
clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00
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Ano CXX1I
Número 188

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

29o Máx.
22o  Mín.

31o  Máx.
20o Mín.

33o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,817  (compra) R$ 3,819  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,800 (compra) R$ 4,030  (venda)
EURO   R$ 4,277  (compra) R$ 4,281  (venda)

l INSS paga primeira parcela do 13o salário no próximo dia 24. Página 11

l TRE lança edital para técnico judiciário com salário até R$ 9 mil. Página 13
 
l Acidentes matam três pessoas nas rodovias no feriadão. Página 14

l Papa simplifica procedimentos para anular casamentos. Página 20

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Twitter > @uniaogovpb

Paraíba é líder no NE
em contratos do Pronaf

Mulher do campo e da floresta
tem fórum contra a violência

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

PROMOÇÃO DE DIREITOS E MAIS SEGURANÇA

O BNB identificou que a Paraíba é o Estado do Nordeste que mais fez contratações do Pronaf, de fortalecimento 
da agricultura familiar, respondendo por 83% das operações. Campina Grande e Solânea lideram na PB.  PÁGINA 10

O Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo e 
da Floresta vai formular políticas públicas específicas para esse público.   PÁGINA 14

Caderno 2

A seleção dos Estados Unidos  
faz, em João Pessoa, clínica 

técnica de adaptação
visando aos jogos olímpicos do 
próximo ano no Rio de Janeiro 

ALTA

ALTA

20h17

08h06

0.6m

0.5m

baixa

baixa

01h54

14h21 

2.1m

2.1m

A seleção de saltos ornamentais dos EUA 
se encontra em João Pessoa desde domingo e 
faz hoje na Vila Olímpica Parahyba o terceiro 
dia de treinos para as olimpíadas.   PÁGINA 21

Atletas dos EUA
fazem treino de
salto na capital

Esportes

Reforma Política 
volta à Câmara

João Pessoa em
quadrinhos, hoje

Senado Federal encer-
rou ontem a votação do 
Projeto de Lei, que sofreu 
modificações.  PÁGINA 18

Lançamento acontece 
hoje a partir das 19h30 na 
Usina Cultural Energisa, 
em João Pessoa.  PÁGINA 5

Professores fazem
assembleia hoje de
avaliação da greve

  PÁGINA 3

NA UFPB

Campus da UFPB em João Pessoa 
quase totalmente paralisado

O traço de Américo Filho, ilustradorlegislAtivo

ILUSTRAÇÃO: Américo Filho

FOTO: Evando Pereira



A redução da vida a seus aspectos me-
ramente econômicos, ou seja, condicionar 
a existência às relações de compra e venda, 
conjugando-a exclusivamente pelo verbo 
ter, em detrimento do ser, é uma das con-
sequências do “progresso” muito criticada 
ao longo do processo histórico.

Uma das consequências da supremacia 
planetária do capitalismo foi o estímulo 
desenfreado do individualismo, ameaçan-
do tornar cada cidadão uma espécie de 
“senhor do mundo”, portanto sem a consci-
ência de que o mundo no qual ele manda e 
desmanda é apenas o seu pequeno univer-
so particular. 

Isto, evidentemente, leva à desagre-
gação social, começando pela implosão 
do núcleo familiar e da cordialidade entre 
vizinhos. O individualismo, neste sentido, 
torna-se uma grave ameaça para valores 
fundamentais, para a vida em comunidade, 
a exemplo da amizade, da humildade e da 
solidariedade.

Felizmente, não há mal que dure para 
sempre. A dialética, neste caso em particu-
lar, entra em cena exatamente como força 
compensatória, ou normalizadora, estabe-
lecendo caminhos alternativos, para que a 
vida possa seguir em direções contrárias à 
perigosa via ideológica de mão única.

A economia colaborativa é um desses 
novos caminhos alternativos que surgiram 
para se contrapor à extrema burocrati-
zação dos processos de produção, distri-

buição, acumulação e consumo de bens 
materiais. É uma resposta criativa a uma 
situação que parecia não apresentar saída. 

O movimento vem se propagando em 
ritmo tão acelerado, que analistas apontam 
as relações colaborativas como a principal 
tendência econômica do século atual. E tudo 
acontece a partir de uma simples conexão 
entre pessoas - conhecidas ou não entre si - 
com interesses e necessidades comuns.

É óbvio que o sucesso da ideia depen-
deria da intermediação da tecnologia, com 
seus processos e ferramentas de comu-
nicação ampla e instantânea. Entram em 
cena as redes sociais e os aplicativos que 
estão facilitando o compartilhamento e 
a troca de bens e serviços em uma escala 
nunca vista antes.

À economia colaborativa vem somar-
-se, agora, o trabalho voluntário, cuja 
principal vertente consiste na prestação 
gratuita de serviços às instituições de as-
sistência social. Uma determinada insti-
tuição divulga suas demandas no ciberes-
paço, e pessoas habilitadas se credenciam 
para atendê-las. 

O que move os arautos dessas ideias? 
O desejo de diminuir o desperdício, ra-
cionalizar o uso dos recursos naturais, 
refrear o consumismo e reduzir as de-
sigualdades sociais, tornando o mundo 
mais justo. Metas que parecem longín-
quas, é verdade, mas tem muita gente 
dando o primeiro passo.

Editorial

Cadeia de valores

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de  setembro de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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O presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros, confirmou ao senador Zé 
Maranhão que a sessão em Home-
nagem Póstuma ao ex-governador 
Antonio Mariz  no próximo dia 17, 
quinta-feira, no Plenário da Casa.
Informações dão conta de uma 
reunião nesta quarta-feira, às 15 
horas,  com os familiares e amigos 
do ex-governador para definir a 
programação final sobre os 20 
anos da morte de Mariz.

UNInforme

RESTOS MORTAIS O PAPA EM JP

ADRIAnO gAlDInO vAI TROcAR O DOMIcílIO ElEITORAl

O presidente da OAB Nacional, 
Marcus Vinícius Furtado Coêlho 
esteve ontem em João Pessoa,  
na Sede da OAB, para receber 
dos Parlamentos estadual e 
municipal os títulos de cidada-
nia pessoense e paraibana.
À imprensa, o presidente de-
fende uma reforma política efe-
tiva e disse que nunca aceitou 
ou fez o discurso fácil que cri-
minaliza-se a atividade pública. 
Mas admite que é preciso mu-
dar para melhor eficiência.

Os restos mortais dos ce-
mitérios submersos da 
barragem de Acauã serão 
transferidos para novas se-
pulturas em Itatuba e Aroei-
ras. A transferência foi acer-
tada pelo Ministério Público 
Federal com prefeitos dos  
municípios, representantes 
do Movimento Atingidos por 
Barragens, Sudema e Aesa. 
A retirada das ossadas está 
prevista para iniciar em 14 
de setembro de 2015.

Aproveitando o Sínodo das 
Famílias, que será realizado 
no fim do ano, a Arquidiocese 
da Paraíba, por meio de seu 
arcebispo Dom Aldo Pagotto, 
está organizando uma Carta-
Convite e pede as assinaturas 
dos fiéis visando sensibilizar 
o Vaticano para incluir João 
Pessoa no roteiro. O papa 
Francisco vem ao Brasil em 
2017 para os 3oo anos da 
imagem de Nossa Senhora 
Aparecida .

O deputado e presidente  
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba, Adriano Galdi-
no (PSB), está deixando o 
domicílio eleitoral  de Poci-
nhos para ingressar no  da 
Rainha da Borborema. Em 
entrevista à imprensa nes-
sa terça-feira (8), Galdino 
afirmou que vai efetuar a 
troca no próximo dia 28, 
em evento do PSB. 
O deputado também não 
descartou encabeçar uma 
chapa tendo a ex-primei-
ra-dama do município, Ana 
Cláudia Vital do Rêgo (PMDB) – esposa do deputado federal e ex-prefeito Veneziano Vital do Rêgo 
(PMDB) –, como postulante à vice-prefeitura. “Uma chapa com a tradição da família Vital seria 
muito forte. Traz o pedigree da família Vital e a estrutura do governo”, disse. 
A oposição já ligou as antenas e começa a se movimentar em Campina Grande. Já cogita até nomes 
para uma chapa concorrente ao atual prefeito e possível candidato a reeleição, Romero Rodrigues 
(PSDB). A tese ganhou de fato ainda mais força após a confirmação da mudança de domicílio elei-
toral do presidente da Assembleia. A cidade de Pocinhos, para quem não sabe, é a mesma do então 
ator global Sebastião Vasconcelos que notabilizou-se ainda mais na novela Tieta do Agreste. O 
município não é tão distante  assim de Campina Grande, talvez por isso se justifique a notória 
intimidade do deputado com os campinenses.

Artigo

As lições da história

A imagem do menino sírio, morto à bei-
ra-mar, percorreu o mundo na semana pas-
sada, e fez com que os protocolos da política 
começassem a permitir a abertura dos seus 
duros cadeados gestados pela burocracia eu-
ropeia, para que se comece a pensar sobre 
a imigração, sua acolhida ou a organização 
de leis que não apenas reprimam a questão, 
mas organizem maneiras de convivência. 

Não se pode dizer, em números exatos, há 
quanto tempo a humanidade habita o Planeta 
Terra, mas já se sabe, com alguma profusão 
de dados históricos, o modo como cada cultu-
ra tem sido tratada pelo modelo civilizatório 
ocidental, que pode-se dizer, tendencialmen-
te, cultiva a supremacia de um tipo de raça, 
a branca, um tipo de religião, o cristianismo, 
um modelo econômico, o capitalismo, e regi-
mes políticos que transitam entre modelos to-
talitaristas e ditatoriais, e entre democracias 
republicanas e parlamentaristas.  

“A Ocidentalização do Mundo”, para recor-
darmos o magistral ensaio de Serge Latouche, 
ocupado em discorrer sobre a significação, o al-
cance e os limites da uniformização planetária, 
cuja tradução brasileira foi publicada pela Vo-
zes, em 1994,  narra algumas dessas respostas 
do Ocidente, para as culturas estrangeiras. De 
fato, ao longo da sua história desenvolvimen-
tista, o Ocidente rico, sob a égide das ideias do 
progresso humano, conquistou mercados, ex-
propriou riquezas naturais, subjugou ou quase 
extinguiu culturas nativas, ampliando os dois 
grandes polos das sociedades: o daqueles que 
detêm a propriedade, e o daqueles que foram 

situados no território amplo da miséria como 
única condição de vida.

A desigualdade, a miséria e a fome,  são  
pois as tônicas que compelem centenas de 
milhares de cidadãos da África, da Ásia, acos-
sados por períodos de guerras étnicas e reli-
giosas em seus próprios países, a irem bus-
car abrigo junto a um Ocidente desenvolvido, 
mas ao chegarem ao destino final,encontram 
a hostilidade, a injustiça e o individualismo 
exacerbado, como as respostas mais amar-
gas, curiosamente, aquelas mesmas respos-
tas que em episódios passados, o Ocidente já 
havia legado às culturas estrangeiras.

A intolerância, a incapacidade de respeitar 
o outro, o estrangeiro, são dilemas da cultura 
ocidental, que perseguiu, explorou e muitas 
vezes exterminou grupos étnicos e religiosos. 
O antissemitismo é um dos episódios recentes 
desse nefasto desenvolvimento, e agora, a luta 
por uma oportunidade de viver dignamente 
faz suas vítimas, numa Europa esmagada por 
uma crise do capital e do trabalho.

Não foram somente as condições da terrível 
viagem que vitimaram o menino sírio. Desabou so-
bre seu corpo mirrado, um oceano de história, uma 
avalanche de gestos do passado, que somente apro-
fundaram a desigualdade entre os povos. O menino 
sírio não precisaria morrer, fosse outro o desenvol-
vimento seguido pelo curso da história mundial. 
Tivesse a espécie humana aprendido as lições da 
sua história, o planeta seria um lugar mais justo, 
mais sustentável, onde a riqueza total seria melhor 
dividida com todos e onde a infância não precisasse 
acabar tão cedo, à beira de uma praia hostil.

