parceria com o Sistema 
Nacional de Transplante/Al-
bert Einstein.

 “Este ano vamos procu-
rar manter sempre o Progra-
ma de Educação Continua-
da, pois acreditamos que só 
com a população esclarecida 
conseguiremos aumentar 
o número de doações. Va-
mos levantar esta bandeira 
e cada um fazer sua parte, 
pois o sucesso do programa 
de transplante depende do 
comprometimento de todos 
os segmentos da sociedade”, 
esclarece Gyanna.

Ela explica que o pa-
ciente que necessita de um 
transplante deve procurar 
uma equipe transplantado-
ra, que fará sua inscrição na 
lista de espera do seu Estado. 
A captação de órgão pode ser 
realizada no hospital onde se 
encontre o paciente diagnos-
ticado com morte encefálica.

Para ser um doador
De acordo com a Secre-

taria de Estado da Saúde, 
pode ser doador qualquer 
pessoa com idade entre dois 
e 80 anos e que não apresen-
te doença comprometedora 
do órgão ou tecido doado. 
Hoje, no Brasil, para ser do-
ador não é necessário deixar 
nada por escrito, em nenhum 
documento. É suficiente co-
municar à família o desejo 
da doação. “Para doação é 
necessária autorização do 

responsável legal, por isso 
que é importante que este as-
sunto seja conversado entre 
os familiares para que eles 
tenham o conhecimento de 
que você deseja ser doador”, 
diz a diretora da Central de 
Transplantes da Paraíba.

Os órgãos doados que 
vão para pacientes que ne-
cessitam de um transplante 
e já estão aguardando em 
lista única passam por vários 
exames e, se for detectado 
algum problema, a exemplo 
de doença infecciosa, ou ou-
tras irregularidades (como 
córnea murcha, rasgada ou 
sem transparência), o órgão 
é descartado para preservar 
a integridade do paciente. 

Tipos de doadores
Doador vivo: Qualquer 

pessoa saudável que concor-
de com a doação, desde que 
não prejudique sua própria 
saúde. O doador vivo pode 
doar um dos rins, parte do fí-
gado, parte da medula óssea 
ou parte do pulmão. Pela lei, 
parentes até o quarto grau e 
cônjuges podem ser doado-
res. Não parentes, somente 
com autorização judicial.

Doador falecido: Pacien-
tes com morte encefálica, 
geralmente vítimas de dano 
cerebral irreversível, como 
traumatismo craniano ou 
acidente vascular cerebral 
(AVC). Vale ressaltar que 
após a doação o corpo do 
doador não fica deformado. 
A retirada dos órgãos é uma 
cirurgia como qualquer outra 
e o doador poderá ser velado 
normalmente. Podem ser do-
ados rins, coração, pulmões, 
fígado, pâncreas e também 
tecidos, como córneas, peles 
e ossos, sempre após a auto-
rização dos familiares.

Polícia detém 
quatro homens
e frustra roubo a 
correspondente

A Polícia Militar, por 
meio do trabalho de poli-
ciais do 5º Batalhão, deteve 
ontem três homens e um 
adolescente que haviam 
acabado de realizar um as-
salto a um correspondente 
bancário no bairro do José 
Américo, na capital. Na ação 
foram apreendidas duas ar-
mas de fogo que estavam 
em poder dos suspeitos.

Após realizar o roubo, 
os suspeitos fugiram em um 
veículo em direção ao bair-
ro de Mangabeira. Os poli-
ciais militares realizaram 
diligências e localizaram o 
veículo em fuga, iniciando 
uma perseguição. Ao chegar 
ao bairro de Mangabeira, 
o motorista do veículo em 
que estavam os suspeitos 
perdeu o controle do carro, 
que se chocou contra um 
muro. Eles foram detidos e 
as armas de fogo utilizadas 
no crime, uma pistola cali-
bre 7,65 e um revólver cali-
bre 38, foram apreendidas.

Além das armas de 
fogo, foram apreendidas 
cinco munições calibre 38 e 
sete munições calibre 7,65, 
assim como os produtos do 
roubo. Os suspeitos foram 
conduzidos à Central de 
Flagrantes.

As Polícias Civil e Militar da 
Paraíba prenderam na quinta-
-feira (26) Algério Simoa da Sil-
va, suspeito de chefiar um gru-
po de assaltantes responsável 
por roubos no Sertão paraibano 
e em Pernambuco. A ação teve 
apoio da Polícia Militar daquele 
Estado e aconteceu na cidade de 
Tabira (PE). 

De acordo com o delegado 
Cristiano Jacques, titular da 16ª 
Delegacia Seccional, que tem 
sede em Princesa Isabel, a quadri-
lha era investigada por praticar 
assaltos nos dois estados, nas ci-
dades paraibanas de Água Bran-
ca, Teixeira e Juru, e ainda Tabi-
ra, Solidão, Sertânea, São José do 
Egito e Afogados da Ingazeira. 

“Eles tinham como alvo re-
sidências na zona rural e tam-
bém roubavam motocicletas. 
Na quarta-feira, foram presos 
em Água Branca outros três in-
tegrantes do grupo criminoso, 
e nesta quinta-feira o chefe do 
bando, por cumprimento de 
mandado de prisão temporária 
expedido pelo Juízo da mesma 
cidade”, explicou a autoridade 
policial. 

O delegado ainda acrescen-
tou que as ações do grupo eram 
caracterizadas pela violência, 
com uso de arma de fogo nas 
abordagens. “Na semana passa-

Preso suspeito de liderar quadrilha
Ações nA pARAíbA e peRnAmbuco

da, outro grupo responsável por 
assaltos na região também foi 
preso, na cidade de Juru”, acres-
centou o delegado, afirmando 
que Algério permanece na uni-
dade prisional de Princesa Isabel, 
à disposição do Poder Judiciário. 

em mamanguape
Policiais militares da 2ª Com-

panhia Independente da Polícia 
Militar (2ª CIPM) prenderam um 
homem na cidade de Maman-

guape, Litoral Norte da Paraíba, 
na noite de quinta-feira (26), com 
duas armas de fogo e drogas.

Por volta das 18h, durante 
rondas no bairro São José, Con-
junto Cícero Lucena, policiais da 
Força Tática, sob a coordenação 
do tenente Paiva Neto, perce-
beram um homem conduzindo 
uma motocicleta em atitude sus-
peita. Na abordagem, durante 
averiguação, foi encontrado em 
sua posse um revólver calibre 38, 

uma espingarda 12 de cano du-
plo, munições, trouxas de maco-
nha e comprimidos de artane.

Segundo os policiais que 
efetuaram a prisão, o suspeito 
já responde pelos crimes de trá-
fico de drogas e porte ilegal de 
arma de fogo. O homem detido 
e todo o material apreendido fo-
ram conduzidos à Delegacia de 
Mamanguape. Ele foi autuado 
por posse ilegal de arma de fogo 
e de drogas.

O acusado detido chefiava um grupo de assaltantes que agia no Sertão dos Estados.  A Polícia encontrou dinheiro e cheque

n A Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos da Paraíba, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, foi criada 

com a finalidade de fazer busca ativa, receber notificação, captação e distribuição de órgãos e tecidos, conforme a lei  9.434/97.

Ela está localizada na Avenida Rio Grande do Sul, s/n, no Bairro dos Estados. Para ser doador, basta manifestar o desejo à 

família. Cabe a ela a decisão sobre a doação. A Central de Transplante disponibiliza os telefones: (83) 3244-6192, 3225-6409, 

3216-5746 e 8845-3516 para outras informações.

saiba mais

Gyanna Montenegro, diretora da Central de Transplantes: “As pessoas mostram resistência a doações”

Fotos: Divulgação
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Agricultura familiar atende 
demanda do Pnae na Paraíba
Produção poderá atingir 
recursos de R$ 82 milhões 
para atender o programa 

A agricultura familiar 
da Paraíba garante produção 
suficiente para acatar a de-
manda do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(Pnae) neste ano, com 133 
produtos ofertados pelos 
agricultores fornecedores 
no Estado, segundo informa-
ções do gerente do Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA) estadual e assessor 
estadual de comercialização, 
Flávio Müller Borghezan. Ele 
disse que a produção poderá 
atingir recursos da ordem de 
R$ 82.450.904,12, para aten-
der o programa em níveis 
municipal e estadual, mes-
mo considerando a estiagem 
prolongada no Estado. 

Conforme a estimativa 
de produção para 2016 feita 
pela Emater, empresa inte-
grante da Gestão Unificada 
Emepa/Interpa/Emater 
(GU), é a região administrati-
va de João Pessoa que mais se 
destaca, com a possibilidade 
na oferta de produtos oriun-
dos da agricultura familiar 
no valor R$ 33.000.942,54. 

Na avaliação do presi-
dente da Gestão Unificada, 
Nivaldo Magalhães, progra-
mas institucionais como o 
Pnae e PAA têm crescido na 
Paraíba graças ao trabalho  
de mobilização da empresa 
junto com outros órgãos par-
ceiros, a exemplo da Secre-
taria de Estado da Educação 
e das Secretarias Municipais  

Alunos da rede básica têm acesso a alimentação saudável e de qualidade por meio dos avanços do Pnae na Paraíba, que chegou a R$ 35 milhões entre 2011 e 2015

de Educação, como entida-
des executoras do Pnae, que 
recebem o repasse do Fundo 
Nacional do Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE) e se 
responsabiliza pela aquisição 
dos produtos . 

Outros importantes par-
ceiros são os Territórios da 
Cidadania, Ministério Público 

Federal e universidades, que 
têm desempenhando rele-
vantes trabalhos de articula-
ção perante as famílias agri-
cultoras paraibanas. 

Para se ter uma ideia dos 
avanços do Pnae na Paraíba, 
no período compreendido de 
2011 a 2015 foi registrado 
um volume de recursos de 

R$ 35 milhões, permitindo 
melhoria de vida dos alunos 
da rede básica de ensino, que 
tem garantida, todos os dias, 
uma alimentação saudável e 
de qualidade. 

Outros avanços
A interação institucional 

entre os parceiros tem per-

mitido maiores avanços ao 
Pnae, além da organização da 
agricultura familiar no Esta-
do. A Paraíba foi o primeiro 
Estado a emitir a nota fiscal 
eletrônica ao programa. 

Para obter todas as infor-
mações referentes ao Pnae, 
basta acessar o site http://
gestaounificada.pb.gov.br/

emater-pb, onde se encon-
tram editais de chamada pú-
blica, estimativas de produ-
ção por município, consulta a 
liberação de recursos, cadas-
tro de agricultores no Siste-
ma ATF, emissão de notas fis-
cais eletrônicas, prestação de 
contas, além de recomenda-
ções e orientações diversas. 

O Hospital Estadual 
de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto 
Lucena, em João Pes-
soa, dando continuida-
de ao projeto de huma-
nização no ambiente 
hospitalar, está utili-
zando musicoterapia 
em todos os setores de 
internação, por meio de 
caixinhas de som. O ob-
jetivo da música é pro-
porcionar mais alegria 
para as pessoas que es-
tão internadas, fazendo 
com que os pacientes 
tenham uma recupera-
ção melhor e a autoes-
tima elevada. 

Segundo a gerente 
de Enfermagem, Daína 
Jerônimo, a música cria 
condições para que as 
pessoas presentes numa 
instituição de saúde pos-
sam reivindicar sua dig-
nidade e sua unicidade 
num encontro livre e hu-
mano. “A musicoterapia 
colabora na melhoria da 
qualidade de vida de to-
das as pessoas presentes 
no hospital, tanto hos-
pitalizadas, visitantes e 
profissionais que parti-
cipam do atendimento 
global dos doentes e dos 
cuidados relacionais”.

Para a secretária da 

coordenação da recep-
ção, Bruna Machado, 
é mais um avanço que 
beneficia a recuperação 
dos pacientes e a quali-
dade de vida. "O resul-
tado deste trabalho é 
muito positivo no que 
se refere ao bem-estar 
do paciente, pois ajuda 
a expressar  sentimen-
tos, contribuindo com a 
reabilitação e convívio 
social", destaca.

O paciente José 
Amaral, 53 anos, ressal-
tou que as músicas ofe-
recem um conforto aos 
que estão no leito de um 
hospital. “A música ale-
gra a nossa alma. Para 
nós, que estamos aca-
mados nos recuperando 
de uma cirurgia preci-
samos de um ambiente 
acolhedor e tranquilo, 
por isso estou gostando 
mundo das canções que 
estão sendo entoadas”.

Pesquisas revelam 
que a música pode dar 
suporte ao lado emo-
cional, reduzir a ansie-
dade e percepções de 
dor, além de contribuir 
para o relaxamento. A 
musicoterapia também 
ajuda a melhorar o sis-
tema imunológico dos 
pacientes.

Trauma-JP oferece 
música a pacientes

MUSICOTERAPIA

O projeto Feirinha de Do-
mingo volta ao Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego neste fim 
de semana. A terceira edição 
do projeto em 2016 acontece 
amanhã. Além de artesanato, 
variedades, brechó e antigui-
dades, a feira inclui gastrono-
mia, com food bikes e exposi-
tores distribuídos pela Praça 
do Povo, na área próxima ao 
Planetário. A visitação é gra-
tuita, das 12h às 18h. Parale-
lo ao evento acontece a ação 
Criança Tem Espaço, com 
atrações para o público infan-
til, das 14h às 18h.

A Feirinha é uma ini-
ciativa da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc), 
em parceria com o Progra-
ma de Artesanato da Paraíba 
(PAP), e conta com adesões 
de artesãos paraibanos e de 
outros estados. O projeto foi 
lançado com a proposta de 
se repetir mensalmente com 
novas atrações a cada retor-
no. Em seu ritmo atual de 
funcionamento, a Feirinha 
acontece no último domingo 
de cada mês. 

Lançado em agosto do 
ano passado, o projeto vem 
crescendo e já desperta in-
teresse de expositores de 
outros estados da região, a 
exemplo do Rio Grande do 
Norte e Pernambuco, que 
estiveram presentes nas edi-
ções mais recentes. 

Criança tem Espaço
Atividade paralela à Fei-

rinha de Domingo, com brin-

Espaço tem Feirinha de Domingo
ARTESANATO E BRINCADEIRAS

cadeiras lúdicas e artísticas 
destinadas ao público infan-
til. Trata-se de um espaço de 
encontro e integração entre 
os pequenos e as diferentes 
linguagens artísticas como 
teatro, circo e artes visuais. 

A atividade acontece das 
14h às 17h e a programação 
traz oficinas de desenho, tar-
de na Gibiteca Henfil, brinca-
deiras com o Palhaço Dadá e 
Cia. dos Clownssicos, além de 
aula de capoeira com o grupo 
Terra Firme e visitação à Es-
tação Ciência, sessão de cine-
ma e do Planetário. 

O acesso às atrações é 
gratuito. Para o cineminha e 
Planetário, são distribuídas 
senhas com limite de 100 in-
gressos para cada uma das 
duas atrações. 

Fique aTenTo

FEIRINhA DE DOMINgO
Data: 29/5 - horário: 12h às 18h
Atrações: artesanato, gastronomia, brechó, 
variedades, antiguidades

CRIANçA TEM ESPAçO
Data: 29/5 - horário: 14h às 17h
Atrações: oficinas de Desenho, Tarde na Gibiteca Henfil, 
visitação à estação Ciência (gratuito) 
14h - "Saída de rua" com a Cia. dos Clownssicos (gratuito)
14h - 15h - Cineminha 
(gratuito – serão distribuídas 100 senhas a partir das 14h)
16h - Brincadeiras com pallhaço Dadá Venceslau (gratuito)
17h - aula de Capoeira com o grupo Terra Firme (gratuito)
17h - Planetário 
(serão disponibilizados 100 ingressos a partir das 16h)
Local: espaço Cultural José Lins do Rego 
(Rua abdias Gomes de almeida, 800, Tambauzinho)

Feirinha é mensal e inclui artesanato, brechó, gastronomia e várias atrações para as crianças

FOTO: Secom-PB

FOTO: Thercles Silva 
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Governador inaugura travessia, 
duas escolas e entrega raio-x digital
Obras vão beneficiar 
populações de cidades da 
região do Brejo paraibano

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou, ontem, 
a restauração da travessia ur-
bana da cidade de Belém, com 
600 metros, beneficiando mais 
de 17 mil habitantes da região 
e ainda entregou a reforma e 
ampliação da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Caiça-
rinha, um investimento de cer-
ca de R$ 280 mil, por meio do 
Pacto pelo Desenvolvimento 
Social. Ricardo também esteve 
em Guarabira, onde inaugurou 
a reforma da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental John 
Kennedy, localizada no Bairro 
Novo, e entregou um equipa-
mento de raio-x digital para o 
Hospital Regional da cidade.

Durante a solenidade no 
município de Belém, o gover-
nador enfatizou que o Gover-
no do Estado entregou duas 
obras de extrema importância 
e necessidade para os mora-
dores do município: a traves-
sia urbana e uma escola. “Da 
última vez que estive aqui em 
Belém determinei a constru-
ção dessa travessia urbana 
que hoje, com muita alegria, 
inauguro. A obra melhorou 
significativamente a vida dos 
cidadãos dessa cidade. Minha 
alegria se torna ainda maior 
por também entregar à po-
pulação a reforma e amplia-
ção da Escola Caiçarinha, que 
recebeu um investimento de 
cerca de R$ 280 mil, por meio 
da parceria feita através do 
Pacto pelo Desenvolvimento 
Social. Estamos cuidando do 
dinheiro do povo para que os 
recursos se transformem em 
obras”, concluiu Ricardo. 

A travessia urbana de 
Belém passou por serviços de 

recapeamento da pista de ro-
lamento em concreto asfáltico 
usinado a quente (CBUQ), na 
espessura de 5 centímetros,  
sinalização horizontal e ver-
tical e restauração do trecho 
da PB-073, ligando Belém até 
a divisa da Paraíba com o Rio 
Grande do Norte, inaugurada 
recentemente. O tráfego mé-
dio diário é de 2.410  veículos, 
entre automóveis, camionetas, 
ônibus, caminhões e motos. A 
obra teve investimento com 
recursos próprios, na ordem 
de R$ 250 mil.

Para o prefeito de Belém, 
Edgard Gama, as duas obras 
entregues à sociedade são fru-
tos de uma parceria que vem 
trazendo muitos benefícios ao 
município. “Esse governador 
trabalha olhando as necessi-
dades do povo. Tenho orgulho 
em dizer que a união da pre-
feitura com o Governo do Es-
tado está beneficiando demais 
a população. Só hoje foram 
entregues a tão desejada tra-
vessia urbana e também a Es-
cola Caiçarinha. Agradeço em 
nome do povo”, comemorou.

“A Paraíba tem um gover-
nador que olha por todas as re-
giões do Estado. Belém ganha 
duas obras de grande relevân-
cia para a população. O asfalto 
facilita o trânsito diário e a es-
cola forma as crianças para o 
futuro”, falou o deputado esta-
dual Gervásio Maia Filho.

Guarabira
Após a solenidade em 

Belém, Ricardo foi para a 
cidade de Guarabira, onde 
inaugurou a Escola Estadual 
John Kennedy que tem cerca 
de 400 alunos matriculados 
e recebeu mais de R$ 1,4 mi-
lhão para reforma completa 
da unidade de ensino.

Para o governador, a edu-
cação é o meio mais seguro 

para que um jovem alcance 
seus sonhos e se transforme 
em um cidadão consciente. 
“Essa é uma escola com uma 
boa estrutura após a reforma 
e ainda com a construção de 
um ginásio amplo, onde os 
estudantes podem praticar 
esportes e ter lazer. A boa 
educação é o caminho para 
que o aluno possa competir 
em pé de igualdade com qual-
quer outro estudante da rede 
pública ou privada”, falou.

A escola possui 7 salas 
de aula, laboratório de robó-
tica, biblioteca, refeitório com 
capacidade para 100 pessoas, 
banheiros, sala de recursos 
multifuncionais, entre outras 
dependências. O local tem área 
de 1.052m² e a área de reforma 
da quadra é de 600m², sendo a 
de ampliação de 133m². 

Ainda em Guarabira, o 
governador visitou as depen-
dências do Hospital Regio-
nal e entregou um moderno 
equipamento de raio-x digi-
tal, que representa um inves-
timento de cerca de R$ 750 
mil. “Entregamos mais um 
equipamento de raio-x para 
o Estado, investimos em 10 
aparelhos, potencializando e 
melhorando os hospitais de 
referência no Estado”, disse 
Ricardo.

No Hospital Regional de 
Guarabira são oferecidas as 
especialidades: clínica médica, 
obstétrica, cirúrgica, pediátri-
ca, além da urgência e emer-
gência. Além da população de 
Guarabira, a unidade de saúde 
atende pacientes de Araçagi, 
Araruna, Bananeiras, Belém, 
Borborema, Caiçara, Casseren-
gue, Cuitegi, Dona Inês, Duas 
Estradas, Lagoa de Dentro, 
Logradouro, Mulungu, Pilões, 
Pirpirituba, Riachão, Serra da 
Raiz, Sertãozinho, Solânea, 
Tacima, entre outras cidades.

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Adminis-
tração, confirmou que o pagamento 
dos salários dos servidores da adminis-
tração direta e indireta e dos aposen-
tados e pensionistas, referente ao mês 
de maio, vai ser efetuado nesta segun-
da (30) e terça-feira (31).

Com isso, o Governo reforça o com-

promisso de pagar aos servidores den-
tro do mês trabalhado, apesar do mo-
mento financeiro pelo qual passa o País.

Segundo a Secretaria de Estado da 
Administração, no primeiro dia rece-
bem aposentados e pensionistas. Já na 
terça-feira, será efetuado o pagamen-
to dos servidores da ativa, tanto da ad-
ministração direta quanto da indireta.

Pagamento dos salários será 
nesta segunda e terça-feira

servidores do estado

O Botafogo confirmou a 
contratação de três reforços 
para as disputas do Campeo-
nato Brasileiro da Série C e a 
Copa do Brasil. Foram apre-
sentados ontem, na Maravi-
lha do Contorno, no Cristo 
Redentor, o zagueiro André 
Paulino e o meia Assis, que es-
tão integrados ao grupo e re-
gularizados no Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da CBF. 

Velho conhecido do treinador 
Itamar Shuller, André Pauli-
no, passou pela Chapecoense 
e Novo Hamburgo. O meia 
Assis esteve no Brusque, Avaí, 
Atlético Goianiense, Crac, 
Bragantino, CRB, Chapecoen-
se, Cuiabá, Kalmar (Suécia) e 
Chernomoretz (Bulgária). 

O atacante Rodrigo Silva, 
que deve chegar na próxima 
semana, atou pelo Ceará, XV de 
Piracicaba, Nacional da Ilha da 
Madeira, Leixões e União Leiria. 
Peças importantes para refor-

çar o elenco botafoguense que 
busca uma das vagas na Série 
B. Para o presidente do Belo, 
Guilherme Novinho, a diretoria 
vem fazendo todos os esforços 
para dar condições à comissão 
técnica de colocar em campo 
um time vitorioso. “Estamos 
qualificando o grupo para fa-
zer uma boa campanha e reali-
zar o sonho de obter o acesso 
à Segundona/2017. Trata-se 
de jogadores experientes que 
passaram por vários clubes do 
País e exterior”, avaliou.

Bota confirma contratação e 
apresenta mais três reforços

Para a sÉrie C

O governador Ricardo Coutinho 
inaugurou, ontem, as obras de drena-
gem e pavimentação em paralelepípe-
dos de várias ruas nas cidades de Cas-
serengue e Bananeiras, beneficiando 
os moradores destes municípios que 
sofriam com a falta de infraestrutura. 
A obra em Casserengue recebeu um 
investimento de mais 
de R$ 345 mil. Já em Ba-
naneiras, foram investi-
dos cerca de R$ 674 mil 
nas obras que contem-
plaram 12 ruas da zona 
Rural da cidade. Os ser-
viços foram executados 
pela Superintendência 
de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Es-
tado (Suplan). 

Melhoria de vida 
Em Casserengue, o 

governador destacou a 
importância da infraes-
trutura para melhorar 
a vida dos moradores. 
“Estou feliz porque 
essa é mais uma celebração do bom 
uso do dinheiro público. Os recursos 
têm que voltar para a população em 
forma de obras. Essas ruas pavimen-
tadas hoje aqui em Casserengue de-
monstram a preocupação que temos 
em dar uma infraestrutura adequa-
da para beneficiar o cotidiano do 
povo. Nenhuma cidade pode ficar 
isolada ou sem obras. Somente hoje 

entrego 24 ruas, sendo 4 aqui, 12 em 
Bananeiras e 8 em Serraria, porém, 
devido a agenda corrida, não terei 
tempo de ir a Serraria, mas dou a 
obra como inaugurada. Isso é a pro-
va de que estamos trabalhando por 
todas as cidades”, disse.

O prefeito de Casserengue, Luiz 
Carlos, conhecido como 
Carlinhos, agradeceu ao 
Governo do Estado pela 
obra e falou da satisfa-
ção de ver um pedido 
da população se concre-
tizando. “A pavimenta-
ção dessas ruas era um 
sonho desse povo. Pra 
mim é um privilégio 
participar dessa inau-
guração e agradecer ao 
governador por tudo 
que ele tem feito pela 
nossa cidade de Cas-
serengue. Administrar 
com pouco recurso é 
difícil, mas com a ajuda 
do Governo temos con-
seguido trazer muitas 

ações para o município”, ressaltou. 
“Antes essas ruas eram esbura-

cadas e sem condições adequadas. 
Quando chovia ficava com muita 
lama. A pavimentação dessas ruas 
trouxe grandes benefícios para os 
moradores que agora podem cami-
nhar por ruas dignas”, disse a con-
selheira do Orçamento Democrático, 
Vilma Costa.

Drenagem e pavimentação de ruas

Foto: Francisco França/Secom-PB

A obra em 

Casserengue 

recebeu um inves-

timento de mais 

de R$ 345 mil. 

Já em Bananeiras, 

foram investidos 

cerca de R$ 674 mil

Após a inauguração de ruas 
em Casserengue, o governador Ri-
cardo Coutinho se dirigiu a cidade 
de Bananeiras, onde entregou a 
pavimentação de 12 ruas represen-
tando um investimento de cerca 
de R$ 674 mil. “Hoje Bananeiras é 
uma grande cidade, atrai muitos 
turistas, tem uma grande produção 
de pescado, investe na agricultura 
familiar e fico feliz em trazer mais 
desenvolvimento a este município. 
Hoje entregamos a pavimentação 
de 12 ruas do Distrito do Tabuleiro 
e também o acesso do Sítio Gruta 
a Vila Chã do Lindolfo, que benefi-
cia aproximadamente 70 famílias. 
Aqui também já entregamos a es-
trada do Tabuleiro, uma obra que 
mudou a vida dos moradores da 
área. São muitas ações feitas em 
Bananeiras e ainda vamos fazer 
mais”, afirmou Ricardo.

“O Governo do Estado tem 
sido um grande parceiro da pre-
feitura. Estamos caminhando lado 
a lado para que Bananeiras cresça 

ainda mais. É com satisfação que 
venho ao Tabuleiro entregar essas 
12 ruas. Aqui também tem investi-
mentos em estradas, no Empreen-
der e outras áreas em união com o 
Governo”, disse o prefeito de Ba-
naneiras, Douglas Lucena.

O deputado estadual Hervásio 
Bezerra ressaltou que as ruas pavi-
mentadas vão melhorar o cotidia-
no dos moradores do local. “Estas 
12 ruas representam dignidade e 
melhores condições de vida para 
os cidadãos de Bananeiras. Essa é 
mais uma obra que leva a marca 
dessa gestão que busca o cresci-
mento de todas as regiões da Pa-
raíba”, frisou.