Tivesse a espécie humana aprendido as lições da sua história, o planeta seria um 
lugar mais justo, mais sustentável, onde a riqueza total seria melhor dividida...”

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

SESSÃO PARA MARIz

cIDADÃO DA PB 

“DIáRIO DE BORDO - O lEgADO DE JAcquES DROuvOT”
O romance “Diário de Bordo – O Legado de Jacques Drouvot”, de autoria do professor Francisco 
Antonio Cavalcanti, com selo internacional da Chiado Editora (Lisboa-Portugal), será lançado nesta 
quinta-feira, às 18h30, na Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa. A obra será apresen-
tada pelo professor Neroaldo Pontes.  É uma obra de ficção com aventuras.
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Vinte e quatro cursos da UEPB conseguiram 
se destacar com conceitos “bom” e “muito 
bom” na avaliação de cursos superiores rea-
lizada pelo Guia do Estudante (GE) – Edição 
2015, da Editora Abril. A lista completa, 
com os conceitos conferidos a universida-
des de todo o Brasil, constará da publicação 
“Guia do Estudante (GE) Profissões Vestibu-
lar 2016″, que passa a circular nas bancas a 
partir do dia 9 de outubro de 2015.

“BOM” E “MUITO BOM”
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Professores da UFPB vão avaliar a 
continuidade da paralisação hoje

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

Os professores da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) voltam a se reunir 
hoje, nos campi de João Pes-
soa, Areia e Bananeiras, para 
avaliar a continuidade da 
greve, iniciada no dia 28 de 
maio. No total, 2.500 docen-
tes paralisaram as atividades 
na instituição. Em João Pes-
soa, a assembleia será às 9h, 
no auditório da Reitoria.  Em 
Bananeiras, no mesmo horá-
rio, na sede da subsecretaria 
do Sindicato dos Professo-
res (Adufpb). E, em Areia, às 
14h, também na subsecreta-
ria do sindicato.

Além deles, na UFPB 
também estão em greve os 
servidores técnico-admi-
nistrativo. De acordo com a 
Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores Técnico-Ad-
ministrativos em Institui-

ções de Ensino Superior Pú-
blicas do Brasil (Fasubra), 
funcionários de 63 institui-
ções públicas aderiram à pa-
ralisação.

A principal reivindica-
ção da categoria é a reposi-
ção das perdas salariais dos 
últimos anos com um rea-
juste de 27,3%, entretanto, o 
governo propõe aumento de 
21,3% a ser implantado em 
quatro anos (média de 5% 
ao ano). Além do reajuste, 
os grevistas também pedem 
ajuste nas carreiras, como 
mudanças na carga horária e 
maior participação nas deci-
sões das universidades.

Uma parceria inédita entre a di-
reção da maternidade Dr. Peregrino 
Filho, de Patos, e a Secretaria mu-
nicipal de Educação, vai possibilitar 
que funcionários da unidade, que 
integra a rede estadual de saúde, 
possam estudar e se alfabetizar no 
próprio ambiente de trabalho.  O 
projeto ‘Alfabetizando com valor’ 
começa a ser colocado em prática 
amanhã, às 19h, com a aula inau-
gural da primeira turma de alfabe-
tização que já conta com 17 alunos 
matriculados.

A ideia surgiu, explica a psicope-
dagoga Jussineide Brito, a partir da 
identificação de que entre os profis-
sionais que atuam na maternidade 
ainda existiam pessoas que não são 
alfabetizadas. “A alfabetização é 
um direito do cidadão que possibi-
lita o pleno exercício da cidadania. 
Sem saber ler e escrever, a pessoa 
tem uma vida muito restrita”, expli-
ca Jussi que também atuará como 
professora da turma, já que ela é 
funcionária efetiva da Secretaria de 
Educação de Patos e ficará à disposi-
ção da maternidade.

As aulas acontecerão no auditó-
rio do Banco de Leite, que funciona 
num prédio anexo ao da materni-
dade, de segunda a sexta-feira, das 
19h às 21h30, numa sala multisse-
riada. A grade curricular será a mes-
ma do programa de Educação de 
Jovens e Adultos –EJA. Os recursos 
didáticos e materiais, o professor e 
o supervisor serão responsabilidade 
da Secretaria de Educação de Patos. 
A maternidade elaborou o projeto, 
encaminhou-o à Secretaria de Edu-
cação, identificou os alunos e dispo-
nibilizou o espaço e custeará o lan-
che dos estudantes.

“Essa é uma grande oportuni-
dade que estamos dando para os 
nossos funcionários. Alfabetizados, 
eles se tornarão cidadãos mais  cons-
ciente dos seus direitos e deveres, 
poderão desenvolver suas atividades 
com mais segurança, enfim, exercer 
a cidadania em sua plenitude. Por 
isso, quando o projeto nos foi apre-
sentado, demos total apoio para 
que ele pudesse ser desenvolvido e 
implantado, de forma que estamos 
contentes de vê-lo concretizado a 

partir desta semana”, destaca o su-
perintendente do Instituto Gerir, 
que administra a maternidade de 
Patos, Dr. Nasser Tannus.

 Alunos do projeto
Ruberlândio Ramos dos San-

tos, pedreiro, 37 anos, e maria José 
Cândido, 48 anos, que atua no setor 
de higienização da maternidade de 
Patos, são dois dos funcionários que 
já garantiram vaga no projeto ‘Alfa-
betizando com valor’. Ruberlândio, 
que trabalha na unidade há nove 
meses, não sabe ler, nem escrever. 
mal assina o nome e assim que sou-
be do projeto reservou a sua vaga.

maria José estudou até a 4ª série 
do primário. Sabe ler, mas tem mui-
ta dificuldade em concluir frases, em 
escrever corretamente. Casou muito 
nova, seus pais eram da roça, morava 
muito distante da cidade e tudo isso 
dificultou a continuidade dos estu-
dos. Há mais de 30 anos que ela não 
senta em um banco escolar. “Esse 
projeto foi uma luz para todos nós, 
que vai nos dar oportunidade de vol-
tar a estudar”, disse maria José.

Funcionários serão alfabetizados
MATERNIDADE DE PATOS

FOTO: Divulgação

Assembleia será realizada 
nos campi de João Pessoa, 
Areia e Bananeiras

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Parceria vai possibilitar que funcionários da unidade de saúde possam estudar e se alfabetizar no próprio ambiente de trabalho

No Instituto Federal 
de Educação da Paraíba 
(IFPB), cerca de 1.500 
professores também cru-
zaram os braços há cerca 
de dois meses, paralisan-
do as atividades nos 11 
campi da instituição. De 
acordo com Ranieri An-
tunes Queiroz, um dos 
coordenadores gerais do 
Sintespb, a greve conti-
nua porque o governo 
mantém-se irredutível 
em algumas questões. 
“Um dos principais pon-
tos do movimento é a 
proposta do governo 
de reajuste em quatro 
anos, quando a nossa é 
dois anos”, disse.

Ele informou que a 
categoria elaborou uma 

nova contraproposta 
que será apresentada no 
próximo dia 11 ao go-
verno em Brasília, pelo 
Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da 
Educação Básica, Profis-
sional e Tecnológica (Si-
nasefe).

Na Universidade 
Federal de Campina 
Grande (UFCG), os pro-
fessores paralisaram as 
suas atividades no dia 25 
de junho, nos campi de 
Campina Grande, Pom-
bal, Cuité e Sousa. De 
acordo com o calendário 
elaborado pelo coman-
do de greve, haverá reu-
niões para avaliação do 
movimento no decorrer 
desta semana.

IFPB em greve há dois meses

A principal 
reivindicação da 
categoria é a 
reposição das 
perdas salariais 
dos últimos anos

O legado do catalão Petit
nnn Quando 
concluiu seu 
instigante docu-
mentário “Rocha 
que voa”, em 
2003, Eryk Ro-
cha tinha apenas 
24 anos, idade 
com a qual mor-
reu Castro Alves 
e cuja inversão 
numérica - 42 - 
seria a com que 
morreria seu pai, Glauber 
Rocha. Por semelhança e 
mera coincidência, como 
se avisa em alguns filmes, 
ambos baianos e piscianos, 
Castro Alves e Glauber 
Rocha nasceram num 14 
de março. “Eu sou um 
apocalíptico que morrerei 
cedo” era uma das frases 
que mais costumava usar o 
diretor de “Deus e o diabo 
na terra do sol”, em cujo 
apartamento no Rio de 
Janeiro morei no final dos 
anos 60. Ele considerava-
se uma reencarnação do 
poeta de “Navio negreiro”. 
nnn O artista plástico e 
escritor Chico Pereira foi 
o curador da exposição de 
fotos do acervo Walfredo 

Rodrigues. No total, 40 
fotos espalhadas pelo Cen-
tro Cultural Casa da Pólvo-
ra mostrando como era a 
João Pessoa do século XIX 
e dos primeiros anos do 
século XX. Trabalho pri-
moroso. Aliás, recorri ao 
livro “Paraíba - Memória 
cultural”, de Chico, onde 
há um capítulo sobre 
nossa memória urbana. 
Nele, o autor observa 
que, localizada estrategi-
camente na ladeira que 
liga o conjunto de São 
Francisco ao largo de São 
Pedro Gonçalves, a Casa 
da Pólvora foi a última a 
ter os traços originais da 
arquitetura colonial mi-
litar, construída no início 
do século XVIII.

Geleia geral

Somente o catalão Francesc Petit (foto) 
- que morreu em setembro de 2013, 

em São Paulo - poderia fazer a capa, a 
diagramação e as ilustrações do livro 
“Barcelona, Borborema”, de José Nêuman-
ne Pinto, lançado em 1992 pela Geração 
Editorial. Além de publicitário (fundou a 
agência DPZ em 1968, juntamente com 
José Zaragoza e Roberto Duailibi), Petit 
era pintor, desenhista, cenógrafo e diretor 
de arte.

Fundamentalmente, Fran-
cesc Petit era um “designer”, 
considerando que a comuni-
cação tem a obrigação de ser 
concisa e rápida. Criou “layouts” 
publicitários que eram dignos 
de obras de arte, com o mesmo 
carinho e dedicação com que 
pintava um quadro. Amigos mais 
próximos a Petit diziam que às 
vezes ele não fazia as refeições 
normais do dia para não inter-
romper um trabalho. Conside-
rava um absurdo, levando-se 
em consideração sua idade, sua 
saúde. Não acho. O catalão tinha 
a força maiúscula. Também é 
necessário deixar claro que ele 
foi importante para a mudança 

no jeito brasileiro de fazer propaganda, 
até 1968 marcada pela nacionalização de 
anúncios vindos de fora. Por influência de 
Petit, a DPZ mexeu na acomodada “col-
meia publicitária” e a nossa propaganda 
começou a ter cara própria.

Armando Ferrenteni, editor do 
“Propmark”, destacou: “Petit foi (e 
prossegue sendo) querido não apenas 
pela sua obra, que extrapolou de muito 

os limites de um artesão publicitário, 
adentrando as diversas formas de ex-
pressão artística. Provavelmente, nem 
ele mesmo soubesse dizer que veia se 
manifestou primeiro: a de profissional 
(e mais tarde empresário) da propa-
gada, ou a do artista catalão das artes 
plásticas, que não foram estas capazes 
todavia de segurar o talento em seu 
vasto campo de atuação”.

E o precioso legado de Francesc Petit 
no campo da literatura, com livros ins-
tigantes como “Quem inventou Picasso” 
(tenho uma edição por ele autografada 
em São Paulo, o que me deixou honrado) e 
“Romance de Barcelona”.

nnn

Quanto ao 
livro de José Nêu-
manne, “Barcelo-
na, Borborema”, e 
a música homô-
nima de Gusta-
vo Magno, não 
teriam existido 
como profundida-
de sem o catalão 
Francesc Petit.
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Governo Federal pode adiar a 3a 
fase do Minha Casa, Minha Vida

Diante da frustração de 
recursos e da indefinição do 
orçamento de 2016, o gover-
no pode ser obrigado a pos-
tergar o anúncio da terceira 
etapa do Minha Casa, Minha 
Vida. Pelo Twitter, a presi-
dente marcou para amanhã, 
10, o anúncio da nova fase 
do programa de habitação. 
No entanto, fontes da cons-
trução civil, dos ministérios 
e dos bancos disseram que o 
governo não conseguiu bater 
o martelo sobre os novos pa-
râmetros e que o lançamen-
to deve ser adiado ou ficar 
mais “discreto”.

Uma das razões é que, 
por mais que a presiden-
te afirme que os cortes dos 
gastos não vão atingir pro-
gramas sociais como o Mi-
nha Casa, Minha Vida, não 
há dinheiro para contratar 
novas moradias para a faixa 
1 do programa até segundo 
semestre de 2016. Para as 
famílias mais pobres, que 
ganham até R$ 1,6 mil, 95% 
do imóvel é bancado com 
recursos públicos. O orça-
mento do programa de 2016 
aloca a maior parte do di-
nheiro para pagar as obras 

que já estão em andamento. 
O ministro do Planejamento, 
Nelson Barbosa, disse que 
as contratações da nova fase 
vão ser feitas em “velocidade 
menor”.

Ao entregar casas em 
Campina Grande (PB), na úl-
tima sexta-feira, Dilma vol-
tou a afirmar que o governo 
vai contratar 3 milhões de 
moradias até o fim de 2018. 
“Nós vamos suar a camiseta 
para fazer essas 3 milhões 
de moradias contratadas. 
Não digo que todas vão estar 
prontas, mas vão estar con-
tratadas”, discursou. Na ceri-
mônia, Dilma não prometeu 
lançar a terceira fase do pro-
grama nesta semana.

A principal novidade da 
fase 3 do MCMV é a criação 
de uma faixa de renda bati-
zada de Faixa 1 FGTS. A nova 
modalidade vai beneficiar fa-
mílias com renda mensal de 
R$ 1,2 mil a R$ 2,4 mil, que 
poderão comprometer até 
27,5% da renda familiar com 
o financiamento da casa pró-
pria. No entanto, essa nova 
faixa precisa ser aprovada 
pelo conselho curador do 
FGTS, que reúne represen-
tantes dos trabalhadores, de 
empresários e do governo. A 
próxima reunião do conse-
lho é dia 16 - outro entrave 
para o anúncio do dia 10.

Para as faixas 2 e 3 do 
MCMV, direcionada a famí-
lias com renda de até R$ 
3.275 e R$ 5 mil, respecti-
vamente, a fonte de recur-
sos é também o FGTS, o que 
garantiu as contratações em 
meio às restrições de orça-
mento. O subsídio com os re-
cursos do fundo tem teto de 
R$ 25 mil.

A mudança na remunera-
ção dos saldos das contas do 
FGTS a partir de 2016, como 
aprovada pela Câmara dos 
Deputados, ainda deve resul-
tar em um aumento de até 
38% na parcela paga pelos 
compradores de imóveis nas 
faixas 2 e 3 do programa. As 
instituições financeiras não 
fecham contratos com com-
prometimento superior a 
30% da renda. Ou seja, menos 
pessoas conseguirão ser en-
quadradas porque as parcelas 
devem ficar mais caras. A pró-
pria presidente já tinha aler-
tado que a mudança na cor-
reção do fundo encareceria 
os financiamentos e poderia 
inviabilizar a terceira fase. O 
governo ainda espera conse-
guir modificar a proposta, que 
precisa do aval do Senado.

Procurado, o Palácio do 
Planalto disse que trabalha 
com a data do dia 10 para 
o anúncio da terceira etapa 
do programa.

O Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio/2016, 
inaugurou ontem, em parceria com a 
Faculdade Estácio  UniUOL, na Avenida 
Epitácio Pessoa, em Tambaú, o Centro 
de Formação de Voluntários para a dis-
puta internacional na Cidade Maravi-
lhosa. O espaço possibilita a interação 
dos candidatos na participação em di-
nâmicas de grupo e atividades volta-
das para o treinamento referente aos 
Jogos, com turmas de 30 integrantes, 
nos horários das 11h, 14h e 16h, de se-
gunda a sábado. 

Cerca de 1.500 voluntários parai-
banos estão inscritos e aguardando a 
seleção, que ocorrerá até o próximo dia 
26 pelo comitê organizador do evento. 
Após a definição os voluntários terão 
um treinamento especifico no Rio de Ja-
neiro, possivelmente no mês de novem-
bro. Além da capital paraibana, existem 
outros Centros de Formações, no Rio de 
Janeiro, São Paulo, Vila Velha, Brasília, 
Curitiba, Salvador, Florianópolis, Recife,  
Fortaleza e Porto Alegre. 

 Para o diretor da Estácio UniUol, 
na Paraíba, Caio Vieira, a parceria com 
o evento é motivo de orgulho para a 
Faculdade que está fazendo a sua parte 
na colaboração dos Jogos. “Trata-se de 
um projeto complexo, de amplitude na-
cional e visibilidade internacional. Nos-
sos professores estarão envolvidos com 
conteúdos importantes na formação dos 
voluntários”, disse. 

Uma das candidatas à vaga no 
evento internacional, Maria Madalena 
da Costa, deseja realizar um sonho na 
vida, já que é apaixonada e envolvida 
no esporte. A moradora dos Bancários 
deseja colaborar e ficar perto dos ídolos 
nacionais e internacionais. “Se conseguir 
a vaga será a glória de Deus para ficar 
na memória pelo resto da vida”, obser-
vou. Para o advogado Tércio Medeiros, 
que participou da Jornada Mundial da 
Juventude (2013), na Cidade Maravilho-
sa, ter a chance de voltar e colaborar no 
grande evento é outra realização. “Es-
tou otimista e confiante em realizar ou-
tro sonho na vida”, comentou. 

Comitê inaugura Centro de
Formação de Voluntários em JP

JOGOS OLÍMPICOS 2016

Os candidatos participarão de atividades voltadas para o treinamento referente aos Jogos

Dois professores da rede 
estadual de ensino da Para-
íba participaram da Missão 
Pedagógica no Parlamento 
na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, no período de 31 
de agosto a 4 de setembro. O 
projeto, que está na quinta 
edição, tem objetivo de ofe-
recer aos educadores uma 
formação em educação para 
democracia, tema a ser traba-
lhado em sala de aula. Foram 
selecionados em todo o Bra-
sil, 54 participantes. 

Os representantes da Pa-
raíba foram: a professora Ma-
ria Gorete Araújo de Souza, 
da Escola Estadual de Ensino 
Médio Compositor Luís Rama-
lho, de João Pessoa; e o pro-
fessor José Wilton de Freitas 
Ramos, da Escola Estadual de 
Ensino Médio Severino Cabral, 
de Campina Grande. “Partici-
pamos do projeto com muito 
orgulho. Fiquei emocionada 
ao ser selecionada para repre-
sentar a escola e o Estado na 
missão pedagógica”, disse Ma-
ria Gorete. 

Para serem seleciona-
dos, os professores passaram 

por um processo seletivo, por 
meio de um curso a distância. 
Os candidatos com melhor de-
sempenho foram escolhidos. 
Todos com atuação na Educa-
ção Básica, em escolas públi-
cas, como professor regente, 
coordenador ou orientador 
pedagógico. “Tivemos tam-
bém que demonstrar interes-
se em trabalhar temas como 
democracia, cidadania e políti-
ca com os alunos, em sala”, de-
clarou José Wilton de Freitas.

Em Brasília, os profes-
sores participaram de uma 
intensa semana de formação, 
com um módulo de elabora-
ção de projetos à distância. 
Além disso, eles conheceram 
a rotina da Câmara dos Depu-
tados e do Poder Legislativo. 
As despesas para participação 
no encontro foram custeadas 
pela Câmara dos Deputados.

Todos os participantes, 
que concluíram com êxito o 
programa, receberam certi-
ficados pelo Centro de For-
mação, Treinamento e De-
senvolvimento da Câmara, 
equivalente a 120 horas de 
capacitação. 

Professores participam 
de missão pedagógica

PARAIBANOS EM BRASÍLIA
Com mais de 50 anos de experiência na 

área editorial, A União vem se desenvolven-
do com a intenção de permitir a um públi-
co cada vez maior o acesso à boa literatura. 
Além disso, a Editora A União tem o compro-
misso de apoiar autores e projetos edito-
riais que, com os seus produtos, valorizem a 
literatura, a história, a educação e a cultura 
paraibana, através de publicações elabora-
das com excelência de qualidade.

FOtO: Ortilo Antônio

Presidente marcou para 
amanhã, o anúncio dos novos 
parâmetros do programa

24 cursos da
UEPB são bem 
avaliados pelo 
Guia do Estudante

Vinte e quatro cursos da 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) conseguiram se 
destacar com conceitos “bom” 
e “muito bom” na avaliação de 
cursos superiores realizada 
pelo Guia do Estudante (GE) – 
Edição 2015, da Editora Abril. 
A lista completa, com os con-
ceitos conferidos a universida-
des de todo o Brasil, constará 
da publicação “Guia do Estu-
dante (GE) Profissões Vestibu-
lar 2016″, que passa a circular 
nas bancas a partir do dia 9 de 
outubro de 2015.

Na UEPB, cursos dos cam-
pi de Campina Grande, Lagoa 
Seca, Guarabira, João Pessoa, 
Monteiro e Patos obtiveram 
conceitos que variam entre três 
e quatro estrelas. No câmpus I 
de Campina Grande, o desta-
que ficou por conta dos cursos 
de Administração, Ciências 
Biológicas, Ciências Contábeis, 
Direito, Enfermagem, Enge-
nharia Sanitária e Ambiental, 
Farmácia, Fisioterapia, Odon-
tologia, Pedagogia, Psicologia 
e Serviço Social que receberam 
quatro estrelas, considerado 
conceito “muito bom”.
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TEATROFOMENTO

Espetáculos do “Palco 
Giratório” acontecem 
hoje em João Pessoa 

O escritor Jairo Cézar é o roteirista do livro João Pessoa em Quadrinhos, 
obra que será lançada na noite de hoje, na Usina Cultural Energisa, na capital
Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

ILUSTRAÇÃO: Américo Filho

Biografia polêmica

Em sequência, a capa do livro “João Pessoa em Quadrinhos” e 
páginas de mais uma produção da Coleção Primeiras Leituras, 
idealizada, produzida e lançada pela Editora Patmos

Hotéis de Pernambuco 
oferecem descontos a 
hóspedes paraibanos 

Página 6

Depois de assinar o primeiro 
número da Coleção Primeira 
Leitura, que enfocou o poeta 
do Eu, Augusto dos Anjos, o 
escritor e secretário de Cul-
tura municipal de Sapé, Jairo 
Cézar, lança, hoje, a partir das 
19h30, na Sala Vladimir Car-

valho da Usina Cultural Energisa, em João 
Pessoa, o sexto volume, intitulado João Pes-
soa em Quadrinhos (Editora Patmos, JP, 34 
páginas). A obra - que custará, nas livrarias, 
R$ 29.90, e é ilustrada pelo artista visual 
Américo Filho, também paraibano - retrata 
a biografia e o papel histórico desempe-
nhado pelo ex-presidente da Paraíba, um 
homem polêmico, cuja morte é considerada 
o estopim para a deflagração da Revolução 
de 1930, além de fatos até então desconhe-
cidos do público.