 “É uma honra para todos nós 
do Distrito do Tabuleiro receber o 
governador para comemorar a en-
trega dessa obra que tantos bene-
fícios vai nos trazer. Agradeço em 
nome do povo e espero que ele 
continue trabalhando para o bem 
do povo”, falou a moradora de Ba-
naneiras, Eduarda Costa.

Desenvolvimento para Bananeiras

Belém, Guarabira, Casserengue e Bananeiras recebem obras do Governo que beneficiam o Brejo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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Sarney diz que há ditadura da Justiça

 Em diálogo gravado e 
de posse da Procuradoria-
-Geral da República, o ex-
-presidente José Sarney 
(1985/1990) criticou 
pesadamente o Judiciá-
rio brasileiro. “A ditadura 
da Justiça tá implantada”, 
disse Sarney, em meio a 
conversa com citações ao 
juiz federal Sérgio Moro, 
da Operação Lava Jato, e 
ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).

Sarney (PMDB-AP) 
conversa com o ex-pre-
sidente da Transpetro, 
Sérgio Machado, alvo da 
Lava Jato. Em dezembro 
de 2015, a Polícia Federal 
(PF) deflagrou a Operação 
Catilinárias e fez buscas 
na residência de Machado. 
Acuado, o executivo deci-
diu gravar conversas com 

expoentes do PMDB, como 
o ex-ministro do governo 
interino Michel Temer, Ro-
mero Jucá, e o presidente 
do Congresso, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL).

O diálogo entre Sarney 
e Sérgio Machado ocor-
reu em março. Em dado 
momento, eles atacam o 
Judiciário, conforme reve-
lou a repórter Camila Bon-
fim, da TV Globo, que teve 
acesso com exclusividade 
aos áudios.

Sobraram hostilidades 
também para a imprensa. 
“Não teve um jurista que se 
manifestasse. E a mídia tá 
parcial assim. Eu nunca vi 
uma coisa tão parcial. Gen-
te, eu vivi a revolução. Não 
tinha esse terror que tem 
hoje, não. A ditadura da 
toga tá f.. “, disse Machado.

 “A ditadura da Justiça 
tá implantada, é a pior de 
todas!”, respondeu Sarney. 
Machado completou: “E 
eles vão querer tomar o 
poder. Prá poder acabar o 
trabalho”. 

gravações cOmPrOmetedOras

Ex-presidente se queixa 
de decisões do juiz Moro 
e STF contra a corrupção

Da Agência Estado

Em diálogo gravado por Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, Sarney ataca o juiz Sérgio Moro e o Poder Judiciário

FOtO: José Cruz/Agência Brasil

O ex-ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
Cesar Asfor Rocha, divulgou 
nessa sexta-feira, 26, nota 
de esclarecimento na qual 
contesta que tenha sido pro-
curado “em qualquer tempo 
e por qualquer pessoa” para 
tentar influenciar o minis-
tro Teori Zavascki, relator 
da Operação Lava Jato no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Novas conversas gra-
vadas pelo ex-presidente da 
Transpetro Sérgio Machado, 
com o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
e o ex-presidente da Repúbli-
ca José Sarney (PMDB-AP), 
indicam articulações dos 
peemedebistas para tentar 
influenciar o ministro Teori 
Zavascki. 

 Em um dos trechos de 
uma conversa entre Sarney e 
Machado, no dia 10 de mar-
ço, o ex-presidente diz que 
vai conversar com Asfor Ro-
cha como alguém que teria 
proximidade com Teori.

“A respeito da transcri-
ção de gravações que teriam 
sido feitas pelo ex-presi-
dente da Transpetro, Sérgio 
Machado, com alguns políti-

cos, o advogado Cesar Asfor 
Rocha contesta terminante-
mente que tenha sido pro-
curado, em qualquer tempo 
e por qualquer pessoa, para 
tratar dos assuntos aludi-
dos”, diz a nota enviada por 
sua assessoria. 

O ex-ministro “nega, 
com igual veemência”, que 
tenha tido conversas sobre o 
tema com qualquer ministro 
do Supremo Tribunal Fede-
ral ou com qualquer outro 
magistrado. “Repudia, por 
fim, as ilações injuriosas pre-
cipitadamente extraídas da 
simples menção a seu nome 
em conversas de terceiros”, 
completa.

No diálogo do dia 10 de 
março, Sarney responde a 
uma preocupação manifesta-
da por Machado em relação à 
possibilidade de virar réu na 
primeira instância. O ex-pre-
sidente da Transpetro indica 
que, nesse caso, poderia ne-
gociar uma contribuição pre-
miada. “Porque realmente, se 
me jogarem para baixo (pas-
sando a ficar sob a alçada do 
juiz Sérgio Moro) aí Teori 
ninguém consegue conver-
sar”, diz Machado. 

Ex-ministro divulga nota

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
foi alvo de mais uma citação 
de um provável delator no 
âmbito das investigações da 
Operação Lava Jato. Após ser 
citado pelo ex-deputado Pe-
dro Corrêa, que, segundo a 
revista Veja, prestou depoi-
mento com o objetivo de ne-
gociar uma delação premia-
da, Renan nega que já tenha 
se encontrado com Corrêa.

O presidente do Senado 
divulgou mais uma nota pres-
tando esclarecimentos. “O 
Senador Renan Calheiros as-
segura que não se reuniu com 
Pedro Corrêa e nunca o faria 
por se tratar de pessoa que não 
é de suas relações, nem políti-
cas ou pessoais”, disse Renan 
em resposta ao depoimento 

de Corrêa. Segundo o ex-depu-
tado, ele teria se reunido com 
peemedebistas para tratar de 
partilha de propina no esque-
ma de corrupção da Petrobras.

A reportagem da Veja 
cita uma reunião, no perío-
do de campanha eleitoral de 
2006, que teria contado com 
a participação de Paulo Ro-
berto Costa e do diretor da 
área de Internacional, Nestor 
Cerveró, além dos senado-
res Renan Calheiros, Romero 
Jucá, Jader Barbalho, do então 
deputado Henrique Eduardo 
Alves, hoje ministro do Turis-
mo. Em nota, Renan esclarece 
que todas as doações às suas 
campanhas foram legais e 
aprovadas pela Justiça. O se-
nador lembra ainda que não 
foi candidato em 2006.

Pedro Corrêa cita Renan

O economista Ilan Goldfajn será 
sabatinado na próxima quarta-feira 
(1º) na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado para o 
cargo de presidente do Banco Cen-
tral (BC). Ainda ontem o relator da 
matéria e vice-presidente da CAE, 
senador Raimundo Lira (PMDB-PB), 
protocolou na comissão o relatório 
sobre a indicação.

O conteúdo será discutido na ter-
ça-feira (31), um dia antes da sabati-
na, negociada com a presidente do 
colegiado, senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-SC). A petista concordou em abrir 
mão do prazo regimental de cinco 
dias entre a discussão e a votação da 
indicação, para acelerar o processo. 
Segunda ela, o próprio atual pre-
sidente do BC, Alexandre Tombini, 
tem pressa para que Goldfajn possa 
participar das próximas decisões do 
Banco Central.

Como nesse tipo de escolha o 
voto é secreto, caberá a Lira dizer no 
relatório apenas se Goldfajn está apto 
a exercer o cargo. “Logicamente ha-
verá contraditório e, possivelmente, 
voto em separado da hoje oposição 
ao governo, mas com certeza dado o 
conteúdo do currículo do doutor Ilan 
– muito bom, muito consistente, mui-
to preparado – não terá dificuldade 
para ser aprovado”, disse. 

Ela acrescentou que o esforço 
dos apoiadores do governo de Mi-
chel Temer é para que Ilan Goldfajn 
já esteja presidindo o Banco Central 
na próxima reunião do Comitê de 
Política Monetária (Copom), respon-
sável por fixar a taxa básica de juros 
do país, nos dias 7 e 8 de junho.

Após a apreciação na CAE, o 
nome do economista precisa ser 
aprovado pelo plenário do Senado. 
Como geralmente acontece, para 
acelerar o processo, essa matéria 
deverá seguir com pedido de ur-
gência e, segundo adiantou Gleisi 
Hoffmann, a votação no plenário 

pode ocorrer também na semana 
que vem.

Oposição
A oposição já prepara os ques-

tionamentos ao economista do Ban-
co Itaú. Apesar de não ter colocado 
obstáculos à sabatina, a presidente 
da CAE criticou a indicação.

“Do ponto de vista político é uma 
situação muito difícil. Porque nós va-
mos ter um presidente do Banco Cen-
tral que não é só economista chefe de 
um banco, como sócio-proprietário 
deste banco. Nunca é demais lembrar 
que nós exigimos na saída dos presi-
dentes do Banco Central a quarente-
na e não se está se exigindo nenhuma 
quarentena na entrada, ou seja, nós 
vamos ter um banqueiro no Banco 
Central”, disse Gleisi Hoffmann.

Uma das maiores defensoras da 
presidente Dilma na Casa, a senado-
ra Vanessa Grazzition (PcdoB-AM), 
disse que um dos pontos que serão 
questionados é o que trata da auto-
nomia do Banco Central. “Temos que 
desmontar essa tese. Ele [Ilan Gol-
dfajn] era até ontem presidente de 
um dos maiores bancos privados do 
Brasil. Isso é uma farsa, não existe in-
dependência. Ninguém sobrevive em 
cima do muro”, criticou, a senadora.

Pec
Na semana passada, o ministro 

da Fazenda, Henrique Meireles, dis-
se que o governo vai enviar ao Con-
gresso Nacional uma proposta de 
emenda à Constituição para garan-
tir autonomia operacional ao BC.

Na ocasião, o ministro explicou 
que a autonomia para tomar decisões 
não se confunde com independência 
e com a adoção de mandatos para a 
diretoria do BC. “O que vai ser defi-
nido formalmente, isso é mais impor-
tante do que parece, é a autonomia 
técnica. No momento, não há defini-
ção de mandato que seria o caso de 
uma independência formal do Banco 
Central, o que é uma questão que será 
sempre objeto de discussão”, disse.

Novo presidente do BC
será sabatinado na quarta

cOmIssÃO dO seNadO

 

Karine Melo
Da Agência Brasil

Michel Temer 
sanciona lei 
que altera meta 
fiscal deste ano

O presidente interino Mi-
chel Temer sancionou sem ve-
tos o projeto de lei que altera 
a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias de 2016 para incluir a nova 
meta fiscal que prevê um défi-
cit primário de até R$ 170,5 
bilhões nas contas públicas. 
A Lei 13.291 está publicada 
na edição de  ontem do Diário 
Oficial da União.

O texto estabelece que “a 
elaboração e a aprovação do 
Projeto de Lei Orçamentária 
de 2016, bem como a execu-
ção da respectiva lei, deverão 
ser compatíveis com a obten-
ção da meta de déficit primá-
rio para o setor público con-
solidado não financeiro de 
R$ 163.942.000.000,00, sen-
do a meta de déficit primário 
dos orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União 
de R$ 170.496.000.000,00, e 
R$ 0,00 para o Programa de 
Dispêndios Globais”.

O Diário Oficial da União 
também traz publicado um 
anexo de metas fiscais com 
os parâmetros que foram atu-
alizados para a definição da 
nova meta. O texto diz que “o 
objetivo primordial da políti-
ca fiscal do governo é promo-
ver a gestão equilibrada dos 
recursos públicos, de forma 
a assegurar a manutenção 
da estabilidade econômica, 
o crescimento sustentado, a 
distribuição da renda”.

O anexo acrescenta que 
“para 2017 e 2018 o governo 
está revendo o cenário ma-
croeconômico e os números 
de projeção da Receita (ad-
ministrada e extraordinária) 
de forma a adotar o cenário 
mais prudencial, de forma a 
evitar frustrações de previ-
são de arrecadação tão ele-
vadas quanto as observadas 
nos últimos dois anos”.

Yara Aquino
Da Agência Brasil
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Lewandowski extingue tramitação 
oculta de processos no Supremo
A resolução 579/2016 
ainda precisa ser publicada 
no Diário de Justiça

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de maio de 2016

Geral

O presidente do Su-
premo Tribunal Federal, 
ministro Ricardo Lewando-
wski, assinou a Resolução 
579/2016, por meio da qual 
fica “vedada a classificação 
de quaisquer pedidos e feitos 
novos ou já em tramitação no 
Tribunal como ‘ocultos’”.

A resolução, que tem 
a data de quarta-feira (25), 
ainda precisa ser publicada 
no Diário de Justiça. A infor-
mação foi publicada ontem 
no site do STF. 

Os processos ocultos são 
aqueles que não ficam dispo-
níveis para consulta no siste-
ma do tribunal. A resolução 
assinada altera uma outra 
de 2007 sobre documentos 
e processos de natureza si-
gilosa no âmbito do STF. Na 
nova resolução, o ministro 
considerou que a medida 
atende a pontos como o prin-
cípio da publicidade, o direi-
to de acesso à informação, a 
Lei de Acesso à Informação 
e “a necessidade de melhor 
disciplinar a classificação e 
tramitação do crescente nú-

Acho que o inverno chegou. Frequentemente 
tem chovido e o trajeto para o trabalho, logo cedo, 
fica menos tedioso quando ligo o auto rádio e me 
ponho a escutar a análise dos jornalistas sobre 
os últimos acontecimentos derivados da situação 
de crise por qual passa o Brasil. A cada dia uma 
novidade. No acúmulo das novidades, amiúdam-se 
as incertezas nos mais variados campos: político, 
econômico, orçamentário, financeiro, fiscal e 
outros.

Vez que me chega aos ouvidos a crônica incisiva 
do Arnaldo Jabor. Muito repetitiva e impiedosa para 
com os lulopetistas, mas expressando também certa 
desconfiança do deslegitimado governo Temer. 
Aliás, uma temeridade. O nobre jornalista, em 
meio a comentários sobre a atuação dos políticos 
brasileiros, refere que no país nada se faz por 
completo, ou seja, o Brasil é a terra “do quase”, em 
tudo falta um pedaço.

Gostei “do quase”, muito embora pense eu 
tratar-se de uma frase do Caetano Veloso. No 
problema, o Brasil é mesmo um país de abundantes 
“quases”, quase assim, quase assado, quase tudo, 
quase nada.

Em termos mais resumidos, poder-se-ia dizer 
que a realidade brasileira, na atualidade, engendra 
uma crise com poucos precedentes na história 
nacional. Contudo, tal cenário caótico apresenta-se 
mais visivelmente no campo político, com sérias 
implicações econômicas.

A maior das implicações econômicas pode ser 
constatada no campo das finanças públicas. Para 
melhor explicar, valho-me das lições bem humoradas 
de dois economistas neoclássicos (ditos liberais) 
brasileiros: Alexandre Kafka e Roberto Campos, 
ambos já “quase” no esquecimento e que foram 
revisitados por Gustavo Franco em “As Leis Secretas 
da Economia” (2012).

No livro, supramencionado, Gustavo Franco 
refere que a sabedoria (como no pensamento dos 
economistas revisitados) vem da capacidade de 
tornar visível o paradoxo. No Brasil, “quase” sempre 
as leis que regem a economia, em sua normatividade 
científica, costumam não ser levadas a sério. Não 
obstante, esse paradoxo se apresenta nos campos 
da macroeconomia e das finanças públicas, no geral. 
Neste sentido, de um conjunto de leis (secretas) da 
economia reportar-me-ei somente a duas: (1) Lei 
do Cão – O dinheiro da Viúva não tem dono e (2) 
Princípio da Equivalência Ricardiana – Não existe 
gasto público sem imposto ou calote, ontem, hoje ou 
amanhã.

A Lei do Cão, como refere Gustavo Franco, 
é uma apropriação indébita por parte da 
heterodoxia inflacionista brasileira e latino-
americana do pensamento do genial economista 
inglês John Maynard Keynes (1835-1945), pai da 
macroeconomia moderna. A política econômica 
keynesiana se tornou hegemônica no mundo inteiro, 
nos anos do Pós-guerra, por haver sempre um 
emprestador de última instância. 

Os tempos mudaram com o capitalismo 
financeiro transnacional, os Estados nacionais 
perderam a capacidade de governança e 
governabilidade de forma irrestrita. Embora o 
constitucionalismo financeiro normatize os limites 
com os gastos públicos, os políticos brasileiros não 
veem problema em sacar contra o futuro, pois este se 
situa após o término do mandato.

Quanto ao Principio da Equivalência Ricardiana, 
Gustavo Franco se reporta sobre o surgimento 
da dúvida colocado por David Ricardo, um dos 
fundadores da ciência econômica, precedido por 
Adam Smith, no século XVIII, de como financiar 
a guerra contra Napoleão ou um programa de 
investimentos públicos de infraestrutura. Seria por 
via de dívida ou impostos? 

Será que a malandragem brasileira do “quase” 
superará os postulados de Ricardo ou equivale 
dizer que a situação de déficit público na ordem de 
R$ 170,5 bilhões como meta para o ano de 2016, 
aprovada por políticos com insipientes noções de 
economia implicará em mais aumento de imposto, 
uma vez minguada a capacidade de atração de novos 
capitais via empréstimo nos mercados financeiros e 
de capitais.

Continuaremos no “quase”, até quando?

Dinheiro da Viúva

alberto.madeira@hotmail.com

Madeira
Acilino

Michèlle Canes
Da Agência Brasil

mero de documentos e feitos 
de natureza sigilosa” que in-
gressam na Corte, entre ou-
tros aspectos.

De acordo com a resolu-
ção, fica vedada a classifica-
ção como ocultos. Acrescenta 
que esses processos deverão 
receber “a mesma nomencla-
tura e idêntico tratamento 
conferidos aos processos si-
gilosos, sem prejuízo da de-
terminação de cautelas adi-
cionais por parte do relator 
para garantir o resultado útil 
das decisões neles prolata-

das”, destacou o texto.
A norma prevê ainda que 

os requerimentos de prisão, 
busca e apreensão, quebra 
de sigilo telefônico, bancá-
rio, fiscal e telemático, inter-
ceptação telefônica e outras 
medidas “serão processados 
e apreciados, em autos apar-
tados e sob sigilo”.

Conforme o texto, ao 
receber uma petição ou re-
querimento com anotação de 
sigilo, a Secretaria Judiciária 
deve fazer o protocolo com 
“as cautelas solicitadas” e 

que fica a critério do relator 
alterar a classificação ou de-
terminar outras medidas à 
ação caso julgue necessário.

Com a medida, passa a 
ser possível verificar a exis-
tência de uma investigação 
e identificar os investigados 
pelo nome, no caso de proces-
sos não sigilosos, ou pelas ini-
ciais, em processos que pos-
suem sigilo. Segundo o STF, 
apenas as ordens de prisão e 
de busca e apreensão não te-
rão a identificação dos nomes 
até que sejam cumpridas.

FOTO: Reprodução/Internet

Em entrevista coletiva 
na tarde de ontem, o chefe de 
Polícia Civil do Rio, Fernando 
Veloso, afirmou que há “indí-
cios veementes” de que houve 
estupro da adolescente de 16 
anos, mas que ainda faltam 
elementos para pedir a prisão 
de quatro dos suspeitos que 
já foram identificados.

“Não podemos afirmar 
ainda se houve ou não, de 
que forma houve. Não pode-
mos nos basear no ‘ouvi di-
zer’. Só o exame de corpo de 
delito vai apontar se houve 
estupro ou não. O laudo pode 
trazer uma certeza ou uma 
dúvida”, disse Veloso.

De acordo com a Folha, 
diferentemente do que ha-
via sido informado pela Po-
lícia Civil na noite de quinta 
(26), o delegado responsável 
pelo caso, Alessandro Thiers, 

disse que ainda não pediu a 
prisão de nenhum dos qua-
tro homens identificados de 
terem participado do crime.

“Estou avaliando. Há uma 
linha de investigação que pode 
levar a isso”, disse o delegado. 
“Nem todas as quatro pessoas 
identificadas participaram do 
ato. A polícia se preocupa em 
investigar e buscar a verdade, 
não só prender”.

Identificação
Apesar de ainda avaliar 

se pedirá a prisão dos sus-
peitos, o delegado disse já 
ter identificado a atuação de 
cada um no crime: dois deles 
foram responsáveis por pos-
tar e transmitir o vídeo da 
menor nua, outro seria o na-
morado da adolescente que 
a levou para o encontro dos 
outros homens e um quarto 

fez uma selfie ao lado da jo-
vem depois de violentada.

Passados três dias, on-
tem, do registro de ocorrên-
cia, a polícia ainda não foi ao 
local do crime, o morro da 
Barão, em Jacarepaguá, na 
Zona Oeste do Rio, à procura 
dos possíveis agressores da 
adolescente.

Thiers afirmou que a ví-
tima será ouvida novamente 
pela polícia. “Vamos rein-
quirir a jovem para novos 
depoimentos e aprofundar 
dados. Fala-se de 30, 33, 36 
homens. Outros dados estão 
sendo trazidos e vão sendo 
avaliados”, disse o delegado.

Já Fernando Veloso disse 
que a polícia fará uma investi-
gação célere. “Isso nos choca 
como pai, marido. Mas temos 
que ir com calma. Dizem que 
pessoas estão sendo mortas 

por participarem deste caso. 
Não está confirmado.”

Em nota oficial, o gover-
nador em exercício do Rio, 
Francisco Dornelles, chamou 
de barbárie o estupro coleti-
vo de uma adolescente de 16 
anos em uma comunidade da 
Zona Oeste da capital do Es-
tado. Dornelles determinou 
prioridade nas investigações.

“O que aconteceu é es-
tarrecedor e inaceitável. Es-
tamos atuando em regime de 
prioridade, com total dedi-
cação de nossas autoridades 
e profissionais, para que te-
nhamos uma rápida resposta 
à vítima, sua família e à so-
ciedade”, disse Dornelles.

O governador em exercí-
cio pediu prioridade máxima 
à investigação “até a identi-
ficação e a rigorosa punição 
dos envolvidos na barbárie”.

Polícia aguarda laudo para pedir prisões
esTuprO COLeTIVO NO rIO De jANeIrO

O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do STF, assinou na 4ª feira a Resolução 579/2016

Para reduzir o número de aci-
dentes nas estradas durante o feria-
do prolongado, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) mantém até amanhã 
a Operação Corpus Christi. Agentes 
rodoviários estão distribuídos em 
pontos estratégicos, patrulhando 
vias e retirando infratores de circula-
ção desde quarta-feira (25). Durante 
a operação estão sendo realizadas 
as ações do Maio Amarelo, que bus-
ca sensibilizar a sociedade para um 
trânsito mais seguro.

Desde o início do mês, diver-
sas ações têm sido promovidas com 
foco no uso do cinto de segurança 

e capacete, no combate ao excesso 
de velocidade e à embriaguez ao vo-
lante. Durante o período do feriado 
prolongado, há um aumento rele-
vante do fluxo de veículos, incluindo 
ônibus, nas rodovias federais, fator 
que contribui para o aumento da 
violência no trânsito, provocando 
crescimento no número de aciden-
tes graves, feridos e mortos.

Devido ao grande número de 
autuações de motoristas com nível 
de álcool elevado, o teste do ba-
fômetro está sendo aplicado por 
todos os agentes que estão nas ro-
dovias. Caso o condutor se recuse a 
fazer o teste, ele será multado em 
R$1.915,40, terá seu direito de diri-

gir suspenso e precisará providenciar 
outro condutor para o veículo. Se 
tiver visíveis sinais e sintomas de em-
briaguez, será preso e encaminhado 
à Polícia Judiciária.

A ação visa reduzir a incidência 
de acidentes relacionados ao exces-
so de velocidade, à alcoolemia ao 
volante, ao uso inadequado do cin-
to de segurança e de dispositivos de 
retenção para crianças e às ultrapas-
sagens indevidas.

A PRF recomenda atenção es-
pecial aos motociclistas e pede que 
usem sempre capacete, mante-
nham distância das laterais traseiras 
dos veículos, eliminando o “ponto 
cego”, além de outros cuidados.

PRF inclui ações do Maio Amarelo
OperAçãO COrpus ChrIsTI

Da Agência Brasil
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Mundo

Barack Obama faz visita histórica 
a Hiroshima e lamenta bombardeio 
O presidente americano 
homenageou as vítimas 
da bomba atômica

O presidente Barack 
Obama fez ontem visita his-
tórica a Hiroshima, cidade 
japonesa destruída por uma 
bomba nuclear americana 
em 1945. Ele colocou uma 
coroa de flores no memorial 
de paz da cidade e lamentou 
o sofrimento de pessoas ino-
centes em razão do bombar-
deio atômico na cidade. 

Como Obama já havia 
antecipado, a visita não foi 
acompanhada por um pedido 
formal de desculpas dos Esta-
dos Unidos pelo lançamento 
da bomba nuclear. No entan-
to, o presidente norte-ame-
ricano disse que não se deve 
“repetir os erros do passado”.

Ao lado do primeiro-mi-
nistro japonês, Shinzo Abe, 
Obama fez uma alusão às mi-
lhares de pessoas mortas em 
razão da explosão da bomba 
nuclear. “Palavras não podem 
dar voz a tanto sofrimento”, 
disse. “A memória da manhã 
do dia 6 de agosto de 1945 
não deve nunca desaparecer”, 
acrescentou ele, ao se referir à 

data da tragédia. Obama disse 
que os governos devem fazer 
esforços para reduzir o perigo 
de armas nucleares. “A revolu-
ção científica que levou à divi-
são de um átomo requer uma 
revolução moral também.”

O primeiro-ministro ja-
ponês também discursou no 
Memorial da Paz de Hiroshi-
ma para uma plateia que in-
cluía vítimas do bombardeio 
atômico. “Gostaria de expres-
sar meus respeitos ao presi-
dente Obama por sua deter-
minação e coragem”, disse 
Shinzo Abe. Antes mesmo da 
chegada dos dois líderes, mi-
lhares de pessoas já estavam 
reunidas no local, aguardan-
do a visita.

Memória
Em lados opostos duran-

te a Segunda Guerra Mundial, 
os Estados Unidos lançaram 
duas bombas atômicas sobre 
o Japão: em Hiroshima, em 6 
de agosto de 1945, quando 
80 mil pessoas morreram 
imediatamente e um total de 
140 mil pessoas morreram 
até o final do mesmo ano; e 
em Nagasaki, três dias de-
pois, quando 75 mil pessoas 
morreram no mesmo dia e 
mais de 100 mil até o fim de 
1945. Milhares de japoneses 

José Romildo
Da Agência Brasil 

sofreram sérios problemas de 
saúde nos anos que se segui-
ram ao bombardeio, devido 
aos efeitos da radiação.

Seis dias depois da de-
tonação da segunda bomba 
atômica sobre Nagasaki, em 9 
de agosto de 1945, o impera-

dor Hirohito anunciou que o 
Japão se retirava da guerra. A 
visita de Obama a Hiroshima 
é a primeira de um presiden-
te norte-americano ao local. 
Em 1974, o então presidente 
Gerald Ford descartou visitar 
Hiroshima. Alegou que não 

queria arriscar as boas rela-
ções com o Japão. Em 2008, 
George W. Bush recusou a 
ideia da visita.

Jimmy Carter viajou para 
Hiroshima só após deixar a 
presidência. O ex-presidente 
Richard Nixon esteve na cida-

de antes de assumir o cargo. 
Em 2016, o secretário de Es-
tado John Kerry tornou-se o 
primeiro ocupante do cargo a 
visitar Hiroshima e depositar 
uma coroa de flores em ho-
menagem às vítimas, já pre-
parando a visita de Obama.