“Foi um desafio muito grande para mim 
aceitar o convite formulado pelo editor da 
Patmos, Carlos Roberto de Oliveira, para 
roteirizar essa obra sobre João Pessoa, pois 
é uma história muito rica, a partir de 1928, 
quando ele assume o governo, porque tem 
várias histórias dentro dessa história que po-
deriam render outros livros, como a própria 
Revolução de 1930, a revolta de Princesa, 
João Dantas e Anayde Beiriz, histórias essas 
que acabam se cruzando. Foram anos difíceis, 
muito violentos, mas encarei esse convite 
como uma grande honra, por poder participar 
da ação que é essa coleção, que considero 
uma das mais importantes no estímulo à 
leitura no Estado, direcionada principalmente 
ao público infantojuvenil, mas que também 
agrada aos adultos, por ser extremamente 
bem dinâmica e ágil, e que pode ser encontra-
da em todos os municípios paraibanos, por 
meio do projeto Balcão de Livros da Ener-
gisa “, confessou Jairo Cézar para o jornal A 
União.

Por causa do seu extenso trabalho 
de pesquisa para produzir o livro, o autor 
pode descobrir fatos até agora desconhe-
cidos na história envolvendo João Pessoa, 
esclarecendo, assim, alguns aspectos da 
história que não ocorreram, mas que, por 
alguma razão, se tornaram senso comum 
na população paraibana. Nesse sentido, ele 
mencionou um exemplo: o ex-presidente da 
Paraíba não chegou a, sequer, pronunciar 
a palavra nego, que hoje está escrita na 
bandeira do Estado. “O que existe é um te-
legrama enviado em 29 de julho de 1929 no 
qual ele comunica ao Governo Federal que 
não apoia a candidatura de Júlio Prestes à 
presidência da República. Esse telegrama 
ficou conhecido como telegrama do nego”, 
disse Jairo Cézar, que inseriu informações 
sobre a criação dessa bandeira. 

O roteirista também observou que o 
então presidente da Paraíba não conhecia 
quem iria lhe assassinar a tiros no dia 26 de 
julho de 1930, por volta das 17h, na Con-
feitaria Glória, em Recife (PE). “João Dantas 
primeiro se identificou para João Pessoa, 
antes de atirar, como se fizesse questão de 
deixar claro a autoria do disparo”, comentou 
Jairo Cézar. O escritor ainda quis destacar  
mais um detalhe esclarecedor: o de que A 
União, por razões editoriais, não publicou 
as cartas de teor amoroso trocadas entre 

João Dantas e Anayde Beiriz, sob alegação 
de “conteúdo inapropriado”. Ele disse que o 
jornal apenas divulgou que os interessados 
poderiam lê-las em delegacias da capital, 
para onde foram espalhadas.

Além, naturalmente, de conter infor-
mações sobre o biografado, a partir do seu 
nascimento, o roteirista do livro anteci-
pou que a obra ainda traz fatos que foram 
desdobramentos do assassinato do então 
presidente da Paraíba. Um exemplo é a pró-
pria Revolução de 1930, cuja morte de João 
Pessoa foi o estopim que a deflagrou. Por 
causa da comoção gerada, ao ponto, segun-
do ele, do corpo ter sido levado de navio ao 
Rio de Janeiro, parando de porto em porto, 
para que discursos fossem proferidos, e de 
ter ocorrido atos violentos na capital pa-
raibana, naquele ano, Jairo Cézar lembrou 
que, naquele mesmo ano, Eduardo Souto e 
Osvaldo Santiago compuseram um hino a 
João Pessoa, gravado por Francisco Alves, 
um dos cantores mais populares do Brasil, 
que ficou conhecido como o Rei da Voz.              

O autor também teceu elogios ao ilus-
trador da obra, Américo Filho, com quem 
conversou bastante na hora em que se fazia 
necessário retratar algumas cenas. Uma 
delas foi a do assassinato de João Pessoa. 
“Me preocupei muito nesse momento, mas 
Américo soube retratar essa morte de uma 
maneira muito poética. Tanto que a minha 
filha, de cinco anos, me disse ter entendido”, 
comentou Jairo Cézar. 

Sobre os autores
Natural de João Pessoa, Jairo Cézar 

é formado em Letras pela Universidade 
Federal da Paraíba e possui especialização 
em Fundamentos da Educação: Práticas In-
terdisciplinares, pela Universidade Estadual 
da Paraíba. Ele foi diretor do  Memorial 
Augusto dos Anjos, em Sapé, e é autor dos 
seguintes livros: Escritos no Ônibus (ven-
cedor do Prêmio Novos Escritos em 2007 / 
2008, realizado pela Fundação Cultural de 
João Pessoa); Rapunzel e outros poemas 
da infância (Forma Editorial, 2012); em 
2014, em parceria com o grupo Muladhara 
de teatro, conquistou o 3º lugar no Festival 
Poesia  Encenada do Sesc-PB e o Prêmio 
José Américo de Almeida de Literatura 
com o livro de poemas O Peso das Gotas, 
além de ter publicado, pela Patmos Edito-
ra, Augusto dos Anjos em Quadrinhos. Já 
o ilustrador Américo Filho é graduado em 
Artes Visuais pela UFPB e ainda produz 
animação e graffiti. Em 2012, recebeu o 
prêmio de Melhor Vídeo-poema paraiba-
no, pela Funjope, com a animação Árvore 
Augusta e, atualmente, integra o grupo DIA 
de ilustração e o Coletivo Graffiti Paraíba. 

n Lançamento: João Pessoa em 
Quadrinhos
n Autores: Jairo Cézar (roteiro) e Américo 
Filho (ilustração)
n Data: Hoje 
n Hora: 19h30 
n Local: Usina Cultural Energisa, em João 
Pessoa
n Endereço: Av. Juarez Távora, n0 243, 
Centro
Preço: Gratuito; nas livrarias, R$ 29,90

Serviço
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Artigo Alberto Dines Observatório da imprensa

O homem que 
engarrafava nuvens

O estado da arte na véspera do apocalipse
…E se porventura contásse-

mos com os brilhantes analistas 
políticos e enérgicos editorialistas 
dos anos 50, 60 e 70, nossa im-
prensa teria condições de con-
tornar ou minorar o stress e os 
impasses deste ominoso mês?

Se o Doutor Ulisses e Tan-
credo Neves ainda estivessem na 
ativa este vazio agônico já estaria 
superado?

O que incomoda mais – a sen-
sação de abandono, solidão, orfan-
dade ou a penosa constatação de 
que o pior ainda está por vir?

A grande verdade é que a 
nação brasileira acorda todas as 
manhãs sem dispor de qualquer 
indício sobre o que lhe reservam 
os fados. Os fados e o salomônico 
Sergio Moro. E isso do mais hu-
milde servidor ao mais podero-
so operador da cena política ou 
econômica.

Estamos assustados, tagare-

Empreendimentos pernambu-
canos estão dando descontos de 
hospedagem para quem é paraibano 
e para os feriados da Paraíba. Um 
deles é o Sheraton Reserva do Paiva 
Hotel & Convention Center. Trata-se 
do primeiro resort na categoria cinco 
estrelas de padrão internacional e lo-
calizado na reserva ecológica da Praia 
do Paiva no Cabo de Santo Agostinho, 
no litoral Sul de Pernambuco.

Segundo o diretor de vendas 
Helder Marcelino, desde o início que 
a Paraíba foi uma das apostas prin-
cipais do Sheraton, sendo o primeiro 
Estado onde foi lançado para a im-
prensa o empreendimento. “A Paraíba 
representa o quarto maior mercado 
de turistas individuais para o hotel, e 
creio que em breve será o segundo ou 
terceiro lugar de ocupação nos finais 
de semana”, confirma o gerente.

E por este motivo o Sheraton Reserva do Paiva está 
com uma promoção especial. Quem for paraibano(a) 
ou residente na Paraíba terá direito a tarifas especiais. 
Para Helder, na hora da reserva que pode ser feita 
através do site: www.sheratonreservadopaiva.com deve 
informar que é paraibano e quando chegar ao hotel, 
na hora do check-in comprovar que é paraibano (do-
cumento) ou residente (comprovante de residência) e 
automaticamente será oferecido o desconto de 5 a 10%.

O hotel tem um contrato de gestão de longo pra-
zo com a cadeia norte-americana Sheraton Hotels & 
Resorts da Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 
Com investimento de 200 milhões de reais o hotel tem a 
chancela do grupo português Promovalor e foi construí-
do pela brasileira Odebrecht Realizações Imobiliárias. 

Segundo o gerente geral Guido Stutz, o Sheraton 
Reserva do Paiva possui 298 apartamentos, incluindo 18 
suítes executivas e uma das maiores suítes presidenciais 
do Nordeste, com 120 metros quadrados. Todos com 
mesa de trabalho e acesso à internet de alta velocidade.

O hotel possui ainda o Sheraton Shine Spa de apro-
ximadamente 600 metros quadrados, um dos dois Spas 
desta categoria na América latina, o outro é no Sheraton 
Rio, uma academia Sheraton Fitness, exclusiva da marcha 
Sheraton, com mais de 120 metros quadrados e com o 
inovador programa de saúde e condicionamento físico.

Destaque ainda para o exclusivo Sheraton Club 
lounge, no último andar, com aproximadamente 100 
metros quadrados, com ampla vista para o mar e serviço 
de bar funcionando 24 horas. O hotel possui ainda dois 
restaurantes, incluindo o Reserve exclusivo e com moder-
na cozinha contemporânea sob a grife do chef português 
Oliver da Costa, e o Paiva Grill com Rotisserie e um bar.

À beira-mar da Reserva do Paiva está o Beach Club, 
com 655 metros quadrados de área construída em um 
terreno de 3.476 metros quadrados, único no Nordeste 
no país, aberto ao público no sistema day use, no valor 
de 100 reais. No local uma piscina com borda infinita 
e área de longe, restaurante climatizado, terraço se-
micoberto, bar de piscina, além de espreguiçadeiras e 
gazebos para relaxamento.

Junto ao lobby do hotel há um bar e o link@Shera-
ton Experienced with Microsoft- um espaço onde inte-
rações animadas são uma constante, quer face a face ou 
virtual, através de tecnologia de última geração.

Outro marco do hotel é o Centro de Convenções 
com mais de 2.700 metros quadrados de área e cujos 
salões podem acomodar até 2.100 pessoas. O espaço é 
formado por dois ballrooms e três salas para eventos, 
com pé direito de 7 metros, com ar condicionado indi-
vidual, estrutura à prova de som, tecnologia audiovisual 
de última geração e acesso direto aos terraços exterio-
res.  O hotel possui estacionamento para mais de 114 
vagas, duas imensas piscinas (adulto e infantil), lojas e 
oito andares com um total de 8.800 metros quadrados 
de área construída.

“O Sheraton possui ainda áreas verdes para as crian-
ças, e um clube especialmente voltado para as crianças 
onde elas podem ficar por duas horas ou mais longe dos 
pais e aproveitando o hotel”, conclui Guido Stutz.

Segundo a relações públicas Ana Parmera, além 
de ser paraibano, nos feriados da Paraíba também 
existem descontos. “Durante os feriados que existem 
no calendário paraibano, o hotel também oferece 
descontos quando o cliente informar que naquele dia 
no Estado da Paraíba é feriado municipal ou estadual”, 
informa Ana Parmera.

“Da mesma forma que ao se identificar que é pa-
raibano basta informar também que é feriado único 
na Paraíba para ter novo desconto”, conclui a relações 
públicas do hotel.

O Sheraton Reserva do Paiva acompanha o con-
ceito arquitetônico da Reserva do Paiva, que pertence 
a tradicional família Brennand. No local só podem ser 
construídas residências ou prédios baixos, preservando 
extensas áreas verdes, o rio e o mar e com construções 
ecológicas. O hotel já concluído foi desenvolvido por 
uma equipe de 20 companhias internacionais do Brasil, 
Argentina, Chile e Portugal, todas com profissionais.

Para participar da promoção de ser paraibano e 
dos feriados da Paraíba e maiores informações: www.
sheratonreservadopaiva.com
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Descontos de hospedagem para quem é paraibano

lando, papagueando, mas 
terrivelmente assustados. 