Da Agência Estado

Beirute(AE) - Militantes 
do grupo terrorista Estado 
Islâmico capturaram nessa 
sexta-feira ao menos seis al-
deias de rebeldes sírios perto 
da fronteira com a Turquia em 
rápidos avanços que forçaram 
a evacuação de um hospital 
em meio a intensos combates 
na região, disseram ativistas 
da oposição síria e organiza-
ção Médicos Sem Fronteiras.

Os avanços na província 
de Aleppo levaram os mi-

litantes para dentro a pou-
cos quilômetros da cidade 
fronteiriça de Azaz, onde os 
rebeldes têm hospedado de-
zenas de milhares de civis 
deslocados internamente.

O Observatório Sírio para 
os Direitos Humanos disse que 
o grupo cortou uma importan-
te rota de abastecimento entre 
Azaz e Marea, outro reduto 
da oposição. A agência de no-
tícias do Estado Islâmico, a 
Aamaq, confirmou o avanço, 
dizendo que o grupo capturou 
seis aldeias dos rebeldes.

Da Agência Lusa 

As buscas submarinas 
para localizar as caixas-pre-
tas do avião da EgyptAir, 
que caiu no Mediterrâneo na 
quinta-feira (19), com 66 pes-
soas a bordo, “vão começar 
nos próximos dias”, anuncia-
ram as autoridades francesas.

De acordo com o Gabine-
te de Investigações e Análises 
(BEA na sigla em francês), 
nos próximos dias, uma equi-
pe de pesquisa submarina vai 
chegar à região do acidente 

num navio hidrográfico da 
Marinha francesa, o Laplace.

Ainda segundo o Gabine-
te – que participa no inqué-
rito relacionado ao acidente 
aéreo com as autoridades 
egípcias – o navio da Marinha 
encontra-se hoje na ilha da 
Córsega.

O navio está equipado 
com um sistema especiali-
zado para localizar as caixas
-pretas, que emitem um sinal 
específico, e que se estima 
estarem até 3 mil metros de 
profundidade.

Grupo Estado Islâmico 
captura 6 aldeias sírias

Egito vai iniciar buscas 
submarinas por avião

GUERRA CIVIL tRAGédIA no mEdItERRânEo

Da Agência Lusa 

Confrontos violen-
tos foram registrados 
na quinta-feira (27) en-
tre as forças policiais e 
estudantes, no Chile, 
para reivindicar educa-
ção gratuita para todos, 
uma promessa da presi-
dente Michelle Bachelet.

No centro da capital 
chilena, alguns manifes-
tantes mascarados atira-

ram pedras e paus contra 
a polícia, que reagiu com 
canhões de água e gás 
lacrimogêneo. Segundo 
dados da polícia, 117 pes-
soas foram detidas e 32 
policiais ficaram feridos.

No sábado (21), 
uma manifestação simi-
lar deixou uma pessoa 
morta em Valparaíso, 
quando Bachelet fazia 
o seu discurso anual pe-
rante o Congresso.

Manifestação no Chile  
acaba em confronto

EdUCAÇÃo GRAtUItA

Ao lado de Shinzo Abe, premiê japonês, Obama disse que os governos devem fazer esforços para reduzir o perigo de armas nucleares

Foto: Carolyn Kaster-Associated Press/Estadão Conteúdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

COMUNICAÇÃO AOS INTERESSADOS
MODALIDADE:CHAMADA PÚBLICA Nº 002-2016
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Queimadas, 

nomeada através da Portaria/PMQ nº 047/2016, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos 
interessados que a abertura do processo licitatório em epígrafe, que estava designada para ocorrer no 
dia 31 de maio de 2016, às 09h00min (horário de Brasília), foi re designada para o dia 16 de junhode 
2016,às 09h00min (horário de Brasília) na sede da Prefeitura Municipal de Queimadas.

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

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

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

COMUNICAÇÃO AOS INTERESSADOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Queimadas, 

nomeada através da Portaria/PMQ nº 047/2016, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos 
interessados que a abertura do processo licitatório em epígrafe, que estava designada para ocorrer 
no dia 31 de maio de 2016, às 09h00min (horário de Brasília), foi re designada para o dia 02 de junho 
de 2016,às 09h00min (horário de Brasília) na sede da Prefeitura Municipal de Queimadas.

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

Queimadas - PB, em 27 de maio de 2016.
Annuska Ranoica de Oliveira Macário

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
HOSPITALARES PARA AS USBs; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DENTALMED COMERCIO E REP LTDA - R$ 14.193,00; EDILANE DA COSTA CARVALHO - R$ 
3.035,00; RACHEL DE SA BARRETO CALLOU - ME - R$ 54.969,00.

Remigio - PB, 27 de Maio de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PARA AS USBs.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.000 - EXECUTIVO 02.110 - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.1008.1013 - AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/
UBS’S 4490.52.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTES DE RECURSOS: 
002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 014 - TRANSF. DE RE-
CURSOS DO SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00099/2016 - 27.05.16 - DENTALMED COMERCIO E REP LTDA - R$ 14.193,00
CT Nº 00100/2016 - 27.05.16 - EDILANE DA COSTA CARVALHO - R$ 3.035,00
CT Nº 00101/2016 - 27.05.16 - RACHEL DE SA BARRETO CALLOU - ME - R$ 54.969,00

ALMIR DA SILVA BENTO – CPF Nº 376.171.764-49, torna público que requereu a SEMABY - Se-
cretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para Fossa e Sumidouro, situado na 
Rua Projetada 02 QD. 16 - LT. 16 – Loteamento Aeroporto – Bayeux - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2016

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais, destinados a Secretaria de Educação do 
Município de São Domingos. Data e Local, às 11:30 horas do dia 10/06/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 27 de Maio de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil, para Reforma e Ampliação da Escola 

E.M.E.I.F Agrimar Peixoto, localizado no Distrito de São João Bosco no Município de Poço Dan-
tas - PB.

LICITANTES INABILITADOS:
- A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME.
- COVALE CONSTRUÇÕES LTDA.
Desta forma, comunica-se que em não ter havido nenhum licitante HABILITADO, o Presidente da 

Comissão de Licitação fixou aos licitantes prazo de 8 (oito) dias úteis a partir da data da publicação, 
para apresentação de nova documentação, em conformidade com o Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 27 de Maio de 2016

JONAS IZIDRO DA SILVA - Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em Locação de Softwares - Sistemas de Contabilidade Pública, Sistema de Portal da 
Transparência e Sistema de Controle de Licitações destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 27 de Maio de 2016

VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA - Presidente da Comissão

A RW CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 19.432.920/0001-07, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Residencial 
San Pietro, situado à Rua Universitário Adolfo Augusto Barbosa, s/n - Qd 132, Lt 195, Lot. Parque 
do Sol – Gramame/PB.
PROCESSO-2016-001621

FRANCISCO LEONEL PEREIRA FREIRE – CNPJ/CPF Nº 181.035.294-00 Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação n° 1225/2016 em João Pessoa, 25 de maio de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Criação de Frangos de Corte (Construção de 10 galpões).  Na(o) BR 101, KM 14.5, Lotes: 
346,348,371,372,373,Fazenda São Joaquim.  Município: Mamanguape – UF: PB. Processo: 2016-
002880/TEC/LI-2709

JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS – FILIAL – CNPJ/CPF Nº 12.923.447/0002-00. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 
1105/2016 em João Pessoa, 6 de maio de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMERCIO 
VAREJISTA DE MADEIREIRA EM GERAL. Na(o) AV PADRE INACIO DE ALMEIDA, 278 - CENTRO  
Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 2010-007182/TEC/LO-2557

NOVO BAIRRO ANDRADE MARINHO E LMF CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 
19.742.237/0001-76. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1050/2016 em João Pessoa, 4 de maio de 2016 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Loteamento residencial com 419 lotes no município de Queimadas/
PB. Na(o) Rua Projetada, S/N, NOVO BAIRRO  Município: QUEIMADAS – UF: PB. Processo: 
2016-001810/TEC/LO-1819 

ASTECENDIO COM. EQUIP. CONTRA INCÊNDIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.927.760/0001-28 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 709/2016 em João Pessoa, 1 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO.  Na(o) RUA 
FELICIANO DOURADO – Nº 724  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-001090/
TEC/LO-1661.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operaçãon°1164/2016, em João Pessoa, 19 de maio de 2016 – 
Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Água 
Branca –PB.Na(o) EM TODA CIDADE- Município: ÁGUA BRANCA - UF: PB: Processo: 2016-
000264/TEC/LO-1449.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operaçãon°1174/2016, em João Pessoa, 19 de maio de 2016 – Prazo: 
1095 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Desterro–PB.  
Na(o) EM TODA CIDADE- Município: DESTERRO - UF: PB: Processo: 2016-000257/TEC/LO-1445.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operaçãon°1176/2016, em João Pessoa, 19 de maio de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Alhandra – PB.  
Na(o) EM TODA CIDADE- Município: ALHANDRA - UF: PB: Processo: 2016-001502/TEC/LI-4706.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operaçãon°1165/2016, em João Pessoa, 19 de maio de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Areia – PB.  Na(o) 
EM TODA CIDADE- Município: AREIA - UF: PB: Processo: 2016-001501/TEC/LI-4705.

FLÁVIA PEREIRA DE ALENCAR – CNPJ/CPF Nº 047.670.014-04 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1241/2016 
em João Pessoa, 25 de maio de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTI-
FAMILIAR COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 02 PAVIMENTOS NUMA ÁREA DE 203,00 M² 
Na(o) – RUA LUIZ SPINELLI S/N, QD. 041, LT. 297 - GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2016-003144/TEC/LO-2192.

MGL MINERAÇÃO GUARARAPES LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.157.022/0001-34 Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1149/2016 em João Pessoa, 17 de maio de 2016 – Prazo: 172 dias. Para a atividade de: Lavra 
de areia em Tabuleiro, numa área de 49 ha, com utilização de uma retroescavadeira, referente ao 
processo DNPM nº 846.223/2006.  Na(o) – FAZENDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – ZONA 
RURAL – CAAPORÃ E ALHANDRA  Município: - UF: PB.  Processo: 2016-003050/TEC/LI-4838.

CONSTRUTORA JSMA LTDA – CNPJ/CPF Nº 23.065.156/0001-56 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1011/2016 
em João Pessoa, 28 de abril de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MUL-
TIFAMILIAR COM 02 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 01 PAVIMENTO, NUMA ÁREA DE 202,00 
M² Na(o) – AV. CIDADE DE MANÁRA, QD. 89, LT. 162 – B. DAS INDÚSTRIAS Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-002310/TEC/LO-1956.
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Sistema vai oferecer 6.175 vagas para a PB no 2o semestre

Inscrições no Sisu
Para o segundo semes-

tre de 2016, o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), irá 
oferecer 6.175 vagas nas 
quatro universidades públi-
cas da Paraíba. As inscrições 
começam na próxima segun-
da-feira (30) e encerram no 
dia 2 de junho. Tudo será fei-
to através da internet, pelo 
site oficial do Sistema (sisu.
mec.gov.br). Os candidatos 
devem se inscrever até as 
23h59 do último dia.

As vagas para 2016.2 
são aquelas remanescentes 
de 2016.1, que eram 15.379 
vagas. Ou seja, apenas quem 
realizou o Enem 2015 e não 
zerou a redação, poderá se 
candidatar agora. Elas es-
tão sendo distribuídas da 
seguinte forma: 738 vagas 
para a Universidade Fede-
ral da Paraíba, 1.110 vagas 
para o Instituto Federal da 
Paraíba, 1.620 vagas para 
a Universidade Federal de 
Campina Grande e 2.707 va-
gas para a Universidade Es-
tadual da Paraíba.

No total, estão sendo 
oferecidas 56.422 em 65 ins-
tituições públicas de Ensino 
Superior do Brasil. Segundo 
o Ministério da Educação, o 
número de vagas aumentou 
1,5% em relação às cerca de 
55,6 mil ofertadas no segun-
do semestre do ano passado.

Como funciona
O candidato pode se ins-

Janielle Ventura
Especial para A União

As inscrições para o Pro-
grama Universidade para To-
dos (ProUni) do segundo se-
mestre de 2016 começam no 
dia 7 de junho. As inscrições 
poderão ser feitas exclusiva-
mente pela internet, no site 
do ProUni, até as 23h59 do 
dia 10 de junho, no horário 
de Brasília. Pelo ProUni, os 
estudantes concorrem a uma 
bolsa de estudo em cursos de 
instituições privadas de Ensi-
no Superior.

Pode se inscrever no pro-
grama o estudante brasileiro 
que não tenha diploma de cur-
so superior, que tenha feito as 
provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 2015 

e obtido no mínimo 450 pon-
tos na média das notas e que 
não tenha nota 0 na redação.

O estudante ainda pre-
cisa atender a pelo menos 
uma das seguintes condições: 
ter cursado o Ensino Médio 
completo em escola da rede 
pública ou em instituição pri-
vada, na condição de bolsista 
integral; ter cursado o Ensi-
no Médio parcialmente em 
escola da rede pública e par-
cialmente em instituição pri-
vada, na condição de bolsista 
integral; ser pessoa com defi-
ciência; ser professor da rede 
pública de ensino, no efetivo 
exercício do magistério da 
educação básica e integrar 

o quadro de pessoal perma-
nente da instituição.

Pode concorrer a bolsa in-
tegral o candidato cuja renda 
familiar bruta mensal per ca-
pita não exceda o valor de 1,5 
salário-mínimo. As bolsas par-
ciais são para os casos em que 
a renda familiar bruta mensal 
per capita não exceda o valor 
de três salários mínimos.

O resultado da primeira 
chamada será divulgado no 
dia 13 de junho e a segunda 
chamada, no dia 27 do mesmo 
mês. O prazo para quem não 
foi selecionado manifestar  in-
teresse de entrar para a lista 
de espera vai do dia 8 ao dia 
11 de julho.

ProUni inscreve estudantes a partir do dia 7 

crever no processo seletivo 
em até duas opções de vaga 
e deve especificá-las, em or-
dem de preferência, em ins-
tituição de Ensino Superior 
participante, local de oferta, 
curso e turno. O sistema in-
dicará as notas de corte para 
cada curso ao estudante, que 
vai poder alterar as opções de 
curso de acordo com a nota.

Ele também terá de in-
dicar se pretende concorrer 
a vagas reservadas pela Lei 
nº 12.711, de 29 de agos-
to de 2012, a Lei de Cotas; a 
vagas destinadas às demais 

políticas de ações afirmativas 
eventualmente adotadas pela 
instituição ou a vagas desti-
nadas a ampla concorrência.

Cronograma
Após realizar a inscri-

ção, o candidato deverá ficar 
atento para o resultado da 
chamada única, que será di-
vulgado no dia 6 de junho. Os 
candidatos selecionados farão 
a matrícula dos dias 10 a 14 
de junho. Os não selecionados 
terão a opção de manifestar 
interesse em participar da lis-
ta de espera, entre os dias 6 e 

17 do mesmo mês. A convoca-
ção dos candidatos em lista de 
espera acontecerá a partir do 
dia 23 de junho pelas próprias 
instituições de ensino.

Saiba mais
As vagas do Sisu aten-

dem todo território nacional, 
o que significa que as esco-
lhas do participante não se 
restringem apenas ao seu Es-
tado de origem. Sendo assim, 
ele poderá buscar vagas de 
estudos em todo o País, nas 
instituições de Ensino Supe-
rior que utilizam o Sisu como 

uma das maneiras de selecio-
nar seus novos alunos.

Fique atento
Durante o período de 

inscrições, os participantes 
devem acompanhar se a nota 
obtida no Enem esta dentro da 
nota de corte do curso deseja-
do. A nota de corte é a menor 
média exigida para estar den-
tro do número de vagas ofere-
cidas. Caso não esteja, durante 
o período de inscrições é possí-
vel alterar as opções de curso, 
sendo válida a última alteração 
realizada pelo participante.

Oficina sobre 
comercialização 
reunirá jovens 
da Borborema

Nos dias 30 e 31 deste 
mês (segunda e terça-feira), no 
Hotel Fazenda Day Camp, Sítio 
Lucas, Campina Grande-PB, 
acontecerá uma oficina sobre 
comercialização para 70 jo-
vens agricultores e agriculto-
ras da Comissão Regional de 
Juventude do Polo da Borbo-
rema, uma articulação de 14 
sindicatos rurais da região da 
Borborema.

 O evento reunirá tanto 
jovens que produzem e ain-
da não comercializam sua 
produção, como os que pro-
duzem e vendem nas feiras 
agroecológicas e até para 
programas de compra direta 
do Governo Federal como o 
PAA (Programa de Aquisição 
de Alimentos) e PNAE (Pro-
grama Nacional de Alimen-
tação Escolar), ainda aqueles 
que possuem cisternas de 
produção, jovens viveiristas, 
apicultores, criadores de ani-
mais, coletores de sementes 
e artesãos.

A oficina terá como prin-
cipais objetivos o fortaleci-
mento do trabalho de homens 
e mulheres jovens na comer-
cialização, buscará entender 
as potencialidades e os desa-
fios da comercialização para 
a juventude e dar visibilida-
de às experiências e estraté-
gias de comercialização dos 
jovens, além de fortalecer e 
ampliar a rede de jovens na 
comercialização e sua inte-
gração à EcoBorborema, as-
sociação de feirantes do Polo 
da Borborema, que atualmen-
te está à frente de 12 feiras 
agroecológicas na região.

A programação do pri-
meiro dia conta com um 
carrossel de experiências, 
momento em que os partici-
pantes irão dialogar e tirar li-
ções a partir da apresentação 
de cinco experiências bem-su-
cedidas, individuais e coleti-
vas, de jovens no campo da 
comercialização. Já no segun-
do dia, haverá uma análise de 
conjuntura do cenário atual 
para a juventude do campo 
e encaminhamentos para 
o trabalho da Comissão de 
Jovens, a exemplo da prepa-
ração para uma Feira Agro-
ecológica e Cultural da Ju-
ventude Camponesa do Polo 
da Borborema, uma série de 
Encontrões da Juventude e a 
Marcha da Juventude Campo-
nesa na luta pela Agroecolo-
gia, prevista para acontecer 
em julho de 2016.

Pesquisadores do Hospi-
tal Universitário Clementino 
Fraga Filho,  da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
descobriram por meio de pes-
quisas  que pode aumentar a 
qualidade e a longevidade de 
pacientes com câncer de pul-
mão com metástase óssea. Eles 
identificaram maior risco de 
metástase óssea em um subti-
po do câncer: adenocarcinoma 
de pulmão,  explicou o coor-
denador da pesquisa, Marcelo 
Bragança dos Reis.

Foram selecionados 413 
pacientes diagnosticados entre 
2003 e 2012. A pesquisa ocorreu 
durante o ano de 2015, e o es-
tudo foi publicado recentemen-
te no periódico Lung Cancer, a 
mais importante revista científi-
ca sobre câncer de pulmão.

“Os ossos são um dos prin-
cipais locais de metástase no 
organismo e esse risco aumen-
ta em pacientes com adenocar-
cinoma. Com esta descoberta, 
temos como avaliar por exames 
e tentar rastrear o osso do pa-

Pesquisa brasileira pode elevar qualidade
e longevidade de paciente com metástase

CânCer de Pulmão

Câncer de pulmão é o que mais mata em todo o mundo e o adenocarcinoma é o subtipo mais comum, alertou ortopedista

Flávia Villela
Especial para A União

ciente com adenocarcinoma. Se 
identificarmos que se espalhou 
para o osso, podemos tratar mais 
cedo e aumentar as chances de 
vida desse paciente”, disse.

O exame para detectar me-
tástase nos ossos é feito normal-
mente quando o paciente sente 
dores, disse Bragança. Embora 
não seja o mais comum, o câncer 
de pulmão é o que mais mata no 

mundo, alertou o ortopedista, e 
o adenocarcinoma é o subtipo 
mais comum.

“Esse cuidado de inserir na 
rotina o rastreamento dos ossos 
durante e após o tratamento 
ainda não é feito. A segunda 
fase da pesquisa é tentar com-
provar e detectar precocemente 
a metástase, que trará benefí-
cios na sobrevida desse pacien-

te”, comentou. O tratamento 
para a metástase óssea é  por 
meio de medicamento intrave-
noso e cirurgia. Infelizmente, 
não existe cura para a metástase 
óssea. Além de Bragança, parti-
ciparam do trabalho os médicos 
do Instituto de Doenças do Tó-
rax Marcos Eduardo Machado 
Paschoal e Fernanda Carvalho 
de Queiroz Mello.

Objetivo é 
fortalecer o 
comércio e 
indicar o 
potencial e os 
desafios dos 
produtos

FoTo: Divulgação
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Evento terá shows e ocorre 
a partir das 17h no Centro 
Turístico de Tambaú  

Os festejos juninos da 
Paraíba serão lançados na 
próxima terça-feira (31), a 
partir das 17h, no Centro Tu-
rístico de Tambaú, na Praia 
de Tambaú, em João Pessoa, 
pela Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur). O evento 
será marcado pela apresen-
tação de grupos de forró pé 
de serra, quadrilhas juninas, 
artesanato e a culinária nor-
destina, com destaque para 
as tradicionais comidas de 
milho (pamonha, canjica, 
mugunzá), bem como quei-
jo assado, arroz doce, queijo 
de coalho assado na brasa, 
pé-de-moleque, doces e até 
maçã do amor, tudo isso re-
gado à cachaça, produzida no 
Brejo paraibano.

Durante o evento, os 
municípios vão apresentar a 
sua programação junina e os 
principais atrativos e rotei-
ros turísticos. 

“Nós da PBTur temos 
todo interesse de apoiar os 
municípios e equipamentos 
turísticos que promovem 
eventos nesse período de 
junho. Sabemos que os feste-
jos juninos são uma tradição 
em nosso Estado e um forte 
atrativo turístico. Então, fa-
zemos questão de trabalhar 
nessa divulgação”, afirmou 
a presidente da PBTur, Ruth 
Avelino.

“O objetivo é apresen-
tar os eventos de época, ca-
pitaneados pelo Maior São 
João do Mundo (em Campina 
Grande) às agências de via-
gem e empresas de recepti-
vo, e também para a impren-
sa, turistas e a população em 
geral”, explicou Ruth Avelino. 
A expectativa dos organiza-
dores é reunir mais de dois 
mil visitantes, além dos re-
presentantes dos municí-
pios, eventos privados e jor-
nalistas. A festa da 6ª edição 
do Lançamento dos Festejos 
Juninos é uma promoção da 

Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur) com o apoio 
da Fecomércio e Convention 
Bureau de João Pessoa. Ten-
das e estandes – A coorde-
nadora do evento, Juliana 
Jardim, destacou que na área 
externa do Centro Turístico 
de Tambaú serão armadas 
tendas, estandes e um palco. 
“Esse espaço receberá uma 
decoração especial e será 
disponibilizado para que os 
municípios e o trade possam 
expor o seu material de di-
vulgação aos visitantes, para 
que tenham um gostinho de 
como serão os festejos juni-
nos na Paraíba”. 

Ela lembrou que no pal-
co os participantes irão apre-
sentar os trios de forró pé de 
serra e danças folclóricas, a 
exemplo de quadrilhas ju-
ninas, coco de roda e outras 
atrações culturais.

Já estão confirmados até 
o momento os municípios 
de João Pessoa, Campina 
Grande, Bananeiras, Belém, 
Solânea, Remígio, Guarabi-
ra, Lucena, Pedras de Fogo, 
Queimadas, Itaporanga, bem 
como a Quadrilhando (Asso-
ciação de Quadrilhas Juninas 
de Campina Grande) entre 
outras, além de equipamen-
tos turísticos.

“Os municípios e en-
tidades envolvidas com os 
festejos juninos interessa-
dos em participar do evento 
podem entrar em contato 
com a PBTur”, lembrou a 
coordenadora do evento.

Medicina: Unipê 
inscreve até dia 30

O Centro Universitário de João 
Pessoa – Unipê está com inscrições 
abertas para o Vestibular de Medicina. 
A entrada no curso é para o próximo 
semestre (2016.2). Mas é necessá-
rio estar atento, pois as inscrições 
para o processo seletivo estão em 
sua última semana: os interessados 
têm até as 22h do dia 30 deste mês 
realizar as inscrições, que podem ser 
feitas no portal unipe.br/medicina. O 
investimento é de R$ 500 e o prazo 
final para pagamento será no dia 31.  
Os exames acontecerão nos dias 11 
e 12 de junho, no Campus do Unipê, 
localizado no bairro de Água Fria, em 
João Pessoa, Paraíba.

Ambulância levava 
1,3 t de maconha

Um suspeito foi preso trans-
portando 1,3 tonelada de maconha 
numa ambulância, quinta-feira, 26, 
em Ibiúna, no interior de São Paulo. A 
droga estava acondicionada em saco-
las no espaço reservado ao transporte 
de doentes. Policiais do 40o Batalhão 
da Polícia Militar do Interior recebe-
ram uma denúncia anônima sobre 
a movimentação suspeita em uma 
chácara na rodovia Tancredo Neves e 
abordaram o veículo na saída do lo-
cal. O condutor da ambulância, Fábio 
Boseja, de 41 anos, morador de São 
Paulo, foi preso. Ele disse aos policiais 
que entregaria a droga na capital, mas 
alegou desconhecer o local de entre-
ga, pois seria avisado pelo celular.

Mercosul terá placa 
padrão de veículos

O Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) publicou Resolução no 
Diário Oficial da União dessa sexta-
feira, 27, que estabelece o sistema 
de placas de identificação de veícu-
los no padrão disposto na Resolução 
Mercosul do Grupo Mercado Comum 
nº 33/14. A resolução estabelece o 
novo modelo de placas para veículos, 
onde após o registro no órgão ou 
entidade executivo de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, cada 
veículo será identificado por placa 
dianteira e traseira, no padrão es-
tabelecido para o Mercosul.

Manaus é a 2a menos
arborizada do país

Uma cidade no meio da flores-
ta amazônica, mas considerada a 
segunda capital menos arborizada 
do País. Manaus, segundo o Censo 
IBGE 2010, tem 25,1% de cober-
tura vegetal nas áreas urbanas, ou 
seja, apenas um domicílio, em cada 
quatro, possui uma árvore plantada 
em seu entorno. O município ama-
zonense só perde para Belém, outra 
capital da região Norte, que tem 
22,4% de área verde urbana. Essa 
realidade costuma surpreender 
turistas e pessoas que passaram a 
morar em Manaus.“Essa é a primeira 
impressão que a gente tem quando 
vem para Manaus, que vai ter muita 
árvore. Mas é exatamente o contrário. 

Amber registra 
queixa contra Depp

Quase uma semana após o 
pedido de separação, Amber Heard 
foi à Justiça e abriu um processo 
contra Johnny Depp, no qual acu-
sa o astro de Piratas do Caribe 
de violência doméstica, segundo 
informações do site TMZ. A ocor-
rência foi feita com a inclusão de 
diversas fotos que registram os 
indícios da agressão. Em algumas, 
já divulgadas na web, ela aparece 
com hematomas em um dos olhos, 
que teriam sido provocados após 
Depp a atingir com um iPhone.