E para passar o tempo, 
discute-se a falta de 

líderes, o verani-
co que assola 
grande parte do 
país, o perigo do 

glúten, a guerra 
dos salames prota-

gonizada por anti-
gas âncoras de telejor-

nais, os novos aplicativos 
que nos encherão de 

felicidade
O país não deu 

certo e ninguém quer 
saber por que. Esta a 

manchete capaz de sacudir 
o marasmo. Pessimismo 
puro, mas indispensável, de 

preferência na veia. No entan-
to as redações estão desertas, 

esvaziadas por passaralhos e os 
acionistas trancados em reunião.

Foi a amigo Jaerson 
lucas que me proporcionou 
a oportunidade de ver este 
filme (documentário). Ele e 
o outro amigo João Feitoza, 
amigos de longa, longuíssi-
ma data, que gosto muito de 
rever. 

Este filme é sobre o 
compositor cearense Hum-
berto Teixeira (1915-1979), 
um documentário dirigido e 
roteirizado pelo pernambu-
cano lírio Ferreira, a partir 
de uma provocação da filha 
do próprio Humberto, a 
atriz Denise Dummont, que 
viveu toda a infância e adolescência na companhiado pai 
e, quando ele morreu, descobriu que não o conhecia. A 
partir de então, partiu em busca daquele desconhecido. E 
pesquisou nos registros cinematográficos, conversou com 
amigos dele, com a mãe que a deixara com o pai, indo 
embora com outro homem (luiz Jatobá) para viver em 
New York. lá conversou com ela, e lhe revelou muitas coi-
sas, inclusive descortinou o homem desconhecido para a 
filha. Nas entrelinhas, percebemos que Humberto, genial 
na sua poeticidade musical, era um típico machão nor-
destino da época, sempre em busca da perfeita mulher 
de olhos verdes, que ele achava e logo perdia.  Um dos 
entrevistados, o ator Anselmo Duarte, nos relata sobre a 
experiência do Clube da Chave, um clube essencialmente 
masculino, quase fechado, onde os frequentadores não 
levavam as suas mulheres, mas deviam levar uma ou 
duas mocinhas para as reuniões semanais. Uma dessas 
mocinhas foi capa da revista “O Cruzeiro” e Humberto 
compôs uma música para ela que se tornou um clássico: 
“Ai, ai brotinho, não cresça meu brotinho, não mude por 
favor. Ai, ai brotinho, eu sou um galho velho, mas eu que-
ro teu amor. Meu brotinho por favor não cresça...” 

Pouco sabia de Humberto Teixeira e gostei de 
descobrir quem ele foi. A maioria de suas músicas só 
conhecia na voz de luiz Gonzaga, seu parceiro por 
muitos anos e canções. “Asa Branca”, por exemplo, é 
conhecida mundialmente. E “Paraíba”, que se tornou 
parte da canção do exílio de Caetano Veloso, a belíssi-
ma “Terra”, quando ele diz “... e fosses a Paraíba, terra, 
terra, por mais distante, ou errante navegante, quem 
jamais te esqueceria”.

“Humberto Teixeira foi um dos compositores mais 
prolíficos na música popular brasileira e responsável 
pela criação de um de seus ritmos mais importantes, o 
baião. São dele clássicos como Kalu, Adeus Maria Fulô 
e Asa Branca, a segunda canção mais popular do Brasil. 
Sua subida no estrelato nos anos 50 foi meteórica, sen-
do porém, com o tempo, eclipsado por seu parceiro e 
intérprete luiz Gonzaga, o ícone que imortalizou suas 
canções, tornando-as parte essencial da cultura brasi-
leira”. (material de divulgação não assinado inserido na 
contracapa  do DVD).

 O filme foi premiado pela “Academia Brasileira de 
Cinema” como o melhor longa metragem documentário; 
melhor trilha sonora também pela “Academia Brasileira 
de Cinema”; foi o melhor filme da crítica do “Cine Ceará”; 
melhor documentário de longa metragem do “los Ange-
les BrazilianFilm Festival; melhor filme do júri popular do 
“Festival Roma Infinito”; melhor documental de laSeccion 
FIPRECI Uruguaydo “28 Cineatografico Internacional 
delUruguay”.

Sobre o filme disse o críticoTarik de Sousa: “O vôo 
redentor de “Asa Branca” e a saga telúrica de seu poeta 
Humberto Teixeira, num filme fabuloso que se desdobra 
em épico musical nordestino e epifania familiar”.

Participam do filme, interpretando clássicos de 
Humberto Teixeira, os maiores nomes da música popu-
lar brasileira, entre eles, Alceu Valença, Bebel Gilberto, 
Belchior, Carmélia Alves, Carmem Miranda, Caetano 
Veloso, Chico Buarque, Elba Ramalho, Gal Costa com 
Sivuca, Gilberto Gil, lenine, luiz Gonzaga, Maria Bethania, 
Os Mutantes, Otto, Raul Seixas,Wagner Tiso, Zeca Pago-
dinho, dentre os nacionais. Considero as interpretações 
de Caetano, Chico Buarque, Gal, lenine e Cordel do Fogo 
Encantado, com lirinha, (um dos momentos máximos 
do DVD). David Byrne, tanto no palco como rodando de 
bicicleta pela ponte do Brooklyn, em NY,MihoHatori e 
Silvana Mangano, dentre os internacionais. A delicada 
interpretação de “Juazeiro” por Miho Hatori, em japonês 
e português e Silvana Mangano dançando e cantando 
“Baião”, estão entre os hits do DVD. É uma obra que nos 
orgulha e enaltece a nossa música popular. 

Outra preciosidade do filme está nos seus créditos 
em xilogravuras coloridas de J. Borges.

Uma falta porém: (nada é perfeito) Jackson do Pan-
deiro aparece em cena dançando e cantando com Almira 
mas seu nome (inexplicavelmente) não é enunciado.

Obrigada, Jaerson, pela oportunidade de assistir a 
esta obra-prima, que divulgarei entre os amigos, confor-
me lhe prometi.
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Palestra vai abordar a obra do 
escritor paraibano W. J. Solha

A obra de W.J.Solha, um dos talentos mais influen-
tes da literatura paraibana, é tema de palestra neste 
dia 10 de setembro às 19h, no auditório do Sesc Centro, 
João Pessoa. 

As inscrições já estão abertas no Setor de Cultura 
da instituição comerciária, contemplando o público inte-
ressado, no horário de 8 às 18h, e também pelo e-mail 
priscilavitaljp@hotmail.com.

FM
0h Madrugada na Tabajara
4h Aquarela Nordestina
6h Jornal Estadual
7h Reserva Especial MPB
8h Programação Musical
12h Fala, Paraíba!
14h Programação Musical
16h Menu 105
18h Tabajara Esporte
19h Voz do Brasil
20h Futebol
22h Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Literatura

Trazer o cinema para perto das pessoas. 
Exibir e incentivar produções audiovisu-
ais locais. Formar plateia para apreciar 
pequenas e médias produções de grande 
valor artístico e cultural. Mostrar a diver-
sidade de crenças, etnias, curiosidades, 
tipos e belezas existentes no país.

 Esses são alguns dos objetivos do 
Festival Audiovisual de Campina Gran-
de – Comunicurtas UEPB. O edital para a 
inscrição de trabalhos para a edição deste 
ano foi lançado ontem (8), pela Coorde-
nadoria de Comunicação (Codecom) da 
Universidade Estadual da Paraíba. O lan-
çamento oficial será realizado na sexta-
feira (11), às 10h, no Cine São José.

Os produtores audiovisuais podem 
inscrever seus trabalhos até o dia 8 de 
outubro. Todas as informações estão no 
edital disponível em uepb.edu.br/comuni-
curtasuepb. 

Este ano o Festival Audiovisual de 
Campina Grande – Comunicurtas UEPB 
chega a sua décima edição carregando 
toda uma história de uma ideia criada por 
alunos do curso de Comunicação Social 
da Universidade Estadual da Paraíba 
e abraçada desde o início pela própria 
universidade, por considerar de grande 
importância fomentar a arte e a cultura, 
incentivando o papel de novos talentos 
como agentes multiplicadores de cultura 
na sociedade.

O evento será realizado de 10 a 5 de 
novembro. Serão exibidos filmes e vídeos 
locais, regionais e nacionais, em mostras 
competitivas e mostras de produções 
convidadas. Também haverá oferta de 
oficinas e palestras sobre diversas temáti-
cas relacionadas à produção audiovisual. 
Toda a programação é gratuita.

FOTO: Divulgação

Autor paraibano Augusto do Anjos

Luciellen Souza
luciellenlima@hotmail.com

Oficina sobre prestação de contas busca 
capacitar artistas e produtores culturais

A Secretaria de Estado da Cultu-
ra, por meio do Fundo de Incentivo à 
Cultura Augusto dos Anjos, está reali-
zando até esta sexta-feira, 11,  a pri-
meira etapa do Projeto “Oficinas FIC”. 
A iniciativa ocorrerá em dez cidades 
paraibanas e marca o início de uma 
série de ações dedicadas a capacitar 
artistas e profissionais ligados ao se-
tor cultural. 

A etapa inicial do ciclo de capa-
citação é direcionada aos artistas, 
produtores culturais e contadores 
envolvidos nos projetos selecionados 
pelos editais do fundo de incentivo. 
De acordo com o secretário executivo 
do FIC, Pedro Santos, a estimativa é 
que aproximadamente 300 pessoas, 
oriundas de 63 municípios, recebam 
a capacitação. 

“Nos últimos dez anos, o FIC 
atuou no fomento à realização de pro-
jetos e iniciativas culturais”, comen-
tou o secretário. “Agora, pretendemos 
investir também na formação das 
pessoas que atuam nesses projetos”, 
enfatizou. 

A oficina tem duração média de 
três horas. O programa prevê a abor-
dagem de cinco temas: preenchimen-
to do Formulário Padrão de Prestação 
de Contas; planilha de remanejamen-
to; documentação obrigatória para 
instrução do processo de prestação 
de contas; aprovação das contas; e 
emissão de certificado. 

Pedro Santos explica que as ofici-
nas serão abertas e gratuitas. “Fomen-
tar a capacitação de artistas e profis-
sionais é uma forma de fortalecer a 

cadeia produtiva da cultura”. Segundo 
o secretário, ao longo das capacitações 
o governo espera atrair a classe artísti-
ca aos editais promovidos pelo Estado, 
além de estreitar o diálogo entre artis-
tas, produtores culturais, poder públi-
co e iniciativa privada. 

Nessa edição, o “Oficinas FIC” rece-
be a participação de Wellington Filho, 
contador do FIC Augusto dos Anjos. 
Graduado em Ciências Contábeis pela 
UFPB, Filho atuou no Tribunal de Con-
tas do Estado e nos setores de auditoria 
e controle interno da Cagepa e Secreta-
ria de Estado da Administração. Ainda 
em 2015 serão realizadas capacitações 
nas áreas de gestão de projetos, empre-
endedorismo e turismo cultural.

O AGENTE DA U.N.C.L.E. (EUA 2015) Gênero: Espionagem , 
Ação, Comédia. Duração:116 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Guy Ritchie. Com Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia 
Vikander . Na década de 1960 os até então inimigos mortais 
Napoleon Solo (Henry Cavill), agente da CIA, e Illya Kuriakin 
(Armie Hammer), espião da KGB, são obrigados a cooperarem. 
A grande missão da improvável dupla EUA-Rússia é combater 
a terrível organização T.H.R.U.S.H., que desenvolve armas nu-
cleares. Tambiá6: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 CinEspaço1: 
14h, 19h DUB 16h30 e 21h30 LEG Manaíra 9: 13H30, 16h15, 
19h e 21h40 Manaíra 10/3D: 19h30 e 22h15.

A ENTIDADE 2 (EUA 2015) Gênero: Terror Duração:97 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Ciarán Foy. Com James Ran-
sone, Shannyn Sossamon, Tate Ellington. Courtney (Shannyn 
Sossamon), uma jovem mãe solteira e superprotetora de dois 
gêmeos de 9 anos, se muda com os filhos para uma casa em 
uma área rural de uma pequena cidade. Logo, ela descobre 
que o local foi palco de estranhos acontecimentos e que sua 
família está marcada para morrer. Manaíra 2: 14h30, 17h, 
19h30 e 21h55 Manaíra 7: 22h30Tambiá1: 18h45 e 20h45 .

QUE HORAS ELA VOLTA? (BRA 2015) Gênero: Drama. 
Duração:110 min Classificação: 14 anos. Direção: Anna 
Muylaert. Com Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas. 
A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São 
Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua 
filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no 
interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando 
integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois, 
quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, 
Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para 
ir à São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os 
chefes de Val recebem a menina de braços abertos, só 
que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando 
livremente, como não deveria, a situação se complica. 
CinEspaço2: 15h40 e 19h40. 

SHAUN, O CARNEIRO(FRA 2015) Gênero:Animação , Aventura 
, Comédia. Duração:86 min .Classificação: Livre. Direção: 
Richard Starzak, Mark Burton. Com Omid Djalili, Andy Nyman, 
Nick Park. Shaun é um carneiro que, um belo dia, resolve tirar 
um dia de folga com os outros animais, para sair da rotina 
da fazenda. Só que, acidentalmente, ele acaba mandando o 
carinhoso fazendeiro para a cidade grande, onde o homem 
perde a memória. Os animais, então, comandados por Shaun, 
vão aprontar altas confusões no caos urbano para trazer o 
dono de volta para casa. Manaíra 1: 15h, 17h15 e 19h30 
Tambiá1: 14h15 e 16h15 CinEspaço4: 13h50, 15h50 e 17h50. 

ENTRANDO NUMA ROUBADA  (BRA 2015) Gênero: Ação , 
Comédia , Drama. Duração:77 min Classificação: 14 anos. 
Direção: André Moraes. Com Deborah Secco, Bruno Torres, 
Júlio Andrade. Quando ganha um concurso de roteiros e como 
prêmio R$ 100 mil para produzir um filme, Vitor (Bruno Tor-
res), um ator mal sucedido, busca seus antigos e fracassados 
colegas. Laura (Deborah Secco) e Eric (Júlio Andrade), atores 
e Walter (Lúcio Mauro Filho), que é diretor, topam participar 
do filme “Aceleração Máxima”, que se passa na estrada e tem 
assaltos a postos de gasolina, tiros e perseguições no enredo. 
Tambiá2: 18h10 e 20h10 CinEspaço2: 14h, 17h50 e 21h50 
Manaíra 4: 13h45, 15h50, 18h, 20h e 22h05.

HITMAN: AGENTE 47 (EUA 2015) Gênero: Ação. Duração: 98 
min Classificação: 14 anos. Direção: Aleksander Bach. Com 
Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto. Agente 47 
(Rupert Friend) é um assassino de elite geneticamente 
modificado criado para ser a máquina de matar perfeita. 
Ele precisa caçar uma mega operação que pretende usar 
o segredo de sua criação para a formação de um exército 
imbátivel. Ao juntar forças com uma misteriosa jovem, que 
pode ser o diferencial para o sucesso da missão, ele vai 
descobrir segredos de sua origem em uma batalha épica 
contra seu maior inimigo. Tambiá3: 16h45, 18h45 e 20h45 
Manaíra 7: 16h45.

LINDA DE MORRER (BRA 2015) Gênero: Comédia. Duração:81 
min. Classificação: 10 anos. Direção: Cris D’Amato Com Glória 
Pires, Antonia Morais, Emílio Dantas . A cirurgiã plástica Paula 
(Glória Pires) aplica em si mesma uma fórmula experimental 
para eliminar celulites e morre. Com a ajuda de um amigo 
psicólogo/médium, ela volta à Terra e tenta evitar que a 
gananciosa sócia coloque o nocivo produto no mercado.. 
Tambiá3: 14h45 CinEspaço2: 16h10 e20h10 Manaíra 3: 13h, 
15h15, 17h30, 19h45 e 21h50.

HOMEM IRRACIONAL (EUA 2015).Gênero:Drama. Duração:-
96min. Classificação: 14 anos. Direção: Woody Allen. Com 
Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey. Em crise 
existencial, o professor de filosofia Abe Lucas (Joaquin 
Phoenix) chega para lecionar em uma pequena cidade 
dos Estados Unidos. Logo uma de suas alunas, Jill (Emma 
Stone), se aproxima dele devido ao fascínio que sente pelo 
seu intelecto, além da tristeza que sempre carrega consigo. 
Simultaneamente, ele é alvo de Rita (Parker Posey), uma 
professora casada que tenta ter um caso com ele. A vida 
começa a melhorar para Abe quando, numa ida à lanchonete 
com Jill, ouve a conversa de uma desconhecida sobre a perda 
da guarda do filho devido à uma decisão do juiz Spangler 
(Tom Kemp). Abe logo começa a idealizar o assassinato 
de Spangler e como, por ser um completo desconhecido, 
jamais seria descoberto. CinEspaço3: 18h10, 20h10 e 22h 
Manaíra 10/3D: 17h05.

MISSÃO IMPOSSÍVEL - NAÇÃO SECRETA (EUA 2015) Gênero: 
Ação, espionagem.  Duração: 130 min Classificação: 14 
anos. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, 
Jeremy Renner, Simon Pegg . Ethan Hunt (Tom Cruise) 
descobre que o famoso Sindicato é real, e está tentando 
destruir o IMF. Mas como combater uma nação secreta, 
tão treinada e equipada quanto eles mesmos? O agente 
especial tem que contar com toda a ajuda disponível, 
incluindo de pessoas não muito confiáveis. CinEspaço1: 

14h, 16h30 e 19h DUB 21h30 LEG  Manaíra5:  13h20, 
16h20, 19h15 e 22h10  Tambiá4: 14h40, 17h40 e 20h40.

TED 2 (EUA 2015) Gênero: Aventura, comédia. Duração:116 
min Classificação: 16 anos. Direção: Seth MacFarlane Com 
Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Amanda Seyfried . Comple-
tamente apaixonado, Ted (voz de Seth MacFarlane) decide se 
casar com Tami-Lynn (Jessica Barth). Entretanto, não demora 
muito para que o casal entre em crise. Querendo evitar um 
possível divórcio, Ted resolve ter um filho. Tami-Lynn logo 
fica empolgada com a ideia, o que faz com que o casal inicie 
uma busca sobre quem poderia ser o doador de esperma 
ideal para o bebê. Seu grande amigo John (Mark Wahlberg) 
o ajuda na tarefa, mas logo Ted descobre que não pode ter um 
filho porque, legalmente, ele não é uma pessoa, e sim uma 
propriedade. Começa então uma batalha judicial em que o 
urso de pelúcia tenta provar que merece ser considerado um 
cidadão como qualquer outro ser humano. Manaíra 7: 14h05 e 
19h20 Tambiá5: 18h20 e 20h30 CinEspaço4:  14h10, 16h20 
DUB 18h40 e 21h LEG. 

O PEQUENO PRÍNCIPE (FRA 2015) Gênero: Animação. Dura-
ção: 106 min. Classificação: livre. Direção: Mark Osborne. 
Com Mackenzie Foy, Jeff Bridges, Rachel McAdams.  Uma 
garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora 
obsessiva que deseja definir antecipadamente todos 
os passos da filha para que ela seja aprovada em uma 
escola conceituada. Entretanto, um acidente provocado 
por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra 
um enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como 
o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo conhece e 
se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe 
conta a história de um pequeno príncipe que vive em um 
asteróide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador 
perdido no deserto em plena Terra. Manaíra 6: 13h30, 
16h, 18h30 e 21h Manaíra 10/3D: 14h15  CinEspaço3: 
14h e 16h Tambiá5/3D: 14h20 e 16h20.

n Cidade: Aparecida
n Dia: 9/9/2015
n Hora: 9h às 12h
n Local; Auditório da Secretaria Municipal de Cultura 
de Aparecida
n Abrangência: Aparecida, Nazarezinho, Pombal, São 
Bentinho, São Francisco, Sousa, Vierópolis, Brejo do Cruz, 
Brejo dos Santos, Catolé do Rocha e Riacho dos Cavalos.

n Cidade: Patos
n Dia: 9/9/2015
n Hora: 15h às 18h
n Local: Auditório da Fundação Ernani Sátyro
n Abrangência: Catingueira, Patos, Santa Luzia, Jurú 
e Matureia.

n Cidade: Campina Grande
n Dia: 10/9/2015
n Hora: 9h às 12h
n Local: Cine Teatro São José
n Abrangência: Alagoa Nova, Boqueirão, Campina Grande, 
Juazeirinho, Lagoa Seca, Pocinhos, Remígio, Coxixola, 
São José dos Cordeiros, Sumé, Taperoá e Zabelê.

n Cidade: Bananeiras
n Dia: 10/9/2015
n Hora: 15h às 18h
n Local: Teatro Ivaldo Lucena (Espaço Cultural Oscar 
de Castro)
n Abrangência: Alagoa Grande, Alagoinha, Areia, 
Bananeiras, Dona Inês, Solânea, Nova Floresta e Nova 
Palmeira.

n Cidade: Itabaiana
n Dia: 11/9/2015
n Hora: 9h às 12h
n Local: Auditório da Câmara Municipal de Itabaiana
n Abrangência: Itabaiana, Juripiranga, Pilar e São 
Miguel de Itaipú.

n Cidade: João Pessoa
n Dia: 11/9/2015
n Hora: 14h às 18h
n Local; Espaço Cultural (Sala 6)
n Abrangência: Bayeux, Cabedelo, Cruz do Espírito 
Santo, João Pessoa, Lucena, Mari, Santa Rita e Sapé.

Programação:
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Diversidade

Banda Abrad’Os Zóio faz gravação do clipe 
“Je Suis”, nesta sexta-feira, em João Pessoa

A banda paraibana Abrad´Os Zóio 
ADZ, em posse de seu novo jingle intitu-
lada de “Je Suis” (Eu sou), lança sua nova 
canção de trabalho que retrata as rela-
ções humanas enquanto meio de tolerân-
cia na nossa sociedade, nesta sexta (11). 
Na ocasião, a música será disponibilizada 
nas plataformas digitais – Spotify, Deezer, 
Rdio, SoundCloud, iTunes e em algumas 
rádios da capital pessoense. Será posta-
do no perfil do YouTube da banda (www.
youtube.com/AbradOsZoio), a partir das 
8h46, o novo clipe da banda, com direção 
e edição do filmmarker Swami Marques e 
apoio da Interativa Multimídia.

Igualdade pela tolerância da diversi-
dade. É o contexto que pode descrever o 
meio pelo qual o novo single “Je Suis” da 
Banda, que foi musicalizada. De encalço 
forte com as questões sociais de alma 
combativa, a banda luta pela democrati-
zação da cultura, com o acesso por meios 
digitais, é vistos por Yuri Carvalho como 
uma forma interativa de se comunicar 
com o público e, em especial, distribuir a 
produção em canais de fácil acesso como 
é o caso de um clipe. “Vamos apresentar 
‘Je Suis’ de forma interativa, mas sempre 
com o discurso de tolerância à diversidade. 
Nada como os meios digitais para assumir 
nossos ideais e transpor o contexto em 
que vivemos”, afirmou o vocalista pon-
tuando que “Je Suis” é uma música que 
busca suscitar questionamentos. Música 
autoral, composta por Yuri Carvalho e 
Pepeu Freire, idealizada após o atentado 
terrorista ao Jornal Charlie Hebdo na Fran-
ça, ela vai muito além deste fato e traz 

Terceira etapa do Palco Giratório chega à capital com dois grandes espetáculos

Teatro em cena

Com o objetivo de promover 
o resgate cultural, a terceira 
etapa do Projeto Palco Gira-
tório do Sesc acontece hoje 
e amanhã, no Teatro do Sesi, 
no Centro da capital. Com 
entrada gratuita, as apresen-
tações têm início a partir das 

16h  e 20h, respectivamente. Quem for 
conferir os espetáculos será surpreen-
dido por uma atração diferenciada. 
Nesta edição, o projeto traz aos palcos 
a participação do Grupo Estação, do 
Rio Grande do Norte. O Teatro do Sesi 
fica localizado na Rodrigues Chaves, nº 
87, Trincheiras.