A Companhia de Artes da Igreja 
Batista Nacional apresentará nesse sá-
bado (28) o seu mais novo espetáculo: 
“O Príncipe Persa”, na sede da igreja, 
em Miramar. Com cunho religioso, a 
peça terá início às 19h30, tendo como 
objetivo principal levar o público a re-
fletir sobre temas importantes do coti-
diano. Quem quiser conferir de perto 
terá que desembolsar o valor de R$ 15. 
Todo o lucro obtido com a venda dos 
ingressos será revertido para jovens, 
sem condições financeiras, estudarem 
durante uma semana em uma das me-
lhores companhias de artes da Améri-
ca Latina, a Cia Nissi de Artes.

A peça será dirigida pelo publi-
citário e ator Pablo Rafael. Recente-
mente formado em Artes Cênicas pela 
Universidade Federal da Paraíba, ele 
explica que abordará no espetáculo 
questões importantes como a ajuda 
ao próximo e o enfrentamento de me-

dos interiores. “A peça irá de encontro 
com vários temas como, por exemplo, 
a importância com o próximo, a perse-
verança de nunca desistir dos seus ob-
jetivos e o enfrentamento dos nossos 
‘demônios” interiores. Além disso, o 
espetáculo mostrará a batalha do bem 
contra o mal, levando o público a sair 
da sua zona de conforto”, comentou.

Pablo conta que a jornada de pla-
nejamento da peça até o momento de 
concretizá-la não foi fácil. O espetácu-
lo conta com diversos elementos como 
maquiagem, trilha sonora e figurinos 
personalizados, o que requer dinhei-
ro e tempo, o que o publicitário não 
tinha. Seu grande desafio foi encon-
trar pessoas que estivessem dispostas 
a ajudar e fazer esse sonho sair do 
papel. “O grande desafio é lapidar 
pessoas que se voluntariam para par-
ticipar do grupo e aos poucos dar vida 
a cada um dos personagens. Falar do 
Príncipe Persa é falar dos meus sonhos 
e ver grandes surpresas acontecendo. 
Recebemos muitas doações de pessoas 
próximas e de desconhecidos que nem 
esperávamos”, relatou.

Companhia de Artes exibe 
peça na Igreja Batista hoje  

“o pRíncipE pERsA”

Ana Rachel Almeida 
e Iluska Cavalcante
Especial para A União

FoTo: Divulgação

Ator encena peça que tem cunho religioso e reflexão de temas importantes do cotidiano

Municípios vão 
apresentar 
programação 
junina, os 
principais 
atrativos e 
os roteiros 
turísticos

A cidade de Caba-
ceiras, no Cariri paraiba-
no, iniciou, ontem, a 18ª 
edição da Festa do Bode 
Rei, evento nacional-
mente conhecido, que 
evidencia a produção 
caprina pela gastrono-
mia e cultura. Até do-
mingo (29), a expectati-
va é receber cerca  de 20 
mil visitantes no evento, 
que irá realizar exposi-
ções e feiras de animais, 
mostras de artesanato, 
apresentação de danças 
folclóricas, competições, 
palestras e cursos, além 
de shows.

O objetivo principal 
da festa é promover a ca-
deia produtiva da capri-
novinocultura. Agregado 
à iniciativa, está o trade 
turístico, que também 
mostrará o turismo rural, 
cultural e ecológico, com 
foco no Lajedo de Pai Ma-
theus. Segundo a Prefei-

tura Municipal, o evento 
gera 850 empregos dire-
tos e indiretos. O Sebrae 
apoia o evento desde o 
surgimento. Segundo o 
analista técnico do Se-
brae, João Bosco da Silva, 
o momento também é 
de capacitação. “Estamos 
apoiando o evento com a 
parte de capacitação em 
empreendedorismo e ca-
prinocultura”, comentou.

Para a presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, 
a festa agrega o incre-
mento da comerciali-
zação do ovino, da ca-
prinocultura ao caráter 
turístico. 

“Há quase duas dé-
cadas, o evento valori-
za os recursos naturais 
existentes na localida-
de. São atrativos que 
fazem a diferença para 
quem busca um turis-
mo ecológico ou rural”, 
explicou.

Cabaceiras oferece 
Festa do Bode Rei

cARiRi pARAibAno

A Polícia Militar (PM) de 
São Paulo agrediu e obrigou 
um jovem negro a gritar em 
público que não prestava, que 
era vagabundo e que amava a 
polícia. Na ação, gravada em 
vídeo por moradores em uma 
rua da Zona Leste da capital 
paulista, o jovem algemado é 
conduzido pelo braço por um 
policial e seguido lentamente 
por um carro da polícia.

“Eu não presto, eu amo 
o Tático (Força Tática da PM), 
eu sou vagabundo, eu amo a 
polícia”, disse repetidas vezes 
o jovem dominado. É possível 
ouvir que o agente exige: “Fala 
mais alto”. No final da grava-
ção, o policial, que estava com 
um cassetete na mão, agride o 
jovem com um golpe na cara.

A ação da polícia teria 
ocorrido no último domingo 
(22) e foi gravada na Avenida 
Manuel Pimentel, no Jardim 
Planalto, região de Sapopem-
ba. É possível ver que o co-
mércio ainda estava aberto. 
O vídeo foi encaminhado pe-
los moradores ao Centro de 

Direitos Humanos de Sapo-
pemba (Cedeca), que acionou 
e representou a Ouvidoria da 
Polícia do Estado de São Pau-
lo. “A política de segurança 
pública aqui do Governo do 
Estado de São Paulo é uma po-
lítica de repressão aos terri-
tórios negros, aos territórios 
periféricos. Há uma normati-
va, há uma orientação políti-
ca para que essa polícia seja 
violenta nesses territórios. 
Há uma autorização branca 
para esse tipo de postura”, 
disse Douglas Belchior, mili-
tante do Movimento Negro e 
da Uneafro Brasil – União de 
Núcleos de Educação Popular 
para Negras/os e Classe Tra-
balhadora (Uneafro Brasil).

Rotina
Para Belchior, por mais 

que esses casos se tornem 
públicos, a resposta é sem-
pre a mesma. “A resposta pa-
drão por parte das chefias é 
que o procedimento foi algo 
pontual a partir da conduta 
inadequada de um ou outro 

soldado, de um ou outro gru-
po, de um ou outro batalhão, 
de maneira a tirar a respon-
sabilidade da corporação e da 
política de segurança públi-
ca”. Belchior diz que a ação da 
polícia foi tortura. 

“Tortura, bem como es-
tabelece a Lei 9455/97, em 
seu Artigo 1º, Item I: ‘cons-
tranger alguém com emprego 
de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físi-
co ou mental’”, disse. 

“Este tipo de violação 
e tortura promovidas por 
policiais dentro e fora do 
horário de serviço são re-
correntes nas periferias 
de São Paulo. Quando não 
desaparecidos ou mortos, 
jovens são habitualmente 
humilhados e torturados de 
maneira a servir de exemplo 
aos demais adolescentes e à 
comunidade”. Em nota, a Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca disse que o vídeo “suge-
re” postura inadequada dos 
policiais e que um inquérito 
policial será aberto. 

PM força jovem negro a dizer 
“não presta” e “ama a polícia”

EM MEio A AGREssão
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Receita Estadual passa a monitorar faturamento

Empresas do MEI
Confiança favorece 
o Tesouro Direto

Postos de trabalho 
têm queda em abril

Estoque da Dívida 
Pública cai 3,01%

PIB dos EUA sobe 
0,8% no 1o trimestre

G7 alerta para riscos 
sobre a economia

Com a retomada da confian-
ça, aumentou o número de brasi-
leiros que compram títulos do Go-
verno Federal por meio do Tesouro 
Direto. Em abril, esse programa, 
que permite aos pequenos inves-
tidores adquirir papéis da dívida 
pública, superou a marca dos R$ 
30 bilhões de estoque. Apenas 
no mês passado, 29.045 pessoas 
se cadastraram, o que elevou o 
total de investidores registrados 
a 737.756 – número 48,80% 
maior que o de igual período do 
ano passado. 

Os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged) relativos a abril, divulgados 
na última quarta-feira pelo Ministé-
rio do Trabalho, apontam recuo no 
fechamento de vagas de trabalho 
no País. O fechamento de 62.844 
postos de trabalho com carteira 
assinada no mês foi o menor resul-
tado negativo desde abril de 2015.  
“Esse número foi quase 30% me-
nor que o de abril de 2015”, disse 
o secretário substituto de Políticas 
Públicas de Emprego do Ministério 
do Trabalho, Márcio Borges.

O estoque da dívida pública 
federal (DPF) caiu 3,01% em abril, 
quando atingiu R$ 2,799 trilhões. Os 
dados foram divulgados na manhã 
desta sexta-feira, 27, pelo Tesouro 
Nacional. Em março, o estoque esta-
va em R$ 2,886 trilhões. A correção 
de juros no estoque da DPF foi de R$ 
21,69 bilhões no mês passado. A DPF 
inclui a dívida interna e externa. A Dí-
vida Pública Mobiliária Federal interna 
(DPMFi) caiu 3,03% e fechou o mês 
em R$ 2,670 trilhões.

O Produto Interno Bruto (PIB) 
dos EUA cresceu a uma taxa anuali-
zada de 0,8% no primeiro trimestre, 
de acordo com a segunda estimativa 
divulgada há pouco pelo governo nor-
te-americano. O dado apontou para 
uma melhora em relação à primeira 
estimativa (de +0,5%), mas o re-
sultado ficou abaixo da previsão dos 
economistas ouvidos pelo Wall Street 
Journal, de +1,0%. No quarto trimes-
tre de 2014, o PIB cresceu 1,4% em 
termos anualizados, já desaceleran-
do frente à alta de 2,0% no terceiro 
trimestre. Em termos anuais, o PIB 
cresceu 2,0% no primeiro trimestre, 
idêntica à taxa anual de crescimento 
do quarto trimestre.

O Grupo dos Sete países mais 
industrializados do mundo (G7) aler-
tou na noite de quinta-feira sobre 
os riscos para a economia global e 
pediu para que as respostas políticas 
sejam realizadas de forma conjunta. 
A reunião de dois dias termina hoje 
no parque natural de Ise-Shima, no 
Japão. “Desde nossa última reunião, 
os riscos para as perspectivas mun-
diais têm aumentado”, disseram os 
líderes do G7, em uma declaração 
conjunta. “Nos comprometemos a 
fortalecer nossas respostas políticas 
econômicas de forma conjunta e em-
pregar uma combinação de políticas 
mais fortes e equilibradas, a fim de 
alcançar rapidamente um padrão 
de crescimento forte, sustentável e 
equilibrado”, apontou o comunicado.

A Secretaria de Estado da 
Receita passou a monitorar, 
diariamente, os Microempre-
endedores Individuais (MEI) 
que emitem documentos fis-
cais acima do limite anual de 
faturamento, que, por lei, é de 
R$ 60 mil. A gerência executi-
va de fiscalização da Receita 
Estadual implementou, por 
meio de uma portaria, o servi-
ço de monitoramento dessas 
empresas que têm carga tribu-
tária simbólica e representam 
cerca de 60% das empresas 
com inscrição estadual da Pa-
raíba.

Caso as empresas ul-
trapassem o limite do fatu-
ramento anual, as gerências 
regionais da Receita Estadual 
vão promover, inicialmente, a 
suspensão das inscrições esta-
duais dos contribuintes MEI. 
Posteriormente, as empresas 
serão desenquadradas e in-
seridas em um novo regime, 
mas agora correspondente 
ao seu novo faturamento. As 
empresas passarão ainda por 
ações de fiscalização para co-
brança de ICMS devido, em 
conformidade com o que dis-
põe a legislação estadual. A 
lista de empresas suspensas e 
desenquadradas será também 
publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da Secretaria de 
Estado da Receita (DOe-SER).

Nos últimos três anos, 
quase 2,8 mil empresas na 
modalidade MEI foram de-
senquadradas pela Receita 
Estadual por faturarem acima 
de R$ 60 mil por ano. Com o 
monitoramento diário, a fisca-
lização será, agora, ainda mais 
intensificada nas emissões de 
notas fiscais da modalidade 
MEI no Estado. Se o MEI for 
desenquadrado e a inscrição 
suspensa, o contribuinte de-
verá comparecer à repartição 
do seu domicílio fiscal e so-
licitar o restabelecimento da 
inscrição estadual, mas antes 
deverá cumprir com as obri-
gações às empresas sujeitas 
ao Simples Nacional.

A Receita Estadual orien-
ta ainda em portaria que o 
restabelecimento da inscri-
ção estadual do contribuinte 
será condicionado ao cum-

primento de algumas exigên-
cias, entre elas o registro do 
desenquadramento do SIMEI 
no Portal do Simples Nacional 
por comunicação obrigatória 
do contribuinte ou ex-ofício; a 
atualização do regime de apu-
ração para não optante pelo 
SIMEI, no cadastro estadual; 
a comprovação de que o en-
dereço onde está localizado o 
estabelecimento é compatível 
com a atividade comercial e o 
cadastro do contabilista res-
ponsável pela empresa.

A figura do Microempre-
endedor Individual (MEI) é 
um empresário individual, 
sem sócios, com receita bruta 
anual de até R$ 60 mil. O MEI 
é enquadrado no Simples Na-
cional e fica isento dos tributos 
federais (Imposto de Renda, 
PIS, Cofins, IPI e CSLL). O con-
tribuinte paga, simbolicamen-
te, ao Estado apenas R$ 1 por 
mês de ICMS, para quem atua 
no comércio ou indústria.

Prêmio MPE Brasil

Estão abertas as inscri-
ções para edição 2016 do Prê-
mio de Competitividade para 
Micro e Pequenas Empresas 
(MPE Brasil 2016). A iniciativa 
reconhece e premia empresas 
que adotam conceitos inova-
dores e boas práticas de gestão 
em diversos setores da econo-
mia. Os interessados podem se 
inscrever gratuitamente até o 
dia 31 de julho pelo site www.
premiompe.sebrae.com.br ou 
em umas das agências do Se-
brae no Estado.

A premiação avalia a qua-
lidade da gestão e a capacida-
de inovadora por meio de um 
questionário de autoavalia-
ção, tendo como base o Mo-
delo de Excelência da Gestão 
(MEG), da Fundação Nacional 
de Qualidade (FNQ). Mais do 
que indicar o amadurecimen-
to dos negócios, o prêmio in-
centiva a prática de análise 
de mercado e a visualização 
de possíveis oportunidades 
em diferentes nichos. Os pe-
quenos negócios com melhor 

desempenho recebem visita 
de avaliadores voluntários ca-
pacitados e são submetidas a 
uma banca técnica. “O Prêmio 
MPE Brasil tem como foco re-
conhecer empresas que estão 
em busca da excelência em 
gestão. Essas empresas estão 
trilhando um caminho, por 
muitas vezes longo, de des-
cobertas que independente 
das dificuldades locais, fazem 
a diferença e inspiram”, disse 
a gestora estadual da premia-
ção, Cláudia Pereira.

 Empresas de todo o Bra-
sil podem participar em oito 
categorias: agronegócio, co-
mércio, serviços de educação, 
indústria, serviços de saúde, 
serviços de tecnologia da in-
formação, serviços de turismo, 
serviços e nos destaques de 
inovação e boas práticas de 
responsabilidade social. Para 
participar é necessário ter re-
ceita bruta anual de até R$ 3,6 
milhões, ter completado pelo 
menos um ano fiscal de ativi-
dade, possuir domicílio no Es-

tado da respectiva inscrição e 
comprovar regularidade fiscal 
e estatutária.

Todos os empreendimen-
tos inscritos recebem, gratui-
tamente, um relatório perso-
nalizado com pontos fortes e 
oportunidades de melhoria na 
gestão. Assim, os empresários 
têm a perspectiva de aumentar 
a competitividade e melhorar 
seus produtos e serviços, contri-
buindo para o desenvolvimento 
econômico da sua empresa e 
do Brasil. Os empreendimentos 
reconhecidos em seus estados 
concorrem à etapa nacional 
com negócios de todo o País. As 
vencedoras nacionais partici-
pam de uma capacitação inter-
nacional, uma missão empre-
sarial nacional, além de serem 
reconhecidas como exemplo de 
sistema de gestão alinhado aos 
princípios de excelência mun-
diais. O MPE Brasil é realizado 
pelo Sebrae, Movimento Brasil 
Competitivo (MBC) e Gerdau, 
com apoio técnico da Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ).

Consumidores e Microempreende-
dores Individuais (MEI) de todo o País 
podem solicitar a renegociação de dívi-
das sem sair de casa, até a próxima se-
gunda-feira (30). A ação, realizada por 
meio do consumidor.gov.br, é resultado 
de parceria entre a Secretaria Nacional 
do Consumidor do Ministério da Justi-
ça e Cidadania (Senacon/MJ), o Banco 
Central do Brasil, o Sebrae, a Febraban 
e a Serasa.

O site é um serviço público de solu-
ção de conflitos de consumo que permi-
te diálogo direto entre consumidores e 
empresas, de forma rápida e desburo-
cratizada. A participação das empresas 
é voluntária e permitida àquelas que 
aderem formalmente ao serviço.

Para participar, o consumidor ou 
MEI devem acessar a plataforma e fa-
zer o registro para receber um login e 
senha. Após essa etapa, basta selecionar 
uma instituição financeira cadastrada e 

formalizar a solicitação de renegociação 
de débitos. Depois de finalizar o regis-
tro, o banco ou instituição financeira 
têm prazo de até 10 dias para apresen-
tar uma proposta ou resposta.

No momento da classificação do 
pedido ou reclamação, é importante se-
lecionar no campo “Problema” a opção 
“Dificuldade na Renegociação/parcela-
mento de dívida”. Já no campo “Des-
crição da Reclamação”, você irá relatar 
o problema, informando que deseja 
participar da ação de renegociação de 
dívidas. Após finalizar o registro da de-
manda, o banco ou instituição financei-
ra têm prazo de 10 dias para apresentar 
proposta ou resposta. Após a resposta, 
você terá 20 dias para avaliar se o aten-
dimento prestado foi satisfatório ou 
não. Durante esse prazo, há a possibili-
dade de interagir com a empresa, ane-
xando documentos e complementando 
a reclamação, por exemplo.

Consumidor poderá solicitar a 
renegociação de dívida até dia 30

As linhas de crédito 
mais caras do sistema ban-
cário registraram recuo da 
inadimplência entre março 
e abril. Segundo o Banco 
Central, no cheque espe-
cial, as faturas pendentes 
caíram de 15,3% para 
14,4%, uma queda de 0,9 
ponto percentual. Os dados 
foram divulgados pela au-
toridade monetária nesta 
quarta-feira (25).

A tendência se repetiu 
no rotativo do cartão de cré-
dito, modalidade que é usa-
da automaticamente quan-
do o consumidor opta por 
não pagar a fatura integral-
mente – nessa linha, a queda 
foi de 0,2 ponto percentual, 
de 36,6% para 36,4%; já no 
parcelado do cartão passou 
de 0,7% para 0,6%. Conside-
rando todas as operações de 

crédito, a inadimplência tem 
mostrado estabilidade. No 
mês passado, as contas atra-
sadas representavam 4,3% 
do saldo de empréstimos e 
financiamentos, percentual 
que segue inalterado desde 
janeiro. Além de não haver 
um aumento de faturas pen-
dentes, o brasileiro tem se 
endividado menos.

Em março, último dado 
disponível, o endividamento 
das famílias caiu ao menor 
nível desde dezembro de 
2012.

 De acordo com o Banco 
Central, as dívidas dos con-
sumidores com o sistema 
bancário correspondiam a 
43,06% da renda acumulada 
em 12 meses. Se descontar o 
financiamento imobiliário, 
esse percentual tem queda 
de 25,1%.

Cai inadimplência entre 
março e abril, diz BC

CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO
COnSUMIDOR.GOv.BR

Microempreendedor já pode fazer a sua inscrição no Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas, que vai até julho

FOTO: Reprodução internet



Memorável 
festa do Dia 
dos Pais no 
Esporte Clube 
Cabo Branco 
no ano de 
2009; Niere e 
Val Menezes, 
ela está hoje 
aniversariando

Velhos tempos, belos dias
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Crítico de cinema João 
Batista de Brito, pianista 
Julinha Guerra, Sras. Milena 
Wanderley, Mércia Fernan-
des, Regina Coeli Pimen-
tel, Maria da Guia Lucena, 
Solange de Fátima Costa 
Guimarães, Niere Menezes e 
Carol Neves, publicitária Mi-
riam Ribeiro, empresário Leo 
Coutinho, executivo Saulo 
Barreto, dentista Aparecida 
Andrade, estudante Tahita 
Dantas.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Segundo a revista Forbes, o jogador do Barcelona,  Neymar ficou em primeiro 
lugar entre as personalidades brasileiras mais populares nas redes sociais, com 128,33 
milhões de floowers. Já para as mulheres, a cantora Ivete Sangalo é a primeira a aparecer 
, em 6o lugar, com 38,52 milhões.

FOTO: Dalva Rocha

Ministro Gilmar Mendes com sua esposa Guiomar e a advogada Michelle Ramalho em solenidade que o 
empossou no TSE no início do mês em Brasília

 A cantora inglesa Adele lançou 
seu novo clipe para a canção "Send 
Me Love", do álgum 25.
 O lançamento foi durante o 
Billboard Music Awards onde ela 
apareceu usando um longo floral da 
Dolce&Gabbana e sua imagem era 
multiplicada e sobreposta como um 
celeidoscópio.

Foto: Divulgação

Amigas para sempre: Miriam Ribeiro que hoje aniversaria e Ana Gondim

FOTOS: Goretti Zenaide

   A pedida deste sábado é o tradicional jantar dançante do restaurante 
Panorâmco do Esporte Clube Cabo Branco.  O evento, conduzido pelos empresários 
Norma e José  Ruy Coelho Falcão, é sucesso de público todos os sábados.

Juliana e sua avó, pianista Julinha Guerra que chega hoje aos seus gloriosos 104 anos e comemora 
com uma missa às 18h na Catedral Basílica de N. S. das Neves seguida de bolinho em sua casa

   Já está na internet o primeiro trailer do novo filme de “A Bela e a Fera”, o longa 
com atores e computação gráfica e que tem a atriz Emma Watson no papel da princesa. 
Já Dan Stevens, conhecido pelo papel na série britânica “Downton Abbey” ficou com o 
papel da Fera. O lançamento do novo filme é março de 2017.

“Aquele que transforma em 
beleza todas as emoções 
sejam de melancolia, de 
tristeza, prazer ou dor, 
vive na perfeita alegria”

“Ainda não entendo essa 
obrigatoriedade de ser feliz, 
as mais belas poesias, músicas 
e pinturas foram criadas em 
momentos de melancolia”

GRAÇA ARANHA CAMILA CAMARGO DIASAS

RH em Ação
O PROJETO de 

extensão “RH em 
Ação”, do curso de 
Gestão em Recursos 
Humanos do Unipê, 
está oferecendo 150 
vagas para a comuni-
dade geral, com orien-
tação e treinamento 
gratuito sobre como 
se destacar em pro-
cesso de seleção de 
emprego.

As inscrições para 
o evento, que será no 
dia 4 de junho, das 9h 
às 12h no Bloco C do 
Campus de Água Fria, 
podem ser feitas on-
line no portal Unipê.

Novo álbum

O CANTOR 
mineiro Vander Lee 
apresenta hoje seu 
novo álgum, intitu-
lado CD 9, em um 
show no Teatro Boa 
Vista, em Recife-PE.

Com partici-
pações especiais 
de dois nomes do 
jazz contemporâneo 
- John Patitucci e 
Rogério Boccato, o 
novo trabalho traz 
canções inéditas e 
antigos sucessos 
com roupagem nova.

Amigos de toda uma vida: Silvino Espínola e João Batista de Brito, 
que é o aniversariante de hoje

Saúde
O COMPLEXO Hos-

pitalar de Doenças 
Infectocontagiosas 
Clementino Fraga realiza 
hoje ações de caráter 
preventivo e educativo em 
Santa Rita. A ação é 
coordenada pela Secretaria 
de Estado da Saúde.

Agosto das Letras
A FUNDAÇÃO Espaço Cultural da Paraíba já deu início 

à preparação de mais uma edição do projeto “Agosto das 
Letras - Festival de Leitura da Paraiba”, que vai acontecer 
de 11 a 14 do referido mês em João Pessoa.

O evento, coordenado por Tatiana Cavalcante, realiza 
oficinas, palestras, feiras, lançamentos de livros, me-
sas-redondas, contação de histórias para crianças e outras 
atividades de interação com o público, escritores e edito-
ras. Integrado ao evento acontece também o 2o Encontro 
Regional Sobre Histórias em Quadrinhos.

16

Lançamento
FOI AO SOM do jazz da Classic Band e um coffee 

break que a escritora itabaianense Jandira Lucena lançou, 
na última quarta-feira no auditório do CCHLA da UFPB, seu 
livro “Uma homenagem a Violeta Formiga e outros escritos”. 
Na oportunidade, houve também entrega de certificados de 
honra ao mértico e gratidão aos servidores aposentados 
do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes.

Cinema Novo

O FESTIVAL de Cannes não foi só de protestos dos 
artistas brasileiros, pois o documentário “Cinema Novo”, 
de Eryk Rocha sobre o maior movimento cinematográfico 
brasileiro, que reuniu nomes como Glauber Rocha e Nel-
son Pereira dos Santos, venceu o prêmio “L´Oeil D´Or”, 
premiação paralela do evento.

O filme de Eryk, que é filho de Glauber Rocha e Paula 
Gaitán, conta a história do movimento através de imagens 
de arquivo e trechos de 130 filmes que fizeram parte 
daquele movimento como os clássicos “Terra em Transe”, 
“Vidas Secas” e “Rio, 40 Graus”.

Gás natural

O RESTAURANTE 
Nau, conduzido pela 
empresária Luciana 
Maia, está utlizando 
gás natural canali-
zando fornecido pela 
Companhia Paraibana 
de Gás - PBgás.

Em João Pessoa e 
Campina Grande já são 
173 empreendimentos 
comerciais ligados ao 
gás natural, informa o 
presidente da empresa, 
George Morais.
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Real Madrid e Atlético 
de Madrid decidem a Liga 
dos Campeões da Europa

BRASILEIRO SÉRIE C

Belo encara o Cuiabá no Almeidão
Após derrota na estreia, 
Botafogo tenta vitória e a 
reabilitaçao na competição

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de maio de 2016

O Botafogo estreia hoje 
em casa no Campeonato 
Brasileiro da Série C, com 
a obrigação de vencer, para 
sair da lanterna da compe-
tição. O Belo vai enfrentar 
o Cuiabá, às 19h, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa. O 
time estreou com derrota, na 
última quarta-feira, para o 
Salgueiro, em Pernambuco, 
pelo placar de 1 a 0. Já o ad-
versário empatou na estreia 
em 1 a 1, com o Remo do 
Pará, em jogo disputado na 
Arena Pantanal, em Cuiabá. 
A arbitragem do jogo será do 
goiano Bruno Rezende Silva, 
auxiliado pelo conterrâneo 
Adailton Fernando Menezes 
e pelo pernambucano Ricar-
do Bezerra Chianca.

Nos confrontos entre o 
Botafogo e o Cuiabá, o Trico-
lor da Maravilha do Contor-
no leva vantagem. Nos qua-
tro jogos disputados pela 
Série C, desde 2014, o Belo 
venceu dois ( 0 x 1 e 1 x 2), 
empatou um (0 x 0) e perdeu 
apenas um (1 x 4). 