A apresentação de logo mais a 
noite, acontece às 20h. O espetáculo 
“Guerras Formigas e Palhaços” tem a 
direção de Rogério Ferraz. A peça conta 
a história de Dois militares, últimos 
remanescentes de um batalhão de com-
bate, encontram-se perdidos em uma 
guerra. Ao tenente e ao saldado cabe 
agora a tarefa de defender o pequeno 
território ainda não tomado pelas for-
ças inimigas. Ambos sabem que a única 
forma de saírem vivos da situação é a 
possível chegada de reforços. Porém, 
quando todas as saídas parecem se 
fechar, um fato inusitado acontece: o 
batalhão de dois homens fica estupefa-
to diante daquele que pode carregar o 
último fio de esperança. A ficha técnica 
é composta por assistente de direção e 
preparadora corporal – Carla Martins; 
Trilha Sonora – Willians Costa e Caio 
Padilha; Figurino e Adereços – Irapuan 
Júnior; Cenografia – Rogério Ferraz 
e Manu Azevedo; Operador de som – 
Caio Padilha; Projeto Gráfico – Danilo 
Tenório; Comunicação – Joanisa Prates; 
Fotografia – Tatiane Fernandes.

O espetáculo de amanhã, acontece 
às 16h. A peça “Estação dos Contos” 
(Espetáculo Infantil) tem a direção 

Lucas Duarte 
Especial para A União

de Rogério Ferraz. Voltado ao públi-
co infantil, o espetáculo Estação dos 
Contos é um espetáculo de contação 
de histórias intercaladas com músicas 
e brincadeiras populares, contadas e 
cantadas pelos atores Caio Padilha, 
Nara Kelly e Manu Azevedo. A pesquisa 
em contação de histórias é uma marca 
do Grupo Estação de Teatro que traz 
como experiência o espetáculo Fábulas 
(grupo Clows de Shakespeare), que 
tanto na criação do espetáculo quanto 
na atuação, participam Nara Kelly e 
Rógerio Ferraz (ator premiado pela 
APCA e FEMSA/Coca-Cola). A ficha téc-
nica é composta por direção musical e 
arranjos – Caio Padilha; Cenário – Kátia 
Dantas; Iluminação – Rogério Ferraz; 
Figurino e adereços – Grupo Estação 
de Teatro; Produção – Joanisa Prates e 
Projeto Gráfico – Danilo Tenório.

O grupo Estação de Teatro surgiu 
em 2009, na cidade de Natal, e foi for-
mado pelos atores Rogério Ferraz, Nara 
Kelly, Caio Padilha e Manu Azevedo. 
Comprometidos com a qualidade artís-
tica e o respeito ao público, iniciaram 
uma pesquisa de em contação de his-
tórias, em um diálogo com a música e 

as brincadeiras populares que resultou 
em dois espetáculos infantis: Em cada 
canto um conto e Estação dos contos.

Em 2011, o trabalho voltou-se 
para ampliar o repertório, partin-
do para um espetáculo que pudesse 
refletir suas inquietações, levando seu 
fazer artístico para além do universo 
infantil. Em 2013, estrearam o espe-
táculo Guerra, formigas e palhaços, de 
autoria de César Ferrario. Em 2014, 
o Estação de Teatro percorreu oito 
cidades da região Nordeste, com a 
Caravana Estação Nordeste – projeto 
de circulação contemplado com o Prê-
mio Funarte de Teatro Myriam Muniz 
2013 – e ganhou duas novas integran-
tes, a produtora Tatiane Fernandes e a 
jornalista e atriz Joanisa Prates. A nova 
montagem do grupo é o espetáculo 
Quintal de Luís, selecionado no Edital 
Natal em Cena 2014, da Prefeitura de 
Natal.

De acordo com Chico Noronha, 
coordenador de cultura do Sesc, o 
objetivo é a união das artes cênicas “O 
Palco Giratório é um projeto do Sesc 
e vem funcionando há mais de quinze 
anos em capitais de todas as regiões 

brasileiras e cidades do interior onde 
o Sesc mantém unidades de serviços 
que incluem a atividade cultural. Seja 
no interior brasileiro ou nas grandes 
cidades, a circulação de ações ligadas 
às artes cênicas vem contemplando 
grupos de dança, teatro, circo, e públi-
cos de diversos perfis sociais e faixas 
etárias, também por meio de oficinas, 
palestras”, disse para A União.

O Projeto
Nos projetos de circulação nacio-

nal, a instituição traz cultura dos qua-
tro cantos do Brasil aos paraibanos. 
Dentre estes, pode-se destacar o Palco 
Giratório, que é um dos exemplos de 
grande sucesso do Sesc. O projeto 
atua na difusão das artes cênicas, com 
o objetivo de democratizar o acesso 
da população à cultura brasileira. 
Para isto, leva várias manifestações, 
como teatro, dança, teatro de bonecos, 
teatro de rua, entre outros, à centenas 
de cidades de Norte a Sul do país. São 
várias peças selecionadas a cada ano 
que circulam o país inteiro, caracteri-
zando-se assim como o maior projeto 
mundial de circulação cênica. 

“Guerras, formigas e palhaços”e “Estação dos Contos” fazem parte da programação do evento em João Pessoa

Banda que surgiu no ano de 2011 já faz parte da cena musical do Estado

sobretudo a crença aos valores e costumes 
como um ato de compreensão da vida em 
sociedade. Segundo Yuri Carvalho, vocalis-
ta da banda, trata-se de um tema que é 
bastante atual, “‘Je Suis’ nasceu de uma 
inquietude minha ao fato acontecido e, sem 
querer apontar culpados, descrevemos um 
mundo a partir de valores como respeito, 
compreensão a diversidade e amor que per-
meará toda nossa produção neste segundo 
álbum”, disse.

A Banda
A Abrad’Os Zóio é uma banda já con-

solidada no mercado musical paraibano. 

Formada há quase quatro anos na cidade 
de João Pessoa, apresenta uma mistura 
de ritmos denominada pelo grupo como 
“Funk-Rock-Oxente”. O “oxente” típico 
do nosso Nordeste, digno do Chico César, 
do Adeildo Vieira, da Kátia de França, da 
Nação Zumbi que reconhecem na liber-
dade da música regional o alcance das 
fronteiras globais. Música regional para o 
mundo. Nasceu em 2011, de uma forma um 
tanto que despretensiosa, e foi agregan-
do aos poucos os seus componentes, 
até alcançar sua atual formação - Yuri 
Carvalho, Relações Públicas pela UFPB e 
coralista do Grupo Voz Ativa (vocalista), 

FOTOS:  Joanisa Prates

Pedro Medeiros, licenciado em Música e 
educador multi-instrumentista (Direção 
musical e guitarrista), Murilo Albuquer-
que, Licenciando em Pedagogia Unavida 
e Sequenciando em Música Popular pela 
UFPB (contrabaixista), George Glauber, 
mestre em Etnomusicologia pela UFPB 
e educador musical (baterista), Lucas 
Dan, graduando em acordeom pela UFPB 
(tecladista e sanfoneiro) e Pedro Freire 
mestrando em performance pela Univer-
sidade de Aveiro - PT (percussionista).

Tem enquanto proposta levar o 
Funk-Rock-Oxente, uma mistura de 
ritmos num caldeirão efervescente, para 
todos os povos, disseminando assim, a 
diversidade cultural. Um som feito em 
louvor à cultura e às raízes paraiba-
nas para o grande público, enaltecendo 
os nossos signos culturais, as nossas 
figuras sociais que fomentam a cultura 
do Estado, assim como unir o peso do 
Rock’n Roll, o groove do Funk Soul Music 
com a música regional do Baião, Mara-
catu, Ciranda, Coco de Roda e as várias 
nuances da grande MPB, que na visão da 
banda recebe um novo significado, sendo 
assim, a Música Paraibana Bacana. 

Trabalho musical
O primeiro trabalho autoral foi 

financiado pelo edital n0 001/2011, do 
Fundo Municipal de Cultura - FMC, pro-
movido pela Fundação Cultural de João 
Pessoa – Funjope e tem as bênçãos 
artísticas da madrinha do grupo, Cátia 
de França, que faz um belo texto de 
apresentação no CD.

FOTO: Sônia Belizário



São Paulo (AE) - O 
Tribunal de Justiça de 
São Paulo condenou 
o dono de um cachor-
ro a pagar indeniza-
ção de R$ 80,8 mil à 
família de um menino 
atacado na rua pelo 
animal. A decisão é 
da 10a Câmara de Di-
reito Privado do TJ. 
Por danos materiais, 
o dono do cão terá de 
pagar R$ 13 mil. Por 
danos morais, outros 
R$ 67,8 mil.

As informações fo-
ram divulgadas no site 
do TJ de São Paulo. 
De acordo com o pro-
cesso, o menino, que 
na época do aciden-
te tinha nove anos, 
brincava na praça com 
amigos quando foi 
mordido pelo cachor-
ro do vizinho e ficou 
gravemente ferido.

Em decorrên-
cia das lesões, a víti-
ma perdeu parte da 
orelha direita. O réu 
sustentou. na ação, 
que o cachorro tem 
‘temperamento dócil 
e reagiu com instinto 
de autodefesa, já que 
o garoto o abraçou 
pelo pescoço’.

Laudo pericial 
concluiu que a vítima 
‘é portadora de le-
são deformante, que 
gerou dano estético 
grave e transtorno 
emocional significa-
tivo, com prejuízo 
social envolvido’. Em 
primeira instância, a 
Justiça já havia conde-
nado o dono do cão. 
No Tribunal de Justiça, 
o relator do recurso, 
desembargador Carlos 
Alberto Garbi, desta-
cou na decisão que o 
menino ‘sofreu signi-
ficativa aflição’ ao ser 
atacado pelo animal.

“Ao contrário do 
sustentado pelo réu, 
ainda que possa ha-
ver melhora do aspec-
to estético do autor 
com a realização de 
cirurgia, não há como 
afastar o abalo psico-
lógico sofrido, o que 
justifica, com maior 
razão, o deferimento 
da indenização pre-
tendida”, decidiu o 
desembargador Car-
los Alberto Garbi.

Os desembarga-
dores José Araldo da 
Costa Telles e Elcio 
Trujillo também parti-
ciparam do julgamen-
to e acompanharam o 
voto do relator.
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Paraíba lidera contratações 
de créditos do Pronaf na 
região Nordeste

Conjunto de doenças
Síndrome metabólica atinge uma em cada quatro pessoas

Dados do Ministério da 
Saúde revelam que pratica-
mente metade da popula-
ção brasileira está acima do 
peso ideal (48,5%). Mas, se a 
obesidade ainda é motivo de 
preocupação, agora as lentes 
estão voltadas para a Síndro-
me Metabólica (SM), con-
junto de doenças que atinge 
uma em cada quatro ou cinco 
pessoas e multiplica os ris-
cos do infarto, por exemplo: 
circunferência abdominal 
acima da medida ideal, pres-
são alta, e elevação nas taxas 
de glicemia, triglicerídeos e 
colesterol (HDL).  

“Indivíduos com SM 
têm duas a três vezes mais 
chances de adquirir uma 
doença cardiovascular. Nes-
se sentido, temos recorrido 
a técnicas mais sofisticadas 
para determinar não ape-
nas a gordura corporal, mas 
principalmente a visceral. 
Afinal, temos encontrado 
elevada prevalência de SM 
em pessoas não-obesas, e a 
gordura visceral parece ser 
o elo entre o tecido adipo-
so e a resistência à insulina, 
que é uma característica 
da Síndrome Metabólica”, 
diz Leonardo Piber, médico 
ultrassonografista do Cen-
tro de Diagnósticos Brasil 
(CDB). 