Depois de uma derrota 
na estreia, o Belo deverá ter 
mudanças para esta parti-
da. Os atacantes Carlinhos e 
Muller, além do volante Val 
e o zagueiro Marcelo Xavier, 
que não atuaram no jogo do 
Salgueiro, devem ser libe-
rados pelo Departamento 
Médico, e ficarem à dispo-
sição do treinador Itamar 
Schulle. Além deles, o técni-
co poderá escalar também 
os dois novos contratados, 
o meia Assis, e o zagueiro 
André Paulino. Ambos já es-

tão regularizados e já vêm 
treinando com o elenco, há 
alguns dias.

Como acontece sem-
pre antes dos jogos, Schulle 
não revelou o time titular 
para este confronto contra o 
Cuiabá. Ele se limitou a dizer 
que não tem jogo fácil nessa 
Série C, e que o Botafogo vai 
tentar fazer o dever de casa, 
como deve ser, para não se 
distanciar dos líderes, Amé-
rica de Natal e Salgueiro, os 
únicos clubes do Grupo A, 
que venceram na primeira 
rodada.

A provável escalação do 
Botafogo para esta partida é 
Michel Alves, Ângelo, Plínio, 
Marcelo Xavier e Jefferson 
Recife; Djavan, João Paulo, 
Pedro Castro (Gedeil) e Mar-
cinho; Muller e Carlinhos 
(Danielzinho).

No Cuiabá, o time foi 
montado praticamente há 
um mês para as disputas 
desta Série C. A principal 
estrela do time não joga, é 
o técnico Flávio Araújo, que 
já foi campeão brasileiro e 
estava no Fortaleza. A gran-
de preocupação dele é com 
a falta de entrosamento da 
equipe, que não realizou ne-
nhum amistoso, até a estreia 
na competição, no último 
domingo, contra o Remo.

A equipe fez ontem um 
treino de reconhecimento 
do gramado do Almeidão, 
e o treinador não revelou o 
time titular para esta parti-
da. Mas tudo indica que ele 
vai repetir a mesma forma-
ção que empatou em 1 a 1 
com o Remo. O Dourado de-
verá entrar em campo com 
a seguinte formação:  Henal, 
Chiquinho Alagoano, Joilson, 
Samuel e Julinho; Léo Sali-
no, Gilson, Marcelo Oliveira 
e Rubinho; Uederson e Tito.

Campinense faz 
amistoso hoje 
contra equipe 
do Central-PE

Depois de garantir a 
presença nas finais do Cam-
peonato Paraibano, contra o 
Botafogo, o Campinense vol-
ta a campo, hoje, às 19 horas, 
no Amigão, para fazer um 
amistoso contra o Central de 
Caruaru. A partida servirá 
de preparação para as duas 
equipes, que vão participar 
do Campeonato Brasileiro 
da Série D, a partir do dia 12 
de junho. No caso da Raposa, 
o amistoso serve, também, 
como preparação para o iní-
cio da decisão do Campeona-
to Paraibano, cujo o primeiro 
jogo acontecerá na próxima 
quarta-feira, no Almeidão, 
em João Pessoa.

O atacante Rodrigão já 
não deve participar do amis-
toso, porque está de malas 
prontas para São Paulo, onde 
irá defender o Santos. A apre-
sentação do artilheiro do Bra-
sil na Vila Belmiro, está pro-
gramada para o próximo dia 
1 de junho. O atleta também 
não participará da decisão do 
Paraibano, apesar do pedido 
da diretoria do clube ao Peixe.

Os demais jogadores 
deverão ser os mesmos que 
enfrentaram e empataram 
em 1 a 1 com o CSP, na últi-
ma quarta-feira, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa. 
O técnico Francisco Diá, que 
não deverá dirigir o time no 
Campeonato Brasileiro, con-
tinua à frente da equipe, até 
o dia 8, dia da segunda e úl-
tima partida das finais do 
Campeonato Paraibano.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Com a confirmação da vaga para 
o Campeonato Brasileiro da Série D, o 
Sousa começa a trabalhar já nesta se-
gunda-feira. Depois de tentar a con-
tratação do técnico Ramiro Sousa, sem 
sucesso, o Dinossauro acabou acertando 
com Tazinho, técnico do CSP, e mante-
ve uma parceria com o clube da capital, 
para a cessão de vários jogadores. Além 
do treinador, estão agora no Sousa o 
zagueiro Luiz Paulo, os volantes Peu e 
Walber, o meia Leandro e o atacante 
Carioca. Henrique é outro atacante do 
Tigre que pode fechar com o Sousa, a 
qualquer momento.

Segundo o presidente do Sousa, Al-
deone Abrantes, a ideia desta parceria 
com o CSP é ter uma base forte, e um sis-
tema de jogo que já deu certo no clube 
de João Pessoa. “O CSP mostrou que tem 
um time muito certinho. Enfrentou times 
como o Sport de Recife, Campinense etc, 
sempre bem fechadinho, e mostrando 
qualidade. É assim que queremos o Sou-
sa, para o Brasileiro da Série D. Um time 

que vai dar muito trabalho aos represen-
tantes de outros estados”, disse o presi-
dente do Dinossauro.

Além dos atletas do CSP, o Sousa 
também contratou um artilheiro muito 
conhecido do torcedor pessoense, Ra-
fael Freitas, que já passou pelo Treze, 
Botafogo e Auto Esporte. Ele tem 33 
anos, e estava no Picos, do Piauí. A di-
retoria também manteve boa parte do 
elenco que jogou o Campeonato Parai-
bano deste ano.

Até o momento, o elenco do Dinos-
sauro para o Campeonato Brasileiro da 
Série D é o seguinte: Goleiros: Ricardo e 
Junior Conceição; Zagueiros: Luiz Paulo, 
Alenilson, Gilmar e Diogo; Laterais: Cami-
lo e Eduardo Recife; Volantes: Junior Lira, 
Antonio Victor, Danilo, Peu e Walber; 
Meias: Leandro e Matheus Potiguar; Ata-
cantes: Carioca, Rodrigo Poti e Raphael 
Freitas. A estreia do Sousa no Campeona-
to Brasileiro da Série D será fora de casa, 
contra a equipe alagoana do Murici, dia 
12 de junho, domingo, às 16h. 

De técnico novo, Sousa 
já treina para a Série D

BRASILEIRÃO

Na quarta-feira, no Almeidão, empate de 1 a 1 entre Campinense e CSP favoreceu  o Sousa

No jogo contra o Salgueiro, na última quarta-feira, o Botafogo não suportou a pressão da equipe pernambucana e perdeu na estreia pelo placar de 1 a 0; hoje quer deixar o estádio com a primeira vitória

FOTO: Reprodução/Internet

Foto: Marcos Lima
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Real e Atlético de Madrid decidem 
hoje a Liga dos Campeões da UEFA
Final será em Milão, na 
Itália, e terá duelo à parte 
entre Zidane e Simeone

Real Madrid e Atléti-
co de Madri fazem hoje, às 
15h45 (horário de Brasília), 
a final da Liga dos Campeões, 
no Estádio Giuseppe Mea-
zza, em San Siro, em Milão, 
na Itália. Os dois técnicos 
são velhos conhecidos fora e 
dentro dos campos. Pelo lado 
do Real, Zinezine Zidane, en-
quanto pelo Atlético, Diego 
Simeone. Um duelo de gigan-
tes na decisão. 

A vantagem no confron-
to direto é de Simeone: em 
nove jogos, ele venceu qua-
tro, perdeu três e empatou 
dois. E, por incrível que pa-
reça, o “Cholo” foi mais deci-
sivo e se deu melhor até no 
número de gols: dois contra 
um, com direito à classifica-
ção em cima do rival.

   O duelo mais emble-
mático da dupla ocorreu pe-
las quartas de final da Copa 
da Itália de 1999/2000, en-
tre o Juventus de Zidane e o 
Lazio de Simeone. No jogo 
de ida, em Turim, o francês 
se destacou e fez de falta um 
dos gols da vitória por 3 a 2. 
Na volta, em Roma, o empate 

por 1 a 1 estava classifican-
do o Juventus, mas o argen-
tino apareceu e, de cabeça, 
marcou o gol da vitória por 
2 a 1 e da classificação às 
semifinais. Naquela mesma 
temporada, Simeone foi deci-
sivo em outra partida contra 
o time de Turim. Pelo retur-
no do Campeonato Italiano, 
o então volante balançou a 
rede e garantiu o triunfo por 
1 a 0 na casa do adversário.

  Já Zidane tem a chan-
ce de obter o primeiro títu-
lo pelo Real, tido como forte 
candidato a vencer o desafio. 
Ele terá a força máxima para 
a final, com a participação 
do ídolo Cristiano Ronaldo, 
que será bem vigiado pelo 
concorrente. O detalhe é 
que, como jogadores, eles se 
cruzaram duas vezes no San 
Siro, em Milão, palco da final 
desta Champions - ambas em 
Inter de Milão x Juventus, 
com um triunfo de Simeone e 
um empate.

Curiosamente, os dois 
treinadores têm uma histó-
ria parecida na infância. Fo-
ram gandulas. Simeone foi 
gandula no  alcanzapelotas, 
na Argentina. Zidane, na final 
da Eurocopa 1984 – França 
2×0 Espanha em Paris.

Cristiano Ronaldo 
está confirmado no 
duelo de gigantes 
que vale título da 

Eurocopa 2016

COI suspende 
23 atletas das 
Olímpicas por 
uso de doping

O Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) confirmou on-
tem que 23 atletas que parti-
ciparam dos Jogos Olímpicos 
de 2012, em Londres, testa-
ram positivo para doping em 
uma nova análise feita pelo 
órgão.

Em nota, o COI informou 
que os comitês nacionais 
envolvidos e as respectivas 
federações internacionais já 
comunicados dos resultados 
e reiterou que proibirá a par-
ticipação desses atletas nos 
Jogos Olímpicos de 2016, no 
Rio de Janeiro.

O COI selecionou um 
total de 265 amostras guar-
dadas desde Londres-2012 
para serem reanalisadas com 
novos métodos científicos. O 
processo ainda está em anda-
mento e há a possibilidade de 
mais punições serem anun-
ciadas nos próximos dias, se-
gundo o órgão.

Na semana passada, o COI 
anunciou que 31 atletas pode-
riam ser excluídos dos Jogos 
Olímpicos do Rio após uma 
nova análise de 454 amostras 
obtidas durante a disputa dos 
Jogos de Pequim, em 2008.

“Essas reanálises de-
monstram, mais uma vez, 
nossa determinação na luta 
contra o doping. Queremos 
manter quem se dopa longe 
dos Jogos do Rio. Por isso, es-
tamos atuando rapidamente 
agora. Já designei uma comis-
são disciplinar que tem poder 
total para tomar decisões em 
nome do COI”, disse o presi-
dente do órgão, Thomas Bach.

A revisão é fruto de um 
trabalho conjunto com a 
Agência Mundial Antidoping 
e das federações internacio-
nais, que começou em agosto 
de 2015 e foca nos atletas que 
têm chances de conquistar 
um índice olímpico para dis-
putar os Jogos do Rio.

Maratona do Rio 
será realizada 
amanhã em sua 
quinta etapa

 A quinta etapa do 
Ranking Caixa CBAt de Cor-
redores 2016 será disputada 
amanhã com a realização da 
Maratona Caixa da Cidade 
do Rio de Janeiro. A prova de 
42.195m terá largada a partir 
das 6h45, para cadeirantes, 
na Praça Tim Maia, no Pontal, 
no Recreio dos Bandeirantes, 
e a chegada será no Aterro do 
Flamengo.

Os destaques brasileiros 
na disputa masculina, segun-
do a organização, são Edson 
Amaro, terceiro colocado na 
prova de 2015, Ubiratan José 
dos Santos, campeão da Ma-
ratona Internacional de Porto 
Alegre de 2014, e Eliezer de 
Jesus, quinto colocado no ano 
passado. O bicampeão da pro-
va, o queniano Willy Kangogo 
Kimutai, está confirmado.

Entre as mulheres, as 
atrações brasileiras são Con-
ceição de Maria Carvalho e 
Maria Regina Santos Seguins, 
campeã e vice-campeã do 
Ranking CBAt de 2015 e que 
estão entre as top 5 de 2016. 

O percurso da compe-
tição passa 100% pela orla 
carioca: praias do Recreio, 
Reserva, Barra da Tijuca, São 
Conrado, Leblon, Ipanema, 
Copacabana, Botafogo e che-
gando ao Aterro do Flamengo.

Os atletas inscritos de-
vem retirar os kita de parti-
cipação na Expo Rio Run, no 
Centro de Convenções Sul 
América, na Rua Paulo de 
Frontin, nº 1 - 2º pavimento, 
até hoje, das 8 às 17 horas.

Giovani dos Santos li-
dera o Ranking CBAt com 70 
pontos e tem quatro a mais 
do que Gilberto Silvestre Lo-
pes, vice-líder. No feminino, 
Marizete Moreira dos Santos 
ocupa a primeira colocação, 
com 114 pontos. Maria Regi-
na Santos Seguins está em se-
gundo lugar, com 91.

Luta Olímpica disputa torneio internacional
Os atletas nacionais da 

luta olímpica disputam hoje o 
Torneio Internacional de Sassa-
ri, na Itália, mais uma etapa na 
reta final de preparação para os 
Jogos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro. A equipe é formada pelas 
quatro atletas já classificadas 
para os Jogos: Joice Silva até 
58kg, Lais Nunes até 63kg, Gil-
da Oliveira até 69kg e Aline Sil-
va até 75kg, e mais dois atletas 
do estilo greco-romano; Davi 
Albino até 98kg e Eduard So-
ghomonyan até 130kg. Eduard, 
armênio de nascimento, ainda 
busca a naturalização para ten-
tar defender o Brasil nos Jogos. 
Antoine Jaoude, rival de Eduard 
na categoria, se recupera de le-
são e por isso não seguiu com a 
delegação para Itália.

“Será um torneio bom 
para testarmos o que estamos 
treinando e principalmente 
dar ritmo de competição antes 
dos Jogos Olímpicos. Mesmo 

com o alto nível da competição, 
não há uma pressão por resul-
tados, o que pretendo buscar é 
uma evolução e acertar os de-
talhes para dar tudo certo na 
hora dos Jogos”, explicou Lais 
Nunes, quatro vezes campeã 
pan-americana de Luta Olím-
pica.

 O número de cinco atletas 
da delegação brasileira, recor-
de em uma só edição dos Jogos, 
ainda pode aumentar. A Con-
federação Brasileira de Wres-
tling fez um apelo para que 
seja revisto o critério de vagas 
para o País sede e aguarda uma 
posição da United World Wres-
tling, entidade que regulamen-
te o esporte, para saber se terá 
convites por ser o País anfitrião 
dos Jogos. A decisão deve sair 
em no máximo 15 dias depois 
da reunião do Tripartite Com-
mission.

  “Temos uma indefinição 
na categoria até 130kg e ainda 

estamos no aguardo da natura-
lização do Eduard para fazer a 
seletiva com Antoine Jaoude. 
Os Jogos estão cada vez mais 
perto e precisamos definir isso 
o quanto antes. Estou confiante 
que a United World Wrestling 
atenda nosso apelo, mas temos 
que aguardar a decisão do Tri-
partite,” explicou Pedro Gama 
Filho, presidente da Confede-
ração Brasileira de Wrestling e 
membro do Bureau da United 
World Wrestling.

 No dia 6 de junho, a equi-
pe brasileira viaja para Cuba, 
onde disputa o Torneio Cerro 
Pelado e encerra o ciclo de via-
gens antes dos Jogos Olímpicos 
do Rio.

Confusão russa
A seletiva russa para de-

finir os representantes da luta 
olímpica na Rio-2016 teve 
muita confusão e boicote. Em 
um dos duelos, foi necessária 

até a presença da polícia para 
separar os competidores.

O entrevero que ocasio-
nou a entrada das forças de Se-
gurança ocorreu entre Viktor 
Lebedev e Ismail Musukayev, 
atleta do Daguestão, uma das 
regiões da Rússia que busca a 
independência.

Insatisfeitos com a der-
rota por 4 a 3, membros da 
equipe de Musukayev entra-
ram na área de luta e foram 
tirar satisfação com o árbitro 
e com Lebedev. Um pouco an-
tes os lutadores haviam troca-
do empurrões. Com a invasão, 
uma briga generalizada só não 
correu pois a polícia conseguiu 
rapidamente evitar o tumulto. 
Alguns objetos foram atirados 
em direção ao tapete de luta.

Depois da confusão, todos 
os atletas do Daguestão se re-
tiraram da competição como 
forma de protesto pelo ocorri-
do.

EM SASSARI, NA ITÁLIA

Tetracampeã pan-americana, Laís Nunes disputa torneio internacional e diz que o Brasil vive um bom momento nesta modalidade

FotoS: Divulgação



Quarta rodada com quatro jogos
SÉRIE A

Brasileirão segue em ritmo 
acelerado com clubes 
bastante motivados

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de maio de 2016

A Série A do Campeona-
to Brasileiro entra hoje em sua 
quarta rodada e tem o Santa 
Cruz, de Recife, como o prin-
cipal destaque da competição, 
já que lidera o certame e tem 
o atacante Grafitte como arti-
lheiro. Foram seis gols em três 
jogos, numa média de dois gols 
por partida. Por sua vez, a “Co-
bra Coral”, estará em campo na 
noite de hoje. O time vai a San-
ta Catarina, enfrentar às 21h, o 
Chapecoense, no Estádio Condá. 
Dois pontos separam as duas 
equipes, com o time da casa na 
segunda colocação, com 5, con-
tra 7 do adversário. Uma partida 
que promete muitas emoções 
com as equipes que ainda não 
perderam na disputa, buscando 
a invencibilidade.

A Chapecoense empatou 
com o Flamengo (2 a 2) em ple-
no Rio de Janeiro, na última ro-
dada da competição. Pelo lado 
da Cobra Coral a situação é das 
melhores, com a equipe soman-
do sete pontos e surpreendendo 
na disputa. A Cobra Coral go-
leou o Cruzeiro (4 a 1) na últi-
ma quarta-feira, no Estádio do 
Arruda.

Cruzeiro x América-MG
Um duelo de mineiros na 

reta inicial da Série A do Brasi-
leirão. O Cruzeiro busca a pri-
meira vitória hoje, às 16h, con-
tra o América-MG, no Estádio 
Mineirão, pela quarta rodada. O 
Azulão é o penúltimo colocado 
da competição, com um ponto 
e terá pela frente um dos clássi-

Líder isolado da Série B do Campeo-
nato Brasileiro o Vasco encara hoje, às 16h, 
o Bahia, no Estádio de São Januário, pela 
quarta rodada da competição. O atual 
bicampeão carioca está invicto na com-
petição, não perde a 30 jogos, sendo um 
forte candidato ao título da Segundona. 
Satisfeito com o rendimento da equipe o 
treinador Jorginho deve manter a base 
que vem jogando. Ele exigirá humildade, 
seriedade e confiança aos jogadores, aler-
tando que a disputa é longa e difícil.

   “É só o início de uma caminhada 
complicada e difícil que tentaremos ga-
nhar o título”, avaliou.  O treinador do 
Bahia, Doriva, espera surpreender os ca-
riocas em seus domínios. Para este com-
promisso a equipe terá a força máxima 
em busca de vencer a cruz de malta.

Atlético-GO x Vila Nova  
Atlético-GO e Vila Nova é a atração 

de hoje, às 16h, no Estádio Serra Dou-
rada, pela quarta rodada da Série B do 
Brasileirão. O time da casa vem de uma 
vitória (1 a 0) diante do Ceará na última 
rodada da competição. Para o treinador 
Marcelo Celso os atleticanos terão que 
manter o rendimento do último compro-
misso para fazer o dever de casa. Ele sabe 
que não terá vida boa contra um concor-
rente forte. “Não podemos vacilar nes-
ta competição, principalmente quando 
joga em casa. Temos que focar as aten-
ções para buscar os resultados positivos”, 
observou.

    O Vila Nova vai em busca da rea-
bilitação, já que perdeu para o Vasco da 
Gama (2 a 0) em seus domínios. O objeti-
vo é tentar surpreender o concorrente e 
conquistar um resultado positivo.

 
 Joinville x Londrina
O Joinville recebe hoje, às 16h, o Lon-

drina, no Estádio da Arena, pela quarta 
rodada da Série B do Brasileirão. Atuan-

Na liderança isolada, Vasco recebe o Bahia no São Januário
SÉRIE B

cos do futebol de Minas Gerais. 
Os cruzeirenses foram goleados 
pelo Santa Cruz (4 a 1) na rodada 
do meio de semana. O treinador 
Paulo Bento ainda “quebra a ca-
beça” para encontrar o caminho 
da vitória na disputa.

O português deve fazer mu-
danças na equipe para encarar 
os mineiros. “Temos que corrigir 
os erros que estão acontecendo, 
afinal, temos que reagir na dis-
puta. Nâo temos outra escolha a 
não ser vencer ou vencer”, dis-
se Paulo. Na mesma situação 
do adversário, com apenas um 
ponto, o América corre em bus-
ca dos primeiros três pontos na 
Série A. O time vem de um em-
pate contra o Vitória (1 a 1), na 
rodada do meio da semana.   

Atlético-PR x Figueirense
Ocupando a lanterna da 

disputa com apenas um ponto 
o Atlético-PR, encara hoje, às 
18h30, o Figueirense, na Arena, 
pela quarta rodada do Brasilei-
rão da Série A. Atuando em seus 
domínios os atleticanos querem 
fazer o dever de casa e deixar a 
zona de rebaixamento. A equi-
pe perdeu para o Botafogo-RJ 
(2 a 1), na rodada do meio da 
semana. O técnico Paulo Autu-
ori promete mexer em algumas 
peças que não vem rendendo na 
competição.

“Temos que fazer mudanças 
para vencer. Atuando em casa 
temos a obrigação de conseguir 
os primeiros três pontos”, ob-
servou. Na 16ª colocação, com 
2 pontos, o Figueirense está na 
mesma situação do concorrente 
que não sabe o que é ganhar. A 
equipe empatou com o Santos 
(2 a 2).

O líder Santa 
Cruz enfrenta  o 

Chapecoense, em 
Santa Catarina, 

enquanto o 
Cruzeiro tenta 
a recuperação 

contra o 
América-MG

do em seus domínios o time da casa bus-
cará um resultado positivo para deixar as 
últimas colocações. O técnico Hemerson 
Maria espera uma  mudança na forma de 
atuar do grupo, ressaltando a necessida-
de de somar pontos para melhorar na ta-
bela de classificação. “Sabemos que não 
estamos bem na disputa, mas queremos 
melhorar o rendimento em campo”, ob-
servou Hemerson.

Pelo lado do Londrina a situação é 
bem melhor, ao ganhar do Náutico, por 
1 a 0, na última rodada da disputa. Com 
quatro pontos a meta é encostar nos pri-
meiros colocados e buscar resultados po-
sitivos fora de casa.

  
Avaí x Ceará
Avaí e Ceará não venceram na ro-

dada anterior e esperam vencer no jogo 

de hoje, às 16h, no Estádio da Ressaca-
da, pela quarta rodada do Campeona-
to Brasileiro da Série B.  O time da casa 
empatou contra o Luverdense (1 a 1), 
enquanto a equipe cearense perdeu para 
o Atlético-GO na rodada da última quar-
ta-feira. O treinador do Avaí, Silas, está 
preocupado com o fraco rendimento da 
equipe na disputa. Com quatro pontos e 
na sétima posição o time da casa espera 
fazer o dever de casa.

     
Paysandu x Luverdense
Paysandu e Luverdense é a atra-

ção de hoje, às 21h, no Estádio Curuzu, 
pela quarta rodada do Brasileiro da 
Série B. A equipe da casa vem de uma 
goleada contra o Tupi (5 a 0) e espera a 
reabilitação. O treinador Dado Caval-
canti deve fazer mudanças para ven-
cer em seus domínios. “Vamos encarar 
como uma decisão, afinal, temos que 
buscar a reabilitação na competição”, 
disse. A equipe é o 18º colocado, com 
dois pontos.  

A Luverdense empatou em 1 a 1, 
diante do Avaí em seus domínios. O 
treinador Junior Rocha sabe que tem a 
obrigação de melhorar o rendimento da 
equipe na competição. “Somos cientes 
que devemos melhorar  o rendimen-
to da equipe. Vencer é uma obrigação 
para melhorar o astral”, observou.

 
Bragantino x Tupi  
Bragantino e Tupi é o espetáculo de 

hoje, às 21h, no Estádio Nabi Abichedi, 
pela quarta rodada da Série B do Brasi-
leirão. De um lado o time de São Paulo 
perdeu para o Brasil de Pelotas (2 a 0), 
enquanto o Tupi derrotou o Paysandu (5 
a 1), ambos os jogos pela terceira rodada.
Atuando em seus domínios o Bragantino 
vai em busca da reabilitação, onde terá o 
apoio da torcida para voltar a vencer na 
disputa.

Bem estruturada, a equipe do Joinville recebe o Londrina às 16h, prometendo uma boa partida

A equipe vascaína vive um bom momento, está invicto há 30 jogos e lidera o Brasileiro da Série B

FotoS: Divulgação



Evento reúne a nata
do esporte na pista
de skate em Manaíra

Competição de patins na capital
100 PARTICIPANTES

FotoS: Divulgação
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“Estava mais angustiado que
 Um goleiro na hora do gol.” (Belchior).
A bola é colocada a uma distância de 

onze metros em uma marca de cal. O goleiro, 
em baixo de uma trave medindo 7,32 metros 
de largura por 2.44 de altura, deve se deslo-
car um pouquinho para um dos lados com a 
finalidade de induzir o cobrador a chutar do 
lado oposto. Já o batedor tem que fingir que o 
goleiro é invisível e mirar só o gol. Essa é a re-
gra nas cobranças de penalidades máximas.

Físicos, matemáticos, fisiologistas e psi-
cólogos estudam a melhor forma de se cobrar 
um pênalti como também a melhor maneira 
de se impedir o seu convertimento em gol. O 
lado emocional tanto de quem cobra como de 
quem defende é fundamental. A palavra chave 
chama-se frieza, quanto mais gelado o atleta 
for, melhor. Os não adeptos do treinamento 
creditam o sucesso de uma penalidade à sorte 
de quem cobra ou a de quem a defende.

Ao final da cobrança de uma penalidade 
máxima a metade do estádio vai explodir de 
alegria, vibração e euforia. Já a outra metade 
vai murchar, encolher e se entristecer.

Temos penalidades famosas, como o mi-
lésimo gol do Rei Pelé, no Maracanã, e o des-

perdiçado pelo Italiano Roberto Baggio, em 
1994, que nos favoreceu com a conquista da-
quela copa realizada nos Estados Unidos da 
América e que até hoje em nossos tímpanos 
ecoa aquele grito de Galvão Bueno: Vai que é 
tua, Taffarel!

Agora, antes da cobrança de uma penali-
dade em nosso País, há uma verdadeira guer-
ra. Empurrasse daqui, gritasse dali, peita-se o 
juiz  contestando e protestando ao máximo, 
mesmo sabendo que não irá surtir nenhum 
efeito prático. Já a nossa torcida nunca per-
doa a genitora do árbitro. É a cultura do povo 
brasileiro.

E temos os pênaltis folclóricos, como 
o narrado no livro do grande Eudes Moacir 
Toscano, intitulado de “O pênalti da semana 
passada”. Segundo aquele conceituado nar-
rador esportivo o fato ocorreu na cidade de 
Santa Rita, quando um dos times locais esta-
va treinando e o árbitro resolveu marcar uma 
penalidade que por todos foi considerada 
inexistente. Os atletas não gostaram e ques-
tionaram qual o motivo daquela marcação? O 
juiz de imediato respondeu que realmente o 
lance não teria sido pênalti, porém ele mar-
cou para compensar uma penalidade que te-

ria deixado de marcar na semana passada.
Ou mesmo o ocorrido em uma final 

de campeonato amador do bairro de Man-
dacarú, no antigo campo do “Alto do Céu”, 
quando o árbitro marcou um pênalti 
inexistente em benefício do Jangadeiro 
Futebol Clube, o volante China foi e des-
perdiçou. No início do segundo tempo o 
juiz foi e marcou outra penalidade que não 
existiu também a favor do Jangadeiro. Chi-
na mais uma vez cobrou e desperdiçou. 
Quando faltavam dois minutos para 
encerrar aquela partida, o juiz pela ter-
ceira vez correu apontando para a penali-
dade máxima em um lance inexistente. Foi 
aquela confusão. E para garantir a vitória do 
seu querido Jangadeiro, o árbitro foi logo di-
zendo: China, deixe outro atleta cobrar, pois 
a Fifa não permite que o mesmo atleta bata 
por três vezes.

O substituto de China foi lá e converteu 
“aquele pênalti”, o juiz de imediato encerrou 
a partida, houve um quebra pau enorme que 
precisou da intervenção da força policial e da 
bravura do então “Sargento Tapa”, que por 
décadas respondeu pelo Comissariado de Po-
lícia daquele bairro.

Penalidade  máxima
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Sketistas e patinistas de 
vários estados brasileiros, 
com destaques para a Paraí-
ba, São Paulo, Bahia, Distrito 
Federal, Ceará e Goiás, dis-
putam a partir das 15h, na 
pista de skate instalada em 
frente ao Shopping Manaí-
ra, na capital, a II Etapa de 
Patins Street Brasil, evento 
reconhecido nacionalmente 
e aguardado desde o início 
do ano pelos participantes.

No total, serão 100 atle-
tas de reconhecimento na-
cional, que estarão na Paraí-
ba, disputando um lugar no 
pódio e uma premiação de 
troféus e kits especiais para 
os sketistas. “Um evento que 
tem chamado a atenção da 
comunidade brasileira. O 
fato de há três anos realizar-
mos o Nordestino aqui em 
João Pessoa e termos uma 
boa pista, foram motivos su-
ficientes para que trouxés-
semos para a capital parai-
bano este evento de âmbito 
nacional”, afirmou ontem Ja-
zon Alexander, organizador.

A Paraíba estará re-
presentada por 10 atletas. 
Diago, que no ano passado 
conquistou o Open Nordes-
tino de Skate, é o principal 
nome do Estado na compe-
tição. “Um jovem sketista 
que tem um futuro brilhan-
te e também reconhecido 
nacionalmente”, afirmou 
Jazon, acrescentando que a 
Paraíba não é favorita para 
ficar com o título da etapa. 
“São Paulo, Distrito Federal 
e Bahia devem travar um 
bom duelo, sem desmerecer 
nossos atletas. Acredito que 
a Paraíba correrá por fora e 
pode surpreender”, garan-
tiu.

De acordo com Jazon 
Alexander, o esporte vive 
um momento de crescimen-
to no País e, na Paraíba, ain-
da carece de muito apoio, 
assim como outras modali-
dades esportivas. A compe-
tição terá outras cinco eta-
pas quando será definido o 
campeão brasileiro.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

As disputas vão reunir atletas de vários estados do País, com muita adrenalina e manobras radicais que deverão encher os olhos do público presente hoje à tarde

800 atletas disputam o Open de Jiu-Jitsu no Unipê
Cerca de 800 atletas, 

disputam hoje e amanhã, 
no Ginasio de Esportes 
do Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê), 
no bairro de Água Fria, na 
capital, o V Open Paraíba 
de Jiu-Jitsu, evento que faz 
parte do calendário de ati-
vidades da federação des-
ta modalidade esportiva, 
bem como daquele núcleo 
de Ensino Superior.

O objetivo principal é a 
confraternização da moda-
lidade esportiva, que terá 
todas as categorias de Ida-
de, Peso e Faixa, conforme 
as regras da Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu – 
CBJJ. O evento é gratuito.

Faixa preta de Jiu-Jitsu 
e organizador da compe-
tição, o professor Junior 
Ribeiro disse que a expec-
tativa para o evento é mui-
to grande. Entre atletas e 
participantes, o Ginásio 

deve receber um número 
superior a 3 mil pessoas, 
recorde da edição do ano 
passado. “Além de lutado-
res, temos também a pre-
sença de admiradores do 
esporte e os familiares dos 
atletas que fazem a festa 
com gritos e torcida”.

O objetivo do cam-
peonato é desenvolver a 
prática esportiva como 
instrumento de promoção 
social, saúde e de forma-
ção política do cidadão, 
proporcionar ao público 
e atletas do esporte mo-
mento de descontração, 
lazer e pura adrenalina, 
atraindo pessoas de diver-
sos lugares, movimentan-
do, assim, o meio esporti-
vo no Estado. Em todas as 
edições, o evento seguiu 
as normas técnicas e de 
segurança, estabelecidas 
no livro de regras da CBJJ. 
(ML)

ARTES MARCIAIS

A exemplo de anos anteriores, a competição tem sido muito disputada entre os participantes
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O Arraiá de Cumpade foi 
considerado Produto 
Turístico Rural do Brasil
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Sob o patrocínio do FIC 
Augusto dos Anjos, o 
espetáculo Tem Boi
no Algodão volta a
circular hoje, com
apresentação na
cidade de Juripiranga

O espetáculo intitulado 
Tem Boi no Algodão 
será apresentado - gra-
tuitamente ao público 
- pela Cia Boca de Cena 
a partir das 20h de 
hoje, ao lado da Igreja 
Matriz do Município de 

Juripiranga, localizado na região da Zona 
da Mata do Estado, dentro do ciclo da ter-
ceira etapa do projeto ‘Benedito e João 
Redondo pelas ruas da cidade’, patrocina-
do pelo FIC (Fundo de Incentivo à Cultu-
ra) Augusto dos Anjos, do Governo da Pa-
raíba. O evento - que tem o apoio cultural 
da Prefeitura e ONG Vida Mais Verde -terá 
a participação, como parceiro, do Mestre 
Clébio, bonequeiro de Guarabira, que vai 
se apresentar às 19h. No entanto, caso 
chova, ou o tempo fique instável, a pro-
gramação ocorrerá em área coberta, no 
Ginásio Marojão, nos mesmos horários. 

“O FIC é fundamental e um dos únicos 
e bons instrumentos de incentivo à cultu-
ra, com o qual podemos contar sempre. 
Muitas cidades estão sendo agora con-
templadas com projetos por esse Fundo, 
o que não acontecia antes, o que mostra a 
articulação do FIC com a Secretaria de Es-
tado da Cultura”, ressaltou para o jornal A 
União o ator manipulador Artur Leonardo, 
fundador e diretor da Cia Boca de Cena, 
que se localiza na cidade de João Pessoa e 
completará duas décadas de atividades no 
próximo mês de outubro. A propósito, o ci-
clo da terceira etapa do projeto ‘Benedito 
e João Redondo pelas ruas da cidade’, se-
lecionado nos Editais 2015, começou com 
a apresentação de Tem Boi no Algodão 
no último mês de março, pela cidade de 
Solânea, seguida de Taperoá. Depois de Ju-
ripiranga, o espetáculo circulará em Sapé 
e será encerrado após passar por outros 
dois municípios, ainda a serem definidos, 
pois as chuvas contribuíram para atrasar a 
agenda, cuja previsão era de ser concluída 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Incentivo
à cultura
popular

neste mês de maio. 
O espetáculo mais novo do grupo, Tem 

Boi no Algodão estreou em 2016 e foi cria-
do pela Cia Boca de Cena, a princípio, para 
a 23ª edição do Salão de Artesanato da Pa-
raíba, cujo tema foi “O algodão colorido é 
nosso”, realizado pelo Governo do Estado 
na cidade de João Pessoa, no último mês de 
janeiro. “A ideia inicial era para apresentar 
nesse evento, tanto que era curto, mais 
uma performance com 30 minutos de du-
ração. Mas, com o sucesso obtido, decidi-
mos ampliá-lo, acrescentando passagens 
novas, inclusive a inicial, e agora dura uma 

hora”, disse Artur Leonardo. 
O fundador da Cia Boca de Cena in-

formou que Tem Boi no Algodão mantém 
a linguagem tradicional do Babau, que é 
o teatro de boneco popular da Paraíba, 
inclusive com elementos da cultura popu-
lar, e é embalado por coco de roda e forró, 
mas ainda contém mensagens de cunho 
social, a exemplo do repúdio ao precon-
ceito racial. Para contar o enredo do es-
petáculo, cuja característica é estimular a 
interatividade com o público, entram em 
cena quatro atores manipuladores: além 
de Artur Leonardo, que dá vida à maioria 

dos personagens, ainda atuam Amanda 
Viana - que também é diretora do grupo 
-, José Valério e Thaisy Santos. 

De acordo com Artur Leonardo, o 
título do espetáculo se justifica, pois a 
qualidade e a importância do algodão 
colorido são exaltadas durante a trama, 
aparecendo até em cena na forma in na-
tura, numa demonstração do seu pro-
cessamento, bem como em outros ele-
mentos utilizados para narrar a história. 
Nesse sentido, um dos personagens é o 
negro Benedito, que representa o povo, 
do qual é o herói e namora a filha de João 
Redondo, que defende os poderosos, ou 
seja, a parte opressora. Esse relaciona-
mento é causa de rixa entre ambos, alia-
do a mais um motivo: o fato do boi, per-
tencente a Benedito, invadir a lavoura de 
algodão colorido de João Redondo. Para 
garantir a segurança de sua plantação, 
ele contrata uma cobra Anaconda, que 
termina engolindo, inclusive, o pai da 
garota. Benedito, então, consegue salvar 
João Redondo, que permite o namoro, 
mas de maneira respeitosa.

O universo dos folguedos e dos 
saberes populares  estão muito 

presentes nos espetáculos da 
Companhia que está celebrando
20 anos de existência em 2016
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O que não consta do Livro 
do Tombo de padre Diniz

Ramalho
LeiteReclames de antigamente

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com
Nos meus tempos de menino/ado-

lescente, em Jaguaribe, muito se anun-
ciava e pouco se vendia pelos reclames 
das rádios – televisão nem pensar, isso 
ainda não existia por estas bandas. A 
Tabajara, na Paraíba, a Rádio Clube de 
Pernambuco e a Rádio Nacional do Rio 
concentravam toda a audiência nas 
casas que tinham os receptores. Os 
aparelhos, alguns mais possantes como 
o Phillips holandês,  eram colocados em 
lugar de destaque – normalmente na 
sala de visitas. Pra quem não sabe, os 
reclames eram o que hoje (e já há algum 
tempo) se chama de jingle.

Lembro da propaganda das 
camas patentes Faixa Azul, do trio 
maravilhoso Regina (talco, sabonete e 
água de colônia), do sabão Português, 
do rum Creosotado, do Biotônico Fon-
toura, das Pílulas de Vida do Dr. Ross, 
do Elixir Sanativo, da cerveja Brahma 
Teutônia,  dos fogos Caramuru, do xa-
rope Bromil,  dos cigarros Deliciosos, do óleo Capivarol, 
do colírio Moura Brasil, das Casas Pernambucanas, das 
Lojas Paulistas, das lojas 4 e 400, do Armazém Guarany, 
das Lojas Seta, do General Novilar, das casas Zé Araújo, 
dos armazéns Nova Aurora , da gasolina Esso (bote um 
tigre no seu carro!) – e vai por aí...

Tinha um que somente muito tempo depois de ou-
vi-lo, consegui entender o que ele significava. Dizia mais 
ou menos assim: Regulador Xavier, o remédio pra saúde 
da mulher - número 1, excesso; número 2, escassez! Ou 
seja era a solução para os problemas da menstruação, 
cujo termo era falado ao pé-do-ouvido no Liceu, como se 
fosse palavrão. Se as chamadas regras vinham demais, 
Regulador Xavier nº 1, se vinham em pequena escala, 
Regulador Xavier nº 2. E se não vinham? Aí era proble-
mão, porque corria o risco de a gentil dama estar grávi-
da e - como se sabe hoje - naquela época,  uma gravidez 
indesejada ou inesperada era caso de ameaça de morte 

ou casamento perseguido! 
As rádios soltavam seus reclames e a 

gente ouvia quase sem perceber que aquilo 
era publicidade, tal era o bom gosto dos jingles 
– o da Coca-Cola e o do Melhoral ainda hoje 
ressoam nos meus ouvidos.

Mas, daqueles tempos, a propaganda 
maior era a que se fazia  boca a boca e aí a 
Água Rabelo, a Emulsão de Scott , nos remé-
dios  e os guaranás Dore e Sanhauá não per-
diam pra ninguém. Tá fraco? Tome Emulsão 
de Scott! A garganta tá doendo? Tome Água 
Rabelo. Tá com sede? Tome um guaraná Dore! 
E assim aconteciam as vendas neste burgo nos 
anos 40 e 50 do século passado.

E,  além do rádio e do boca a boca, tinha, 
também,  um jeito de divulgar e fazer vender 
os produtos, de rua em rua, de casa em casa. 
Eram os famosos (e lamentavelmente desa-
parecidos) pregões populares, dos quais não 
posso esquecer: o vendedor de limão (quer 
limão? Olha o limão!, limão do melhor!), o 
sorvete Tropical, com sua corneta ouvida (e 

identificada) à distância, o cuscuz Bondade, o vendedor de 
macaxeira (macaxeira, macaxeira, quem não come, chei-
ra!), o vendedor de vassouras e espanadores , o entregador 
de pão, a carrocinha de leite vendido em garrafas de vidro 
deixadas na porta das casas,   o homem que vendia caran-
guejos e o temível vendedor de fígado de boi, ofertando o 
produto ainda sangrando, além, naturalmente, do mais 
popular – o que anunciava, aos gritos, o seu apreciado 
produto,  mais ou menos assim: pirulito, pirulito/  mel de 
abelha, maracujá/ compra pobre, compra rico/ enrolado 
no palito/ três a cem réis para acabar.

Tudo isso me veio  à memória, ao ouvir semana 
passada um (talvez dos últimos) vendedor de vas-
souras e espanadores a oferecer,  pelas ruas, os seus 
produtos com   original cântico que me fez voltar aos 
velhos tempos dos  pregões populares que um dia 
existiram e que, também,  à sua maneira, ajudaram a 
construir a história desta cidade.

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Terceira-feira (como diz João 
Cabral), 24 deste maio, foi o relan-
çamento de meu livro “Dom Sertão, 
Dona Seca”, no auditório Vladimir 
Carvalho, da Energisa, ali em Tam-
biá. Perto das Lurdinas (onde íamos 
ver as moças, ao fim da aula). Reina-
vam os olhos de esmeralda de Con-
ceição Oliveira, a filósofa Ceça. Não 
estou brincando: ela ensina filosofia 
no Rio de Janeiro. Cariocas assistem 
as suas aulas.

Se você não foi ao evento, está 
perdoado. Tenho recebido telefone-
mas e emeios de pessoas que não fo-
ram à festa; antecipo o 
perdão a quem não foi. 
Ninguém era obrigado 
a ir. Houve quem fosse 
duas vezes, como a psi-
quiatra Fátima Graúna. 
O evento teve sua data 
mudada algumas vezes, 
para se conciliar as 
conveniências das en-
tidades que lhe deram 
apoio. Isso fez com que 
houvesse uma confusão 
quanto à sua data de 
mesmo. Mas deu tudo 
certo; eu sou quem peço desculpas a 
quem foi mais de uma vez, e a quem 
não foi por causa das datas.

O texto da segunda edição é 
igual ao da primeira. Pode haver 
alguma diferença sutil, pois o livro 
foi revisado outra vez, por Martinho 
Moreira Franco. A primeira revisão 
coube à minha professora de Portu-
guês e ex-mulher Anísia Arcoverde. 
Os Arcoverdes foram a primeira 
família da mestiçagem brasileira, re-
sultado do crusamento de índias com 
perós, quero dizer portugueses. Não 
tive filhos com Anísia, mas nos diver-
timos muito tentando fazê-los – como 
disse Louis Armstrong ao Papa Pio 

Terceira-feira

Depois de revelar alguns registros do Livro de Tombo 
da paróquia de Bananeiras durante a gestão do monsenhor 
José Pereira Diniz, resolvi  contar algumas histórias do 
folclore local, envolvendo a figura singular do vigário.Tido 
e havido como um homem de posses, senhor de engenho 
e de poucos amigos, fabricava rapadura e cachaça. O fisco 
estadual chegou a apreender um carregamento de álcool 
destinado à fabricação não muito pura, da chamada “ca-
chaça milagrosa”. O batismo é da Revista O Cruzeiro, na sua 
famosa coluna “O impossível Acontece”, ao noticiar sobre a 
ação fiscal e a atividade extracurricular do vigário.

O advogado Alfredo Pessoa de Lima em júri popu-
lar (eu  estava presente na plateia), negou a autoria da 
notícia que lhe atribuíram. E justificou: “cachaceiro não é 
aquele que ingere em excesso a bebida, produto da cana-
de-açúcar. Cachaceiro, pelo sufixo eiro, indica profissão. 
Cachaceiro, é, portanto, quem fabrica a cachaça”, ensinou, e 
concluiu: “Tivesse sido eu o autor da matéria, teria comple-
tado que em Bananeiras quase todo mundo é cachaceiro. 
É cachaceiro não somente o padre, (Zé Diniz, dirigia o 
Engenho de Nossa Senhora) mas o juiz, (Semeão Cananéa 
tinha um engenho em Remígio), o promotor (não sei onde 
era o engenho de Onaldo Montenegro) e o prefeito (José 
Rocha era dono do Engenho Jardim). A notícia publicada 
na principal revista do País, à época, teve ampla repercus-
são, e gerou contra o padre comentários desconfortáveis. 
O monsenhor era um homem rico e, Zé do Cinema, seu 
colaborador, afilhado e um dos seus poucos interlocutores, 
preocupado, contou-lhe o que se dizia na rua. O padrinho 
não tinha por que se explicar e, encerrou o assunto:

- Zé, eu fiz voto de castidade! Quem fez voto de pobre-
za foi Frei Damião!

O monsenhor era conhecido pela pouca convivência 
social. Dificilmente comparecia a qualquer evento que 
não dissesse respeito às suas atividades religiosas. Seu 
veículo, um jeep, cortava as estradas de barro e deixava 
os transeuntes na poeira. Contam que um frade, à época 
seu coadjuvante, voltava esbaforido e a pé, de Vila Maia, 
onde fora celebrar uma missa. A passagem da condução 
do padre Diniz só fez aumentar a poeira na túnica marrom 
do capuchinho, esperançoso por uma carona. Mesmo com 
essa fama de uso individual de sua viatura, Zé do Cinema 
insistia com o padrinho para que comprasse um jeep de 
quadro portas, os jipões que estavam na moda e, justifi-
cava: Dr. Clovis e seu Mozart Bezerra já compraram; seu 
Zé Rocha recebeu o dele; major Jurandir também; só falta 
“meu padim” comprar o seu:

- Pra que eu quero quatro portas Zé! Meu jeep tem 
duas portas e eu só uso uma...

O meu amigo Vicente da Nóbrega, pai do jornalista 
Rubens Nóbrega e professor do Colégio Agrícola, morava 
na rua principal de Bananeiras, em casa alugada ao padre, 
também administrador dos bens da Sociedade São Vicente. 
Uma chuva forte revelou uma porção de goteiras. Aprovei-
tando uma tarde de folga, o professor subiu ao telhado e 
tentava realizar o conserto. De repente, estaciona no meio 
da rua o padre Diniz e, de dentro do seu veículo, grita:

- Você ai em cima, está destruindo minha casa?
A resposta de Vicente  veio desassombrada, como 

manda a tradição familiar:
- Sua casa não! Essa casa é de Nossa Senhora. Só não 

sei se ela está recebendo o aluguel...
Sobre a definição de cachaceiro, aludida acima, 

encontrei recente canção de um sertanejo chamado 
Eduardo Costa, que parece ter ouvido a lição do advoga-
do Pessoa de Lima: “Dizem que sou cachaceiro/ cacha-
ceiro eu não sou/ cachaceiro é quem fabrica a pinga/Eu 
sou só consumidor”.

XII, em resposta à pergunta curiosa de 
Sua Santidade. Ele devia gostar de jazz. 
Pelo menos de espirituais: “Nobodyk-
nowsthetroubleI’veseen...”

Anísia não foi, minhas ex-mulhe-
res não foram, nem Ilka, a de plantão. 
Como se eu não as tivesse. Ainda faltou 
Tiago, meu filho delegado no Mara-
nhão. Um baita delegado de 1,90m. 
Brabo que só eu. Ele está destacando 
na terra de Sarney, na terra natal mes-
mo, Pinheiro, uma cidade com faculda-
de de medicina e tudo, mais ferry-boat 
para atravessar o rio. Ainda não fui lá, 
pois não gosto de viajar. Acredita?

Mas eu estava falando 
do relançamento. Foi um su-
cesso, principalmente consi-
derando que o livro não era 
inédito, mas uma segunda 
edição, pela Editora Patmos 
– aquela ilha onde São João 
escreveu o Apocalipse. A pri-
meira edição foi de A União. 
Quem pagou foi o prêmio 
da Academia Paraibana de 
Letras (APL), mais a vaqui-
nha de alguns amigos. Ainda 
teve essa. Agora, o editor da 
Patmos, Carlos Roberto de 

Oliveira, bancou sozinho a impressão 
do livro, 481 pp costuradas, capa 
dura. O trabalho gráfico ficou muito 
bom, a cargo da gráfica JB, também 
no Tambiá, na lateral do Colégio Pio 
X – de onde fui expulso na minha 
adolescência, só porque estirei dedo 
para o diretor.

Claro que houve discursos. A 
apresentação do livro foi feita pelo his-
toriador Guilherme Gomes da Silveira; 
na próxima edição, seu discurso será 
acrescentado à fortuna crítica, que já 
conta com um texto de Waldemar So-
lha, mais um de Luiz Augusto Crispim, 
mais outro de Adalberto Barreto, e o 
parecer de Amaury Vasconcelos. Am-

 
Houve
quem fosse 
duas vezes, 
como a 
psiquiatra 
Fátima 
Graúna

bos consagradores, mesmo o de Adal-
berto, que não concorda com o que diz 
o Autor. Mas foi publicado, em respeito 
à democracia intelectual.

O livro terá distribuição nacio-
nal, e isso é muito importante, tão 
importante quanto o custo da edição: 
o Autor –só pagou a metade do custo 
da capa e da costura. Por enquanto, o 
livro já está nas livrarias da terra. Se 
a primeira edição teve o apoio da APL 
e de amigos vaqueiros, esta edição foi 
por obra e graça do livreiro Carlos Ro-
berto de Oliveira, que bancou o empre-
endimento. Mas tivemos a hospitali-
dade da Energisa (a empresa de luz de 
Cruz do Peixe), que abriu suas portas 
e sua adega para receber os convida-
dos. Se você não foi, perdeu o vinho da 
Energisa. Bom para Baco.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

Cronicartigo
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Em cartaz

Evento

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de 
Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Serviço

O jornal A União, da Imprensa Oficial 
do Estado da Paraíba, circula amanhã, 29, 
com a edição de maio do Correio das Artes. 
O destaque do suplemento é a entrevista-
depoimento que a escritora paulista Lygia 
Fagundes Telles deu, por meio de carta, ao 
escritor paraibano Carlos Alberto Azeve-
do. O documento data de janeiro de 1982, 
época em que Carlos Azevedo morava na 
Alemanha, e destinava-se, originalmente, à 
revista Lusorama, que circulava em Portu-
gal e na América Latina. 

A entrevista-depoimento não foi 
publicada na Lusorama tendo em vista o 
fechamento da revista, por imperativos 
financeiros.  Após guardá-la por mais de 
três décadas, Carlos Azevedo cedeu o do-
cumento, para publicação no Correio das 
Artes, motivado pela indicação de Lygia ao 
Prêmio Nobel de Literatura 2016 – feita 
pela União Brasileira de Escritores (UBE) 
-, como também pela importância que o 
escritor atribui ao suplemento. 

Além do valor histórico intrínseco, 
entende-se que a entrevista-depoimento 
também é relevante do ponto de vista da 
crítica literária. Nela, Lygia revela passa-
gens importantes de sua biografia, além 
de suas concepções sobre o processo de 
criação, a função da arte e a missão do ar-
tista. A autora comenta ainda o preconceito 
que havia contra a mulher escritora, fala de 
seus temas preferidos e da preferência por 
personagens femininas.

Outros destaques
Na coluna “Ponto de Vista Crítico”, 

 

Cineclube da FCJA comemorará 
primeiro aniversário com exibição 
do filme Cinema Paradiso

A exibição do filme Cinema Paradiso - produção conjunta da França e Itália de 
1988, dirigida por Giuseppe Tornatore - marcará o primeiro aniversário do Cineclube 
O Homem de Areia, da Fundação Casa de José Américo (FCJA), localizada em João 
Pessoa. A sessão do longa-metragem, cuja entrada é gratuita para o público, será 
na próxima quarta-feira, a partir das 19h30. Quem vai comentar essa comédia 
dramática é o crítico de cinema Wills Leal. Contemplado com o Oscar na categoria de 
Melhor Filme Estrangeiro, a trama conta a saga do garoto Totó, que era fascinado por 
cinema quando iniciou uma amizade com o projecionista  Alfredo. Depois de se frus-
trar no amor, o menino vai viver em Roma, onde se torna um cineasta bem-sucedido 
e só retorna à cidade natal, das lembranças de sua infância, depois de 30 anos.

Música

Mensageiro virtual 

Durante o mais recente apagão do WathsApp no Brasil 
por ordem judicial, eu estava no exterior. Quando a notícia vei-
culada pela internet e pela Globo Internacional se espalhou, foi 
um verdadeiro pandemônio na comunidade brasileira, princi-
palmente a paraibana à qual, por razões óbvias, me acostei.  

O assunto virou meme em todas as mídias da internet, 
já na véspera da data para o início da suspensão judicial do 
WhatsApp no Brasil, porque é por essa mídia que a grande 
maioria dos brasileiros se comunica com os seus parentes e 
amigos que continuam aqui residentes. 

Seria uma tragédia ficar 72 horas sem comunicação, 
praticamente, com os entes queridos, como fora anunciada 
a punição determinada pelo juiz Marcel Maia Montalvão, da 
Vara Criminal de Lagarto, em Sergipe. 

A agonia não foi maior porque logo alguém atentou para 
o fato de que a punição era válida apenas para o Brasil, o que 
se confirmou no dia seguinte, com o início da suspensão do 
WhatsApp, que, lá, a ninguém afetou em momento algum, 
mesmo que tenha durado apenas 24 horas.

Com o fornecimento gratuito do aparelho de telefonia 
móbile e apenas pagamento do plano pelo usuário, o telefone 
ainda é o meio de comunicação mais usado por aqueles bra-
sileiros com os quais estive convivendo, que sempre se ligam 
para saber se o amigo está “de boa”, ou para se informar de 
algum “help” para reforçar a renda de trabalho, por sinal 
sempre farto para quem estiver disposto. 

Mas essa coisa de apagão do WhatsApp não é exclusivi-
dade nem “privilégio” do Brasil. Conforme pude constatar no 
site Oficina da Net, vários usuários recorreram às redes sociais 
para reclamar da impossibilidade de enviar ou receber mensa-
gens. No Twitter, por exemplo, a hashtag #whatsappdown está 
sendo usada por vários usuários para relatar o problema.

Em vários locais do mundo o WhatsApp tem ficado fora 
do ar, como ocorreu  na tarde da quinta-feira (19), situação 
também relatada pelo The Liberate, da Irlanda, e o Caffei-
na Ma-gazine, da Itália. Não há dúvida de que o WhatsApp 
enfrenta instabilidade em vários locais do mundo, pois o pro-
blema de sair do ar tem sido mencionado com cada vez mais 
frequência nas redes sociais. 

A mais cabal comprovação disso é que no site DownDe-
tector, que identifica reclamações de usuários sobre serviços 
online, também consta reclamações contra os serviços do 
WhatsApp, que se tornou um dos mensageiros virtuais mais 
adotados no mundo inteiro, por ter custo zero e permitir 
interatividade em tempo real. 

Pelo WhatsApp você pode enviar e receber, interativa-
mente, mensagens de áudio e vídeo, cópias de documentos, 
fotografias, conversar... Não se admire se um dia, com o avan-
ço da tecnologia da forma acelerada como vem acontecendo, 
vá ser possível teletrans, portar encomendas!

Fonte: 
https://www.oficinadanet.com.br

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com
(De Lowell, Massachusetts, EUA, para A União)

Mídias em destaque

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de maio de 2016

CONDE

Humor 
Tônio

Rinaldo de Fernandes prossegue com a análi-
se do romance Matteo perdeu o emprego, de 
Gonçalo M. Tavares. Em “Imagens Amadas”, 
João Batista de Brito celebra os 85 anos do 
clássico alemão M, o vampiro de Düsseldorf, 
de Fritz Lang. Em “Festas Semióticas”, Ama-

dor Ribeiro Neto revela suas 
concepções sobre a poesia. Já 
em “Novo Almanaque Armo-
rial”, o Brasil volta a ser tema 
da crônica de Carlos Newton 
Júnior.

O jornalista e poeta Li-
naldo Guedes traça o perfil 
biográfico da cantora Mira 
Maya, que prepara-se para 
lançar o CD/DVD Bailinho. 
“Mira Maya – escreve Linal-
do - nasceu em Conceição 
do Araguaia, no Pará, e 
embora admire demais o 
estado natal e sua cultura, 
se considera paraibana”. 
Mira é filha de paraibanos - 
seu pai é de São Bento e sua 
mãe, de Monte Horebe – e 
veio morar com a família, na 
Paraíba, ainda pequena.

A edição traz poemas 
inéditos de Irani Medeiros e 
Manoel Alencar, ilustrados 
por Tonio. Na prosa, desta-
que para a crônica “A execu-
ção de Piaba”, de José Ercídio 
Nunes, e os contos “Casal” 

e “A ponte”, de Geraldo Lima, 
“Ninguém sabe ninguém viu”, 

de Aldo Lopes, “O mestre e a sua catedral”, 
de Rodrigo Caldas, e “Pueril”, de Sérgio 
Tavares, ilustrados, respectivamente, por 
Tonio, Domingos Sávio e Lívia Costa, que 
fecha a edição com “Tramas Visuais”. 

FOTO: Divulgação

X-MEN APOCALIPSE  (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 143 min. Classificação 12 anos. Direção: 
Bryan Singer. Com James McAvoy, Michael Fass-
bender e  Jennifer Lawrence. Sinopse: O ancestral 
dos mutantes, En Sabah Nur, retorna com planos 
de mergulhar o mundo em um apocalipse para 
garantir a supremacia. Sequência de “X-Men: 
Dias de um Futuro Esquecido”. CinEspaço2: 15h, 
18h e 21h (DUB). CinEspaço3: 14h30, 17h30 e 
20h30 (LEG). Manaira5/3D: 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). Tambiá2: 14h35, 17h35 e 20h35 (DUB). 
Tambiá/3D: 14h20, 17h20 e 20h20 (DUB). 

ANGRY BIRDS (EUA 2016). Gênero: Animação. 
Duração: 90 min. Classificação: Livre. Direção:  
Clay Kaytis e Fergal Reilly. Com  Jason Sudeikis, 
Maya Rudolph, Josh Gad. Sinopse: Adaptação do 
jogo Angry Birds, uma das maiores franquias 
mundiais de entretenimento, o filme vai contar a 
história de Red, um pássaro com problemas para 
controlar seu estresse, o veloz Chuck e o volátil 
Bomba, amigos que nunca tiveram seus valores 
reconhecidos. Quando misteriosos porquinhos 

verdes invadem a ilha onde moram, estes impro-
váveis herois serão os responsáveis por descobrir 
qual o plano da gangue suína. CinEspaço1: 14h, 
16h, 20h e 22h. Manaíra2: 14h05, 16h30, 18h45 
e 21h (DUB). Manaíra3:  14h40 e 19h30 (DUB). 
Manaíra4: 13h15, 15h30, 17h45 e 20h (DUB). 
Manaíra8: 15h15 (DUB).  Mangabeira2: 13h15, 
15h30, 17h45 e 20h (DUB). Mangabeira2: 13h30 
e 16h (DUB). Mangabeira4/3D: 13h, 15h15, 
17h25 e 19h45 (DUB). Tambiá4: 14h15, 16h15, 
18h15 e 20h15 (DUB).

CAPITÃO AMÉRICA - GUERRA CIVIL (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 Rogers 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. CinEspaço4: 14h30, 
17h30 e 20h30 (DUB).  Manaíra6/3D: 12h45, 
16h, 19h15 e 22h20 (LEG).  Manaíra7/3D: 15h, 
18h15  e 21h30 (DUB). Manaíra11: 14h, 17h15 

e 20h30 (LEG). Mangabeira2: 18h15 e 21h30 
(DUB).  Mangabeira3: 14h, 18h30 e 21h45 (DUB).  
Mangabeira4/3D:  22h (LEG). Tambiá1: 14h e 16h 
(DUB). Tambiá5/3D: 14h30, 17h30 e 20h30. 

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. Manaíra1: 14h e 16h45 (DUB). 
Tambiá1: 14h e 16 (DUB).

O COMEÇO DA VIDA (BRA 2016). Gênero: Docu-
mentário. Duração: 97 min. Classificação: Livre. 
Direção: Estela Renne. Com atores desconheci-
dos. Sinopse: Uma análise aprofundada e um 
retrato apaixonado sobre os primeiros mil dias 
de um recém-nascido, o verdadeiro começo da 
vida de um ser humano, tempo considerado 
crucial pós-nascimento para o desenvolvimento 
saudável da criança, tanto na infância quanto na 
vida adulta, onde os pais precisam ter o maior 
cuidado, amor e carinho possível. CinEspaço2: 
18h (LEG). 

Carta de Telles a escritor paraibano é destaque do suplemento

Correio das Artes circula amanhã e homenageia
a escritora paulista Lygia Fagundes Telles



Turismo

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  29 de maio de 2016

Paraíba: todos os cantos

teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte

l  Memorial 
Quem tiver a curiosidade em conhecer 

sobre a história do Maior São João do Mun-
do, não pode deixar de visitar o Memorial do 
Maior São João do Mundo. Nele é possível 
acompanhar com fotos, matérias em jornais 
e material publicitário sobre a história do 
evento desde 1983, quando foi realizado em 
uma palhoça e posteriormente foi construí-
do o Parque do Povo. O acervo pertencente 
à professora Cléa Cordeiro e o memorial 
fica instalado na rua Tiradentes, 165, no 
Centro de Campina Grande. Ele está aberto 
a visitação gratuitamente de segunda-feira 
a sexta-feira, período das 14h às 17h. No 
sábado e domingo a visita é agendada por 
email: klea@terra.com.br ou através do 
fone: 99944-7070.

O Arraiá de Cumpade foi considerado pela Idestur como o 1º Produto Turístico rural do Brasil 
e está inserido nas programações paralelas do “Maior São João do Mundo”

FotoS: teresa Duarte

Resgate da cultura nordestina

l  Brejo
A programação do “Caminhos do 

Frio – rota Cultural 2016” deste ano vai 
acontecer no período de 4 de julho a 4 
de setembro em nove municípios do Brejo 
paraibano, iniciando por Areia (4 a 10/7), 
Pilões (11 a 17/7), remígio (18 a 24/7), 
Solânea (25 a 31/7), Serraria (1 a 7/8), Ba-
naneiras (8 a 14/8), Matinhas (15 a 21/8), 
Alagoa Nova (22 a 28/8), encerrando em 
Alagoa Grande (28/8 a 4/9). Entre 
as novidades da edição de 2016 
está o “Serenateando”, uma se-
renata pelas ruas de Bananeiras, 
com parada nos restaurantes que 
estão apoiando essa programa-
ção cultural. A previsão é de um 
incremento de 30% na geração 
de empregos durante o evento. 
Nas nove cidades, durante o Ca-
minhos do Frio, cada uma das 120 
empresas envolvidas pode gerar, 
em média, um emprego tempo-
rário. O Caminhos do Frio é uma 
realização do Fórum regional de 
Turismo Sustentável do Brejo 
Paraibano e das prefeituras en-
volvidas, contando com apoio do 
Governo do Estado, através da 
PBTur e do Sebrae Paraíba. 

l  Campiana Grande
O Maior São João do Mundo, já começou a se preparar para a festa. 

Para a edição do evento este ano, além de uma decoração diferenciada no 
Parque do Povo, também será feita uma iluminação especial com motivos 
juninos nas principais ruas da cidade. A implantação dessa decoração com 
temas juninos iluminados pela cidade já foi iniciada. No largo do Açude Velho, 
os postes já contam com balões e bandeirolas em LED e todo o contorno 
desse, que é um dos principais cartões postais da cidade, está recebendo 
mangueiras de LED em cores diferentes. Na entrada de Campina Grande, para 
quem chega do Litoral pela Br 230, a Praça raimundo Asfora também já 
começa a apontar o clima junino em sua ornamentação. A programação do 
Maior São João do Mundo, será iniciada no próximo dia 3 de junho.

l  Passarinhando
Aos amantes da natureza e do cantor dos pássaros uma boa 

pedida é o “Passarinhando no Pico do Jabre”, um parque estadual si-
tuado entre os municípios de Mãe D’água e Matureia, um dos ecos-
sistemas mais ricos da Paraíba, abrigando árvores típicas da mata 
úmida e elementos da caatinga. O Pico do Jabre surpreende por suas 
belezas, clima agradável e uma visão de encher de entusiasmo e 
energia positiva qualquer visitante, possuindo aproximadamente 500 
hectares de área composta de espécies de mata atlântica e caa-
tinga, sendo reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
como uma das maiores fontes de pesquisas biológicas do País, pois 
possui espécies endêmicas que só existem aqui na reserva ecológica 
e devem ser fruto de estudo para evitar extinção de exemplares ra-
ros da fauna e da flora. O parque possui 1.197 metros de altitude e é 
um observatório natural que permite que os visitantes contemplem 
do alto toda a cobertura vegetal acompanhada de relevos e fontes 
de água dos municípios vizinhos. O “Passarinhando no Pico do Jabre” 
será realizado no dias 5, 6, 7 de agosto. Informações (83) 99954-
2243 / 98754-6695. 

No distrito de Galante, distan-
te apenas 8km de Campina 
Grande, começa no próximo 
sábado a temporada 2016 do 

Arraiá de Cumpade, tendo como atra-
ções diversos convidados de Cumpade 
João para as apresentações, a exemplo 
de Santana O Cantador, Capilé, Tom 
Oliveira, Sandra Belê, Santa, Gitana Pi-
mentel, Niedson Lua, Roninho do Acor-
deon, Cris Oliveira, e grupos como Três 
do Nordeste e Forró Quentão. O evento 
que foi considerado pela Instituto de 
Desenvolvimento do Turismo Rural 
(Idestur) como o 1º Produto Turístico 
Rural do Brasil, está em sua 6ª edição e 
vai acontecer nos dias 4, 11, 12, 18, 19, 
23, 24, 25 e 26 do mês de junho, encer-
rando a programação no dia 2 de julho 
sempre no período das 11h às 17h. 

Na Divina Vila, uma pequena cidade 
cenográfica que proporciona aos visi-
tantes vivenciar momentos com a dona 
Aurinha, a benzedeira que tira todas as 
mazelas do corpo e está à disposição na 
Casa da Rezadeira, armazém, capela, bo-
tequim, casa de redes, tapiocaria, docei-
ra, restaurante rural, casa do queijo de 
cabra, entre outros ambientes. A cultura 
nordestina está exposta de forma clara 
nos traços produzidos no artesanato pa-
raibano. Peças de destaques podem ser 
encontradas na Casa do Artesão, produ-
zidas por Roosevelt Fernandes da Silva, 
do artesanato Gibão de Cor. Ele trabalha 
com o couro do bode na produção de 
sandálias, chapéu, gibão, carteira, cha-
péu de cangaceiro estilo Luiz Gonzaga, 
sandálias no estilo cangaceiro, cintos, 
entre outros.

Para garantir água durante o evento 
os organizadores fizeram a perfuração 
de um poço com boa vazão. Neste ano 
a decoração da Divina Vila é de Ruy Sal-

les, e, entre as novidades da edição 2016 
estão a Praça de Encher o Bucho, onde 
ficarão localizados alguns petiscos como 
churrasquinhos e outros tira-gostos, 
além de bebidas, bem como o jumento 
da cerveja, que levará a bebida gelada 
em caçuás. A atração principal do evento 
é o Cumpade João, uma figura autêntica 
do Nordeste que preserva os cânticos e 
vestimentas do vaqueiro e comanda a 
animação da festa ao som da sanfona, za-
bumba e triângulo, grupo de danças fol-
clóricas, quadrilha junina e a tradicional 
procissão do vaqueiro levando a imagem 
de Nossa Senhora do Rosário. 

São 10 dias de animação e muito 
forró pé de serra no evento que está in-
serido nas programações paralelas do 
“Maior São João do Mundo”, sendo ele 
promovido pelo restaurante rural Casa 
de Cumpade e a Mais Brasil Turismo 
com apoio do Governo do Estado, atra-
vés da Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur). O passaporte inclui open bar 
(cerveja, água, refrigerantes, café, su-
cos, cachaça e caipirinhas), apresenta-
ção cultural, forró pé de serra e visita-
ção na Divina Vila.

Arraiá de Cumpade - é o 1o Produto Turístico Rural do Brasil e está inseri-
do nas programações paralelas do “Maior São João do Mundo”.
Quando - 4, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 do mês de junho, encerrando 
a programação no dia 02 de julho sempre no período das 11h às 17h. 
Localização - Situa-se num complexo turístico rural com aproximada-
mente 230 hectares, em Galante-PB, distrito de Campina Grande, na 
Fazenda Olho D’água, a apenas 8km de Campina Grande.
Informações – www.maisbrasiltur.com.br e www.casadecumpade.com.br

Serviço

O complexo 
turístico 

proporciona 
aos visitantes 

uma viagem aos 
velhos tempos e a 
vivência da cultura 
nordestina a partir 

de elementos como 
a arquitetura,  

a culinária, o 
artesanato e

as crenças
e tradições  

FotoS: Divulgação

l  Taperoá 
A Fazenda Carnaúba realiza hoje no restaurante Casa da 

Pedra o “Leilão Gado Comercial da Carnaúba”, evento que será 
iniciado às 13h. São 100 animais, sendo 21 bezerros, 15 novilhas, 
32 garrotes e 32 vacas.  A Carnaúba Taperoá é conhecida pela 
criação da raça Guzerá e Sindi, bem como cabras das raças parda 
sertaneja, moxotó, azul, repartida, graúna, marota e a canindé, 
que fornecem um leite uniforme responsáveis pela produção dos 
queijos finos de leite de cabra da Laticínio Grupiara. Informações 
(83) 98738-7757, (83) 98797-1857 ou (83) 98878-3343.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00034/2015, assinado em 13.05.2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´agua e a empresa L. N. LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA ME.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de veículo.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´agua - PB, 12 de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00034/2015, assinado em 13.05.2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´agua e a empresa L. N. LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA ME.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de veículo.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´agua - PB, 12 de Maio de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO N.º 26/2016

Processo Administrativo n.º 2015/118650
Sr. (a) Representante,

Informamos sobre a demanda de aplicação de penalidade solicitada pela Controladoria e Procu-
radoria geral do Município de João Pessoa-PB motivada por denuncias de fraudes na licitação que 
ensejou nos contratos nº 15/2010 (Processo Administrativo nº 2010/012007) e 162/2010 (Processo 
Administrativo n 2010/105229).

Neste sentido, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria para comparecimento à Secretaria de Adminis-
tração do Município de João Pessoa, para a APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO PRAZO DE 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA NOTIFICAÇÃO, nos termos dos 
Arts. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 13 do Decreto Municipal nº 7.364/2011.

João Pessoa, 20 de maio de 2016.
Atenciosamente,

___________________________________
Ricardo C. T. Damasceno
Gerente da GECON/SEAD

AO (À) SR (A). REPRESENTANTE LEGAL
DESK- MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. º 

74.148.958/0001-60, com sede na Rua 02, Quadra D, Lotes 1,2,3, Itatiquara, Araruama-RJ, CEP 
28.970-000. 

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO N.º 27/2016

Processo Administrativo n.º 2015/118650
 Sr. (a) Representante,
Informamos sobre a demanda de aplicação de penalidade solicitada pela Controladoria e Pro-

curadoria geral do Município de João Pessoa-PB motivada por denuncias de fraudes na licitação 
que ensejou no contrato nº 164/2010 (Processo Administrativo nº 2010/108778).

Neste sentido, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria para comparecimento à Secretaria de Adminis-
tração do Município de João Pessoa, para a APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO PRAZO DE 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA NOTIFICAÇÃO, nos termos dos 
Arts. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 13 do Decreto Municipal nº 7.364/2011.

João Pessoa, 20 de maio de 2016.
Atenciosamente,

___________________________________
Ricardo C. T. Damasceno
Gerente da GECON/SEAD

AO (À) SR (A). REPRESENTANTE LEGAL
DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. º 11.676.271/0001-88, 

com sede na Rua Teófilo Davila, nº 45, Porto da Roça, Saquarema-Rio de Janeiro - RJ, CEP 
28.990-000,02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 10 de Junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Veículos, destinados ao Transporte 
de Estudante, conforme anexo I do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 13h30min do dia 10 de Junho de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, 
destinados ao NASF e ESF II deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 25 de Maio de 2016.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 032/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material médico, Odontológico, laboratorial e hospitalar, 

destinado às atividades da secretaria de saúde deste município, em virtude dos itens que ficaram 
fracassados na licitação anterior, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 08 de junho de 2016 as 10:00 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 27 de maio  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 033/2016
OBJETIVO: Contratação de Empresa Privada, Prestadora de Serviços de Exames de radiológicos 

e por imagem e outros, para de forma à Complementar o Sistema Único de Saúde – SUS, realizar 
atendimento aos usuários do SUS deste município tendo em vista que o município não dispõe 
deste tipo de serviço em sua rede, a cargo desta Secretaria de Saúde, conforme especificações 
no edital e seus anexos.

ABERTURA: 08 de junho de 2016 as 13:30 na sede da Prefeitura (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 27 de maio  de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL/PMMD

PREFEITUA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo Nº 0067.0024/2014
Tomada de Preços Nº 0001/2014
CONTRATO: 0072/2014
OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência do contrato original.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB 
CONTRATADO:JAILSON BATISTA DOS SANTOS - MECNPJ 16.707.246/001-38
VALOR:R$ 494.486,37 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E 

OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) 
Aditivo: PRIMEIRO TERMO ADITIVO o prazo de vigência do supracitado contrato será aditivado 

ate 31 de maio de 2017
DATA ASSINATURA: 25/05/2016
VIGÊNCIA: 365 DIAS.

Cabaceiras/PB, 27 de Maiode 2015.
LUIZ AIRES CAVALCANTE

PREFEITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Nº 0038/2013

Tomada de Preços Nº 003/2013
ADITIVO: 00001/2016
AMPARA LEGAL: TERCEIRO Termo Aditivo fundamentado nos Art. 57 e 65 da Lei nº. 8.666/93
CONTRATO: 006/2014
OBJETO: Aditivo de valor conforme a Clausulas Quinta letra ‘d’ do contrato supracitado e clausula 

18.1 do edital que consiste do aumento nos quantitativos.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB 
CONTRATADO: JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME CNPJ: 16.707.246/0001-38 
DO VALOR: O valor do supracitado contrato será aditivado em R$ 12.217,93 (doze mil, duzentos 

e dezessete reais e noventa e três centavos) passando o valor total do contrato de R$ 187.958,40 
(cento e oitenta e sete mil novecentos ecinquenta e oito reais e quarenta centavos) para R$ 
200.176,33  (duzentos mil cento e setenta e seis reais e trinta e três centavos).

DATA ASSINATURA: 25/05/2016.
Cabaceiras -PB, 27 de maio de 2016.

LUIZ AIRES CAVALCANTE
PREFEITO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 08h30m do dia 

08/06/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00016/2016, que tem por objeto Contra-
tação de empresa para o fornecimento de Medicamentos, destinados a atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura Municipal 
em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou emailpmcab.
cpl@gmail.com.

Publique-se: Cabaceiras 25 de Maiode 2016 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS 

Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 11h30m do 

dia 08/06/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00017/2016, que tem por objeto 
Contratação de empresa para execução de serviços de Lavagem Automotiva para os veículos 
pertencentes a Frota da Prefeitura e Secretarias. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura 
Municipal em dias úteis, no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou 
emailpmcab.cpl@gmail.com.

Publique-se: Cabaceiras 25 de Maiode 2016 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS 

Pregoeiro

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar as 13h30m do dia 

08/06/2016, licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 00018/2016, que tem por objeto Contrata-
ção de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços com aluguel de veículos para realizar viagens 
dentro e fora do município transportando pessoas para as Secretarias de Saúde, Ação Social e 
Administração, sendo o combustível, o motorista e a manutenção do veículo por conta do contratado, 
para o exercício de 2016. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura Municipal em dias úteis, 
no horário das 08h00m as 12h00m ou pelo telefone (83) 3356.117 ou emailpmcab.cpl@gmail.com.

Publique-se: Cabaceiras 25 de Maiode 2016 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS 

Pregoeiro

PEDRO GUIMARÃES PEREIRA PIMENTA – CNPJ/CPF Nº 878.852.474-49. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração n° 1144/2016 em João Pessoa, 16 de maio de 2016 - Prazo: 1095 dias. Para a atividade 
de: Piscicultura (Peixes) – Na(o) Fazenda Tanques.  Município: Bananeiras – UF: PB. Processo: 
2016-002378/TEC/LO-1978

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00022/2016, cujo objeto é Aquisição de equipamento, material permanente e um veículo 0km, 
atendendo ao recurso nº 12051.399000/1130-03 do Ministério da Saúde. Tem como vencedor:

- COMERCIAL SANT’ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA- CNPJ Nº 08.134.975/0001-14, vencedora 
do item 8, com o valor global de R$ 40.700,00 (quarenta mil e setecentos reais).

 PEDRA BRANCA-PB, 25 de Maio de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS

Presidente da CPL

 ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO/PMQ N° CPL-061/2016

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 
CONTRATADA: CONPASS – Concursos Públicos e Assessorias EIRELI, CNPJ: 07.909.631/0001-

77, com sede a Rua Miguel Castro, nº 1495, Sala 01, bairro Lagoa Nova, Natal – RN.
OBJETO:Contratação de Empresa Especializada para a Realização de Concurso Público para 

o Preenchimento de Diversos Cargos na Prefeitura Municipal de Queimadas.
VALOR:R$ 645.190,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e noventa reais)
PRAZO DO CONTRATO: 12 meses.
RECURSO:“Taxa das Inscrições”, Recursos Próprios (ISS/IPTU/ITBI), FPM, ICMS, IPVA etc.
PROCESSO LICITATÓRIO:Concorrência Pública nº 003/2016.

DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2014.
JACO MOREIRA MACIEL

PREFEITO
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA DA PREFEITURA DE ITAPOROROCA-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e:
CT Nº 00164/2016 - 18.05.16 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 12.600,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para Pavimentação 

em Paralelepípedo.
LICITANTE CLASSIFICAÇÃO: não houve empresa classificada. LICITANTES DESCLASSIFICA-

DAS: 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.  

Conforme o art. 48. § 3º da lei federal 8.666/93, o Presidente fixou aos licitantes prazo de (08) 
oito dias úteis para apresentação de outras propostas de preços. Dos atos decorrentes do proce-
dimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3625.1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 24 de maio de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para Pavimentação 

em Paralelepípedo.
LICITANTE CLASSIFICAÇÃO: não houve empresa classificada. LICITANTES DESCLASSIFICA-

DAS: 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.  

Conforme o art. 48. § 3º da lei federal 8.666/93, o Presidente fixou aos licitantes prazo de (08) 
oito dias úteis para apresentação de outras propostas de preços. Dos atos decorrentes do proce-
dimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3625.1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 24 de maio de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
ATO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE 

- EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10021/2015
TEX Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 10021/2015 - Tomada de Preços nº 00001/2015, 

prorrogando-o por mais 08 (oito) meses, a contar de 09/04/2016 até 09/12/2016. Valor do Aditivo: 
R$ 39.200,00 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), alterando o valor contratual para R$ 
98.000,00 (NOVENTA E OITO MIL REAIS). PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA 
GRANDE/PB e ANÁLISE TEC E CONSTRUÇÕES LTDA – ME - CNPJ Nº 02.487.967/0001-75. 
DATA DE ASSINATURA: 07/04/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE EDITAL

LEILÃO n.º 001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ torna público para conhecimento dos interes-

sados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de 
bens móveis inservíveis nº 001/2016 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o 
senhor FÁBIO PESSOA DE SOUSA JUCEP N.º 13/2016. O leilão será realizado no dia 15/06/2016 
as 10:00 horas na Sede da Prefeitura Municipal. Maiores informações serão disponíveis na sala da 
CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal (83) 3684-1092 com o Leiloeiro Oficial (83) 98837-8241 
| 99677-5420 ou no site: www.lancecertoleiloes.com.br

Serra da Raiz, 26 de maio de 2016.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE PARALELEPÍ-

PEDOS E MEIOS FIOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, 
TOTALIZANDO 6450 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO.

LICITANTES HABILITADOS:
- HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES.
- VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME.
LICITANTE INABILITADO:
- 3JT CONSTRUCOES LTDA – EPP – Apresentou o subitem 8.2.2 vencido.
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 
06/06/2016, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - 
Itapororoca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32941112. 
Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 27 de Maio de 2016

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público para conhecimento dos interessados, 

através de sua comissão de licitação, julgamento dos documentos de habilitação. As empresas: AQ 
CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 03.196.316/0001-99 e ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP – CNPJ 19.164.496/0001-67, apresentaram toda a documentação em conformidade 
com as exigências contidas no Edital, da Tomada de Preços nº 00005/2016, pelo que, encontram-se 
Habilitadas. Já a empresa ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP – CNPJ 05.935.592/0001-
57, não atendeu aos itens: 6.2.1 “d”, 6.2.3 “c”, 6.2.4 “a”, exigidos no edital da referida licitação, por 
tanto sendo considerada Inabilitada.

Pedra Branca-PB, 27 de maio de 2016
BRAZ DE SOUZA LINS 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Botijão de Gás GLP c/13 kg (conteúdo e vasilhames), 
destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundo Municipal de Saúde de 
Alagoinha/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 015/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / FUS / MDE / QSE: 02.031 - 08.244.0008.2006 - 08.244.0009.2044 - 08.244.0023.2048 
- 08.243.0002.2071 - 02.04 - 10.301.0017.2037 - 02.05 - 12.361.0015.2019 - 12.361.0015.2023 - 
12.365.0015.2026 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 31.12.2016. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e JOAO BATISTA SILVA – ME, 
CNPJ 17.990.939/0001-43 - CT Nº 120/2016 - 20.05.2016 - R$ 29.400,00 – Vinte e Nove Mil e 
Quatrocentos Reais.

Alagoinha, 20 de Maio de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.017/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.017/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará 
às 08:00 horas do dia 21 de junho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 06 de maio de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.018/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.018/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará 
às 08:00 horas do dia 22 de junho de 2016, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, con-
forme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 25 de maio de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

AGROVAL – AGROINDUSTRIAL VALE DO PARAIBA LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.165.715/0001-67. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação n° 1039/2016 em João Pessoa, 4 de maio de 2016 - Prazo: 1825 dias. Para 
a atividade de: Fabricação de açúcar. Na(o) Fazenda Santana, S/N  Município: Santa Rita – UF: 
PB. Processo: 2016-001808/TEC/LO-1818 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 011/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO-
MOTORES. Data de abertura: 09/06/2016 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à 
Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 27 de maio de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 012/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Data de 
abertura: 09/06/2016 às 13h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 27 de maio de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.015/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.015/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos 
interessados,  que realizará às 11:00 horas do dia 09 de junho de 2016, licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO LOCAÇÃO DE GUIN-
DASTER TIPO MUNCK E CAMINHÃO, PARA ATENDER A FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS 
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE E DEMAIS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especifica-
ções em planilha do Edital.    O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados 
à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 25 de maio de 2016
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para execução dos 

serviços de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas: Projetada 1, Rua do Campo, Rua Políbio 
Pereira, Rua Sebastião Ferreira, Rua 7 de Setembro, Rua Ivanido Leandro e as Ruas Projetadas 
7,8,9,10,11 e 12, localizadas neste município

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EEP - Valor: R$ 499.987,86. Dos atos 

decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Fede-
ral nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 23 de maio de 2016

ADELSON ÂNGELO DE ANDRADE - Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de 
consumo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: 
www.mari.pb.gov.br

Mari - PB, 24 de Maio de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de trator. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: www.mari.pb.gov.br

Mari - PB, 24 de Maio de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Junho de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de tecidos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com - Edital: www.mari.pb.gov.br

Mari - PB, 24 de Maio de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DO EDITAL 
CONCORRENCIA Nº 0.3.001/2016

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho-PB, nomeado pela 
Portaria Nº 004/2016, torna publico aos interessados que os recursos impetrados contra as exigências 
do edital, foram acatados em sua totalidade referente à empresa CONSBRASIL – CONSTRUTORA 
BRASIL LTDA., e acatado parcialmente o recurso impetrado pela empresa COENCO – CONSTRU-
ÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA., portanto os mesmos recursos impetrados não 
interferem na elaboração das propostas, a Comissão Permanente de Licitação fará um adendo ao 
edital retirando as exigências e pedidas como errôneas e que será publicado na imprensa oficial. 

Juazeirinho, 24 de Maio de 2016.
FLAVIO ROBERTO LIRA
Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada em construção civil, para execução dos serviços de implantação de 3 sistema coletivos de 
captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades rurais 
de Boa Vista, Maracujá e Piabuçu, localizada neste município. 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) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 24 de Maio de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada em construção civil, para execução dos serviços de implantação de um sistema coletivos 
de captação, armazenamento e distribuição de água para consurmo humano, na comunidade rural 
de Salema na rua do Ouro, localizada neste município. 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) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 24 de Maio de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000024/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000024/2016, do tipo menor preço por item, ob-
jetivando a aquisição de pneus e câmara de ar, cuja abertura será no dia 10.06.2016, às 08:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

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

Ibiara-PB, 27 de Maio de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 012/2016, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de transportador autônomo (pessoa 
física), no ramo pertinente, para efetuar o transporte escolar de alunos residentes na zona rural e 
adjacências para demais localidades. Data de Abertura: 09/06/2016 às 08:30h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, Centro – Camalaú 
– PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú – PB, 27 de maio de 2016.
José Fagner Barbosa Alves

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº058/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º. 003/2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Realização de Concurso Público para 
o Preenchimento de Diversos Cargos na Prefeitura Municipal de Queimadas.

VENCEDORA: CONPASS – Concursos Públicos e Assessorias EIRELI, CNPJ: 07.909.631/0001-
77, com sede a Rua Miguel Castro, nº 1495, Sala 01, bairro Lagoa Nova, Natal – RN, pelo valor total 
de R$ 645.190,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e noventa reais)

Após a análise do processo, ouvida a Procuradoria Jurídica, e estando o mesmo em consonância 
com a Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO e ADJUDICO o referido processo em favor da vencedora.

Queimadas-PB, 09 de maio de 2016.
Jacó Moreira Maciel

Prefeito Constitucional

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00021/2016, cujo objeto é Aquisição de equipamento e material permanente, atendendo ao recurso 
nº 08889.826000/1120-01 do Ministério da Saúde. Tem como vencedor:

- DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL 
LTDA-ME - CNPJ Nº 11.426.166/0001-90, vencedora dos itens 2 e 3, com o valor global de R$ 
49.950,00 (quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais).

 PEDRA BRANCA-PB, 25 de Maio de 2016.
BRAZ DE SOUZA LINS

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo em botijões de 13kg e Água Mineral Natural 
contendo de 19,5 a 20 Litros de água, para as necessidades das diversas Secretarias do Município.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município e Recursos Repassados pelo Governo Federal: 

Secretaria de Administração 04.122.0021.2.003 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Ad-
ministração Secretaria de Educação 12.361.0188.2.009 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 
40% 12.361.0188.2.010 - Manutenção do Ensino Fundamental 12.365.0200.2.013 - Manutenção do 
Ensino Infantil Fundo Municipal de Saúde 10.301.0083.2.021 - Manutenção das Atividades do PAB 
10.301.0083.2.022 - Manutenção do PSF 10.302.0084.2.026 - Manutenção das Atividades do Fundo 
de Saúde 10.302.0084.2.027 - Manutenção das Atividades do MAC - SAMU Fundo Municipal de 
Assistência Social 08.122.0081.2.030 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho 
08.244.0081.2.034 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2.035 - Ma-
nutenção do CREAS 08.244.0081.2.050 - Manutenção do CRAS/PAIF/PBF/PSB 3.3.90.30 - Material 
de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00025/2016 - 25.05.16 - ADALBERTO BEZERRA DE LIMA - ME - R$ 67.030,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa, visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros 

alimentícios, destinados à diversas Secretarias do Município de Natuba.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba e recursos repassados pelo Governo Federal: 

Secretaria de Administração 04.122.0021. 2.003 - Manutenção das atividades da Unidade Fundo Munici-
pal de Saúde 10.301.0083.2.021 - Manutenção das Atividades do PAB 10.301.0083.2.022 - Manutenção 
do PSF 10.302.0084.2.026 - Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde 10.302.0084.2.027 - Ma-
nutenção das Atividades do MAC - SAMU Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.0081.2.030 
- Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho 08.244.0081.2.034 - Manutenção do 
Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2.035 - Manutenção do CREAS 08.244.0081.2.050 
- Manutenção do CRAS/PAIF/PBF/PSB Natureza das despesas: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
3.3.90.30.00 Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00026/2016 - 25.05.16 - L. FLAVIA BANDEIRA DE AGUIAR - EPP - R$ 69.657,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE  PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 057/2015
EMPRESA: PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA -, CNPJ N°. 13.177.486/0001-80
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços na realização de exames médicos 

especializados. Referente ao Pregão n°. 0022/2015. MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PRAZO. VIGÊNCIA: 
12/05/2016 a 31/12/2016.

JOSÉ LINS DA SILVA FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB
AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO

A Pregoeira do Município de Natuba - PB torna pública a retomada da sessão, relativa ao Pregão 
Presencial nº 00012/2016 – Processo Administrativo nº 0017/2016 referente à Contratação de empresa 
para fornecimento de Móveis e Equipamentos Médicos Hospitalares para uso das diversas Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Natuba. A sessão será retomada no dia 31 de maio de 2016 às 
09:00 horas. Desde já ficam Notificados os representantes das empresas classificadas e aptas a 
participarem da fase de lances: DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA - ME; EDILANE 
DA COSTA CARVALHO - ME e ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA a comparecerem a sessão visando 
efetuar a fase de lances verbais.

Natuba – PB, 24 de maio de 2016.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Contratação de empresa, 
visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios, destinados à diversas Secre-
tarias do Município de Natuba; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: L. FLAVIA BANDEIRA DE AGUIAR - EPP - R$ 69.657,16; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 
PIRES - R$ 250.086,00.

Natuba - PB, 19 de Maio de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
de engenharia para prestação de serviços de serviços de Construção de Muro de Arrimo em diversas 
Ruas na Sede do Município de Natuba. 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) 3397-1042.
Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 24 de Maio de 2016
MÉRCIA KALINE DOS SANTOS

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2016, que objetiva: Aquisição de Gás Liquefeito de 
Petróleo em botijões de 13kg e Água Mineral Natural contendo de 19,5 a 20 Litros de água, para as 
necessidades das diversas Secretarias do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ADALBERTO BEZERRA DE LIMA - ME - R$ 67.030,00.

Natuba - PB, 25 de Maio de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00003/2016.
OBJETO: Contratação de empresa visando o fornecimento de pneus, para utilização na frota 

de veículos do Município de Natuba. Sendo um total de 37 (trinta e sete) Itens de pneus diversos..
ABERTURA: 24/05/2016 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 24/05/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa visando o fornecimento de pneus, para utilização na frota de veículos do Município de 
Natuba. Sendo um total de 37 (trinta e sete) Itens de pneus diversos.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Natuba - PB, 24 de Maio de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 00014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Con-
tratação de Pessoa(s) Física ou Jurídica para locação de veículos destinados ao transporte escolar 
deste Município, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Natuba - PB, 18 de Maio de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física 
ou Jurídica para locação de veículos destinados ao transporte escolar deste Município, conforme 
especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3397-1042.

Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 25 de Maio de 2016

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Junho de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) 
Física ou Jurídica para locação de veículos de grande porte destinados ao recolhimento de entulhos, 
materiais, resíduos sólidos e materiais da feira livre. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: 
natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 25 de Maio de 2016
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 12:00 horas do dia 16 de Junho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa visando o fornecimento 
de licenças de softwares de Controle Contábil, Orçamentário,Financeiro e Portal da Transparência da 
Prefeitura municipal de Natuba-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3397-1042.
Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 25 de Maio de 2016
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00014/2016.
OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Física ou Jurídica para locação de veículos destinados ao 

transporte escolar deste Município, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
ABERTURA: 18/05/2016 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 18/05/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 
AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.6.023/2016

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro, considerando o 
recurso interposto pela empresa TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA - ME, com base nos argumentos 
apresentados pelo recorrente bem como nas informações constantes no processo administrativo, 
referente ao Pregão Presencial em epigrafe, que tem por objeto a LOCAÇÕES INSTALAÇÃO E 
DESINSTALAÇÃO DE PALCO, SOM, INLUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES E 
OUTROS, exercendo o juízo da Legislação aplicável a matéria, acata as argumentações interpostas, 
onde que, o edital necessitará de modificações, pelo motivo da alteração da proposta de preços, 
ficando prevista no dia 08 de junho de 2016 nova data para abertura de proposta, e que se possível 
da documentação de habilitação. 

Monteiro – PB, 24 de maio de 2016
ERINALDO ARAUJO SOUSA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.36 

99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2076 COMPENSAÇÃO DE ES-
PECIALIDADES REGIONAIS DO SUS 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10 302 0010 2089 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MEIA COMPLEXI-
DADE 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2104 IMPLANTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DO NASF 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 
2105 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATÓRIO DE PROTESES(TIPO I) 3390.36 
99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2106 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO 
PROGRAMA QUALIFICA SUS 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 
2889 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 3390.36 
99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. 
DA SEC. DE SAÚDE 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2032 
MANUT. E ADM. DAS UBS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00016/2016 - 27.05.16 - EVANGELISTA GOMES FILHO - R$ 17.500,00
CT Nº 00017/2016 - 27.05.16 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA - R$ 60.000,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PB
Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.026/2016
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 0.6.026/2016, do tipo Menor Preço por Item, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE PORTAS DE VIDROS INSTALADOS NOS LOCAIS DESIGNADOS 
PELA PREFEITURA DE MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEIUTRA MUNICIPAL DE MONTEIRO-PB. Data de Abertura: 10/06/2016 às 10h00min. O 
Edital pode ser obtido no Setor de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, situada à 
Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, Monteiro – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3351-1544, no horário das 08h00min às 12h00min.

Monteiro - PB, 27 de Maio de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATOS DE CONTRATOS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 0.4.003/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB/Ednacé Alves Silvestre Henrique. Contratado: 

MN & A REPRESENTAÇOES - LTDA ME inscrita no CNPJ sob o nº. 17.173.701/0001 - 25. Objeto: 
Contratação de shows artístico da Banda Luciene Melo de Renome Regional, no valor global do cachê 
de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). Vigência: 90 (noventa) dias. Data da Assinatura: 25/05/2016. 
CT nº 04301/2016. Fundamentação: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93. Dotação Orça-
mentária: 13.392.3014.2128 - 33.90.39. Ednacé Alves Silvestre Henrique – Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATOS DE CONTRATOS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 04004/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB/Ednacé Alves Silvestre Henrique. Contratado: 

WORK SHOW PRODUÇOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA CNPJ: 20.077.216/0001-
62. Objeto: Contratação de Show Artístico de Banda de Renome Regional, Marília Mendonça, para 
apresentação nas Festividades de São João e São Pedro de 2016 do Município de Monteiro, no 
valor global do cachê de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez mil reais). Vigência: 90 (noventa) dias. 
Data da Assinatura: 27/05/2016. CT nº 0.4.4.01/2016. Fundamentação: Art. 25, inciso III, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 13.392.3014.2128 - 33.90.39. Ednacé Alves Silvestre 
Henrique – Prefeita Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 0.4.003/2016
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 0.4.003/2016, nos termos do artigo 26 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e com fundamento no art. 25, inciso III, do 
mesmo diploma legal, que tem por objeto a Contratação de shows artístico da Banda Luciene Melo 
de Renome Regional, para apresentação nas Festividades do São João e São Pedro de 2016 do 
Município de Monteiro, em favor do representante exclusivo: MN & A REPRESENTAÇOES - LTDA ME 
inscrita no CNPJ sob o nº. 17.173.701/0001 - 25, no valor global do cachê de R$ 18.000,00 (Dezoito 
mil reais), de acordo com o relatório da CPL e parecer jurídico exarado no processo administrativo.

Monteiro, 20 de Maio de 2016.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 0.4.004/2016
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 0.4.004/2016, nos termos do artigo 26 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e com fundamento no art. 25, inciso III, do 
mesmo diploma legal, que tem por objeto a Contratação de Shows Artísticos de Banda de Renome 
Regional, Marília Mendonça, para apresentação nas Festividades de São João e São Pedro de 
2016 do Município de Monteiro, em favor do representante exclusivo: WORK SHOW PRODUÇOES 
E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA CNPJ: 20.077.216/0001-62, no valor global do cachê 
de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez mil reais), de acordo com o relatório da CPL e parecer jurídico 
exarado no processo administrativo.

Monteiro, 27 de Maio de 2016.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE FORNECIMENTO DIÁRIO E POR ENCOMENDA DE REFEIÇÕES PRONTAS; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 
- R$ 94.000,00.

Remigio - PB, 20 de Maio de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DIÁRIO E POR ENCOMENDA DE REFEI-

ÇÕES PRONTAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-GABI-

NETE DO PREFEITO 02010.04.122.1001.2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 
02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.1007.2016 - MANUTENCAO DA 
SEC.DE EDUCACAO E CULTURA 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.1080 
- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENCAO DAS 
ATIV.DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.302.2008.1010 - IMPLANT. E MANUT. DE 
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 02.140-SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 
02140.04.122.2007.2088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.160-SECRE-
TARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2090 - MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA 02160.24.813.2006.2091 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 
02.170-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.1009.2092 - MANUTENCAO 
DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE 
RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINARIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RENCIA DE IMPOSTOS DA EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 
DE IMPOSTOS DA SAUDE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00106/2016 - 20.05.16 - ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 - R$ 94.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - ME - R$ 26.955,50; E. LINCON GUE-
DES ALVES - ME - R$ 520,00; SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 20.748,50.

Remigio - PB, 27 de Maio de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-GA-

BINETE DO PREFEITO 02010.04.122.1001.2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO 
PREFEITO 02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02030.04.122.1003.2008 - MANU-
TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.040-SECRETARIA DE FINANCAS 
02040.04.122.1006.2012 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS 
02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.1007.2016 - MANUTENCAO 
DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.2003.2019 - MANUT. DAS ATIV. DO EN-
SINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% 02050.12.361.2003.2020 - MANUTENCAO DAS ATIV. 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 02050.12.361.2003.2021 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM 
RECURSOS DO PDDE 02050.12.361.2003.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL AL-
FABETIZADO 02050.12.365.2004.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
02050.12.365.2011.2080 - MANUTENÇÃO DE CRECHE - 40% 02050.12.365.2011.2081 - MANUTEN-
ÇÃO DE CRECHE - MDE 02050.12.366.2005.2027 - MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS 02050.13.392.2006.2029 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ES-
PORTIVOS 02.060-SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.1008.2034 - MANUTENCAO DAS ATIV.
DA SECRETARIA DE SAUDE 02.070-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 02070.08.122.1009.2035 
- MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL 02070.08.243.2011.2040 - MANUTENCAO DOS 
ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR 02.080-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E 
ECONOMIA 02080.15.122.1010.2052 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DEINF.ESTRUTURA E ECO-
NOMIA 02.090-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090.20.122.1011.2058 
- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 02110.10.301.2008.2067 
- MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.302.2008.1010 
- IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 02110.10.301.2008.2096 - MA-
NUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 02110.10.304.2008.2075 - MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA 02110.10.305.2008.2076 - MANUT.DAS ATIV.DA VIG. 
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 02.160-SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS 
02160.24.813.2006.2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.170-FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.1009.2092 - MANUTENCAO DO FUNDO 
MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DO IGD 02170.08.243.2011.2028 - MANUT. DO CENTRO EDUC. PROFIS. CRIANÇA E ADOLES-
CENTE 02170.08.243.2011.2037 - MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DEVINCULOS 
3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINARIOS 
001 - RECEITA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS - SAUDE 014 - 
TRANSFERENCIA DOS SUS 015 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 019 - FUNDEB 
40 % 029 - TRANSF. DO FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00096/2016 - 27.05.16 - ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - ME - R$ 26.955,50
CT Nº 00097/2016 - 27.05.16 - E. LINCON GUEDES ALVES - ME - R$ 520,00
CT Nº 00098/2016 - 27.05.16 - SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 20.748,50

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030822
Responsavel.: JPA AGENCIA DE VIAGNES E TU-
RISMO RE
CPF/CNPJ: 019663464/0001-06
Titulo: DUP PRES SER IN  R$142,47
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029384
Responsavel.: JOSE GEORGE COSTA NEVES
CPF/CNPJ: 338639204-06
Titulo: IND DE CARNETR$616,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo: 2016 - 029184
Responsavel.: JUAN CARLOS FREITAS SANTOS
CPF/CNPJ: 011294177/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$846,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030867
Responsavel.: LACERDA E MAIA CONST E INCORP 
LTDA
CPF/CNPJ: 015121319/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030297
Responsavel.: LUCIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 839398064-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030642
Responsavel.: MARCELO SOARES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 081615437-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$156,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030771
Responsavel.: MARIA DE FATIMA ROLIM DE M SOUSA
CPF/CNPJ: 872902434-04
Titulo: IND DE CARNETR$620,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo: 2016 - 029190
Responsavel.: MARIA JOSENILDA V. F. EIRELI
CPF/CNPJ: 003258004/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.382,63
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030657
Responsavel.: MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA
CPF/CNPJ: 003258004/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.323,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030249
Responsavel.: PARIS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 005080794/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.457,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030450
Responsavel.: PARIS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 005080794/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.867,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030462
Responsavel.: ROBERTA FIGUEIREDO MARINHO
CPF/CNPJ: 058270674-23
Titulo: IND DE CARNETR$1.280,00
Apresentante: ZELIA ALENCAR DO AMARAL
Protocolo: 2016 - 029164
Responsavel.: ROBERTO ACIOLI FURTADO
CPF/CNPJ: 490275574-20
Titulo: IND DE CARNETR$610,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo: 2016 - 029192
Responsavel.: RODOLPHO PEREIRA BATISTA 
EIRELI ME
CPF/CNPJ: 023852187/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$907,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 028230
Responsavel.: ROMA ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 023705904/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$210,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029664
Responsavel.: WALLACE RAYNY DE SOUZA
CPF/CNPJ: 027943364-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.390,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 027429

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

Joao Pessoa,  28/05/2016
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.: BR COLC LTDA
CPF/CNPJ: 004695592/0002-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$927,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030796
Responsavel.: CENTRO AUTOMOTIVO ARAUJO LTDA
CPF/CNPJ: 012421667/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$496,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030774
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA ME
CPF/CNPJ: 009024412/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.935,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029748
Responsavel.: DANIELE GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 017507818/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.140,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030693
Responsavel.: DIEGO JEFFERSON OLIVEIRA DE 
LIMA ME
CPF/CNPJ: 020847691/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$183,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030560
Responsavel.: DIEGO JEFFERSON OLIVEIRA DE 
LIMA ME
CPF/CNPJ: 020847691/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030781
Responsavel.: DRICOS MOVEIS E ELETRODOMES-
TICOS LT
CPF/CNPJ: 004980258/0026-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.363,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030959
Responsavel.: DRICOS MOVEIS E ELETRODOMES-
TICOS LT
CPF/CNPJ: 004980258/0026-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.397,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030965
Responsavel.: DRICOS MOVEIS E ELETRODOMES-
TICOS LT
CPF/CNPJ: 004980258/0026-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.902,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030968
Responsavel.: DRICOS MOVEIS E ELETRODOMES-
TICOS LT
CPF/CNPJ: 004980258/0026-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.595,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 030970
Responsavel.: EVERALDO FERNANDES BARROCAS
CPF/CNPJ: 748946507-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$333,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029416
Responsavel.: FRANCISCO GERONIMO NETO
CPF/CNPJ: 086697504-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029387
Responsavel.: GIAFRANCO EVERTON PEREIRA 
DE QUEIRO
CPF/CNPJ: 050971984-84
Titulo: DUP PRES SER IN  R$270,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029394
Responsavel.: GUSTAVO LUIZ DE  ANDRADE
CPF/CNPJ: 021528121/0001-80
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 70,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031051
Responsavel.: HELIANE GOMES BRITO
CPF/CNPJ: 089768474-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 029404
Responsavel.: IRIS RISOLENE DE FATIMA BAR-
BOSA DA
CPF/CNPJ: 021534934-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE – PB.
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS.

O Dr. Ely Jorge Trindade, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande-PB, em 
virtude da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, conhecimento ou notícias 
dele tiverem e interessar possa, que por este Juízo e respectiva Serventia Judicial correm os trâmites 
legais da ação de BUSCA E APREENSÃO nº 0026202-36.2013.815.0011 promovida pela BANCO 
INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A em face de ADAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 
inscrita no CNPJ nº02.845.033/0001-68 E ALEXANDRE DOUGLAS AGRA LIMA. Na petição inicial, 
a parte promovente alega que em 27/08/2012, emitiu Cédula de Crédito Bancário na modalidade 
Financiamento de Bens Móveis Duráveis – Pessoa Jurídica, em favor dos devedores no valor de 
R$247.330,39 (Duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta reais e trinta e nove centavos) para 
a aquisição do seguinte bem: UM VEÍCULO LAND ROVER SPORT 3.0 SE – ANO 2011/2012, COR 
ZINZA, PLACA PEU 9880/PE, RENAVAN 406274568, CHASSI SALLSAAF4CA724821, DIESEL. Os 
devedores obrigaram-se a cumprir com o pagamento em 36 parcelas mensais e sucessivas, com 
vencimento a partir de 01/10/2012 até 01/09/2015, tendo cada parcela o valor individualizado de 
R$9.305,95 (Nove mil, trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo que nãocumpriram 
a obrigação pactuada. É o presente para a CITAÇÃO do promovido ALEXANDRE DOUGLAS AGRA 
LIMA, brasileiro, portador do CPFnº806.101.374-68, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contestação. A presente 
CITAÇÃO valerá para toda a causa, independentemente da publicação de um novo edital. Para que 
no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este edital que será publicado 
na forma da lei e afixado no lugar de costume. CUMPRA-SE . Campina Grande, 28/04/2016. Eu, 
Sandra M. Barbosa de Souto, Técnica Judiciária, o digitei e assino.

ELY JORGE TRINDADE
Juiz de Direito

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MONTADAS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DE MONTADAS – município de Montadas/Estado da Paraíba, 
inscrito no CNPJ nº 12.671.749/0001-40, com endereço à Rua Manoel Luiz de Souza, 128 – Cen-
tro, Montadas/PB, CEP 58.145-000, com Registro Sindical nº SR20751, emitido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, vem, através de seu Presidente JOÃO FERNANDES DA SILVA, CPF nº 
040.342.794-00, NIT 16718771822, residente no Sítio Montadas - Zona Rural - Montadas-PB - CEP: 
58145-000, convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e 
assalariados e assalariadas rurais do Município de Montadas, Estado da Paraíba, para participarem 
da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 
MONTADAS a ser realizada no dia 21 de junho de 2016, na sede do sindicato, no endereço citado 
acima, com início às 09h00min, em primeira convocação, e 10h00min em segunda convocação, 
observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Alteração estatutária 
para: a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais 
agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio 
rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, 
ativos e aposentados, no Município de Montadas/PB; b) alterar a denominação do sindicato para 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Montadas / PB; 2) 
Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores no item 1. Montadas/PB, 18 de maio de 
2016. João Fernandes da Silva, Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE APARECIDA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE APARECIDA – município de Aparecida/Estado da Paraíba, inscrito 
no CNPJ nº 02.355.918/0001-89, com endereço à Rua Josefa Casimiro de Almeida, 257 – Centro, 
Aparecida/PB, CEP 58823-000, com Registro Sindical no Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, 
sob nº de processo 46000.012191/2005-76 e SR05671, vem, através do seu Presidente Valeria 
Rita de Sousa, CPF nº 057.866.014-80, NIT 1.169.083.799-8, residente na Rua João Gomes, 303 
– Centro – Aparecida/PB, CEP 58.823-000, convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros 
da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agri-
cultores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais do Município de Aparecida, 
Estado da Paraíba, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DE APARECIDA a ser realizada no dia 20 de junho de 2016, na 
sede do sindicato, no endereço citado acima, com início às 08h00min, em primeira convocação, 
e 09h00min em segunda convocação, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte 
ordem do dia: 1) Alteração estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profissional para 
a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que 
exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos 
termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no município de Aparecida/PB; b) alterar 
a denominação do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares de Aparecida/PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores no item 
1. Aparecida/PB, 16 de maio de 2016. Valeria Rita de Sousa, Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A 
ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVANGELISTA GOMES FILHO - R$ 
17.500,00; FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA - R$ 60.000,00.

Santa Helena - PB, 27 de Maio de 2016
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária
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