Mais que a medida da 
circunferência abdominal 
e a relação cintura-quadril, 
Piber afirma que só os exa-
mes de imagem podem ava-
liar e quantificar a gordura 
visceral. “O padrão-ouro 

para determinar a gordura 
visceral em uma pessoa é 
a tomografia computadori-
zada, já que ela é capaz de 
diferenciar o que é gordura 
subcutânea e o que é visce-
ral. Porém, nem todos têm 
acesso a esse tipo de exame 
– além do inconveniente de 
submeter o paciente a uma 
dose de radiação ionizante. 
Em anos recentes, passa-
mos a fazer uso da ultras-
sonografia para avaliar a 
gordura intra-abdominal, 
auxiliando no diagnóstico 
da Síndrome Metabólica. 
Além de conseguir medir a 
gordura visceral, trata-se 
de uma técnica simples, não
-invasiva, de baixo custo e 
sem risco de radiação”. 

De acordo com Leonar-
do Piber, o uso do ultrassom 
permite medir a espessura 
da gordura abdominal sub-
cutânea e visceral, separa-
damente, fazendo uso de 
um transdutor posicionado 
logo acima do umbigo do 
paciente. A espessura do te-
cido adiposo visceral obti-
da tem boa correlação com 
a área desse mesmo tecido 
quantificada pela tomogra-
fia. “A opção pelo exame 
ultrassonográfico tem se 
mostrado não só muito sim-
ples e eficaz, como também 
original, já que esse exame 
não costumava ser usado 
na avaliação da gordura vis-
ceral e muito menos no au-
xílio ao diagnóstico da Sín-
drome Metabólica. Trata-se 
de um grande avanço”.

Justiça condena dono de 
cão que mordeu menino
Julia Affonso
Agência Estado

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil 

A crise migratória na 
Europa, de refugiados vindos 
do Oriente Médio e da África 
por mar e por terra, tem cha-
mado a atenção do mundo 
nos últimos meses. Entre-
tanto, esse fluxo migratório 
de regiões em guerras não é 
incomum e, segundo espe-
cialistas, o Brasil é um dos 
países com uma boa política 
de acolhimento.

“A Anistia Internacional 
e a própria Comissão Inte-
ramericana de Direitos Hu-
manos elogiam bastante o 
Brasil e o Uruguai por terem 
resoluções de acolhimento 
de refugiados sírios”, disse a 
assessora de Direitos Huma-
nos da Anistia Internacional 
Brasil, Fátima Mello, à Agên-
cia Brasil.

Segundo dados do Co-
mitê Nacional para os Refu-
giados (Conare), do Ministé-
rio da Justiça, o número de 
refugiados no Brasil prati-
camente dobrou nos últimos 
quatro anos, passando de 
4.218, em 2011, para 8.400, 
em 2015. As principais cau-
sas dos pedidos de refúgio 
são violação de direitos hu-
manos, perseguições políti-
cas, reencontro de famílias e 
perseguição religiosa.

Os sírios formam o maior 
contingente de refugiados no 
País, com 2.077 pessoas, segui-
dos pelos angolanos (1.480), 
colombianos (1.093), congole-
ses (844) e libaneses (389).

O geógrafo e professor 
de relações internacionais 
da Fundação Armando Alva-
res Penteado, Jorge Mortean, 
disse que o Brasil, por ser um 
País formado por imigrantes, 

não poderia deixar de aco-
lher essas pessoas. “A nossa 
população local indígena ou 
morreu fuzilada ou por do-
enças. Depois começou um 
projeto de imigração através 
da infeliz escravatura e colo-
nização portuguesa; e, após 
a abolição, a recolonização 
com asiáticos e europeus. Até 
por esse processo histórico 
temos umas das melhores 
políticas de acolhimento. E 
seria absurdo um país como 
esse virar as costas para os 
refugiados, apesar de não ter-
mos responsabilidade por ne-
nhum das partes, não arma-
mos nenhum conflito”, disse.

Segundo Mortean, é cer-
ta essa conduta do governo 
de “abraçar” os imigrantes, 
mas a sociedade ainda não 
é tão receptiva. “O brasileiro 
ainda pensa com a menta-
lidade de país colonizado, 

mas, no fundo, somos todos 
migrantes. A sociedade bra-
sileira tem uma reticência, 
porque acredita que o mi-
grante vai sobrecarregar um 
Estado que é falido. Joga-
mos na falência do Estado a 
impossibilidade de receber 
pessoas em condições de 
refúgio. Ainda bem que o go-
verno não adota isso, e está 
com as portas abertas”.

Para o professor de rela-
ções internacionais da Univer-
sidade de Brasília, Pio Penna, 
o Brasil  recebe bem o refugia-
do, ainda um número peque-
no, mas é preciso melhorar 
a estrutura de acolhimento. 
“Pelo tamanho e pela projeção 
internacional do Brasil, po-
demos ter um fluxo maior no 
futuro, inclusive de refugiados 
ambientais, de pessoas saindo 
de seu lugar de origem por fal-
ta de condições lá”.

Brasil tem boa política de acolhimento 
de refugiados, dizem especialistas

CRISE MIGRATÓRIA

Pesquisa realizada no Semiá-
rido nordestino sobre a produ-
ção de mandacaru sem espinho 
aponta o aumento da produção 
da planta com o uso de efluen-
tes de laticínios, o que é muito 
importante para a alimentação 
dos rebanhos em período de es-
tiagem prolongada.

O mandacaru é uma das 85 
espécies de cactos nativas do Se-
miárido e resistente às chuvas 
irregulares. O teor de proteína 
da planta sem espinhos é 18% 
maior que a palma, o que repre-
senta elevado potencial nutricio-
nal para a alimentação animal.

A pesquisa, desenvolvida no 
âmbito do Projeto Bramar, foi 
realizada numa área experimen-
tal do Parque Zoobotânico da 
Universidade Federal do Semiá-

rido, em Mossoró (RN). Cerca de 
50 metros quadrados foram usa-
dos para a produção da espécie 
forrageira. Cem mudas foram 
plantadas em 25 parcelas experi-
mentais, irrigadas a cada 15 dias 
com os efluentes industriais.

“Em cinco meses de aplica-
ção do efluente, observamos que 
as mudas que receberam as do-
ses apresentaram maior cresci-
mento e aumento no número de 
cladódios (caules modificados) 
em relação às mudas que rece-
bem somente água da chuva”, 
explicou a pesquisadora Sandra 
Maria Campos Alves.

Outro resultado observado 
na pesquisa foi o enraizamen-
to de 90% das mudas testadas. 
Apenas em 10% delas houve a 
necessidade de transplante.

A pesquisa demonstra a via-
bilidade da água residuária do 
setor industrial na produção do 
mandacaru. Segundo o profes-
sor do Departamento de Ciências 
Ambientais e Tecnológicas da 
Universidade Federal do Semiá-
rido, Rafael Batista, o reuso da 
água é uma necessidade imedia-
ta, uma vez que a redução das 
reservas de água tem agravado a 
escassez hídrica em Mossoró.

“Os grandes setores indus-
triais do município com produ-
ção de petróleo, sal, fruticul-
tura, castanha de caju e outros 
geram quantidades considerá-
veis de resíduos líquidos que, 
mediante tratamento adequa-
do, podem ser utilizados com 
critério na produção agrícola e 
florestal”, disse.

Pesquisa aumenta a produção
MANDACARU NO SEMIÁRIDO

FOTO: Reprodução/Internet

Mandacaru é uma das 85 espécies de cactos nativas do Semiárido e é uma planta muito resistente às chuvas irregulares
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PB lidera contratações no Nordeste
Crédito do PronAf

Estado obteve 35.972 
operações que resultaram 
em R$ 109,3 milhões

Anvisa interdita 
lote de remédio

Resolução da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
publicada nessa terça-feira no Diário 
Oficial da União, a suspensão caute-
lar lote 1409579 do medicamento 
Albendazol, 400 miligramas, compri-
mido, fabricado pela Cimed Indústria 
de Medicamentos Ltda, com validade 
até agosto de 2016. O lote do remédio 
apresentou resultados insatisfatórios 
no ensaio de dissolução, conforme 
consta do laudo de análise fiscal emi-
tido pela Fundação Ezequiel Dias, de 
Minas Gerais. A Anvisa destacou que 
a ação é uma medida preventiva e vai 
vigorar pelo prazo de 90 dias. 

 thee oh Sees vem 
ao Brasil em outubro

Se o rock psicodélico está 
na moda hoje, saindo do univer-
so alternativo e respingando até 
no mainstream, muito se deve ao 
trabalho de formiguinha realiza-
do pela banda Thee Oh Sees, que 
anunciou nessa terça-feira, a pri-
meira vinda ao Brasil, no final de 
outubro. A turnê Sul-Americana 
passa por Buenos Aires (Argen-
tina) e Santiago (Chile) e, enfim, 
chega ao território nacional. A 
primeira apresentação ocorre 
em São Paulo, dia 29 de outubro, 
no Audio Club, em um show com 
patrocínio da a Jack Daniel’s e 
produção da Balaclava Records e 
Brain Productions.Os ingressos 
para a performance paulistana já 
estão a venda no site da Ticket 
360 e na bilheteria, com o preço 
de R$ 120 no primeiro lote. 

Mr. Bean comemora 
25 anos com passeio

Com o veículo cheio de 
presentes, o personagem in-
terpretado pelo ator britânico 
Rowan Atkinson usou um rodo 
para guiar o carro, assim como 
Mr.Bean fez em um dos episódios 
do sitcom. Um vídeo comparti-
lhado pelo Youtube mostra o ator 
no St. James Park, no London Eye 
e até no Buckingham Palace. Mr. 
Bean originalmente foi exibido 
na ITV entre 1990 e 1995, e At-
kinson reviveu o personagem em 
dois longa-metragens.

Prova da olimpíada 
ocorre no sábado

refugiados têm 
aula de português 

As provas da segunda fase 
da Olimpíada Brasileira de Ma-
temática das Escolas Públicas 
(Obmep) serão aplicadas, no 
próximo sábado, para os estu-
dantes classificados. Cerca de 
900 mil estudantes vão disputar 
a segunda fase. Até o próximo 
dia 11 as escolas devem indicar, 
na página da Obmep, na internet, 
os professores dos alunos clas-
sificados para esta etapa. As 
escolas participantes já devem 
ter recebido o cartão de confir-
mação dos alunos pelos Correios. 
Se o cartão não chegou, é preci-
so entrar no site da Obmep para 
imprimí-los.

A organização não-gover-
namental (ONG) Educafro iniciou 
nessa terça-feira, em São Pau-
lo, as aulas da quinta turma do 
curso básico de português para 
refugiados estrangeiros que vi-
vem na cidade, em sua maioria, 
africanos. O curso é ministrado 
de segunda a sexta-feira, com 
uma carga horária de três horas 
e meia por dia. São dois módulos, 
cada um com três meses de du-
ração. As aulas são voltadas para 
apresentar o vocabulário coti-
diano, para que os estrangeiros 
consigam ter autonomia.

A Paraíba tem o melhor 
índice percentual em con-
tratações pelo Programa 
Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar 
(Pronaf) na região Nordes-
te, respondendo por 83% 
com a execução de 35.972 
operações de crédito em 
todo o Estado contratadas 
pelo Banco do Nordeste, 
num montante de R$ 109,3 
milhões, até julho deste ano. 
A informação é do gerente 
executivo da Superinten-
dência do BNB na Paraíba, 
Silvio Marcos Carvalho.

O gerente comemorou 
os resultados enaltecendo a 
parceria com a Emater, em-
presa integrante da Gestão 
Unificada Emepa/Interpa/
Emater (GU), vinculada à 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Agropecuá-
rio e Pesca (Sedap). “Em sua 
grande maioria, devemos os 
resultados alcançados na Pa-
raíba à parceria firmada com 
a Gestão Unificada”, disse. 
Segundo Silvio, o BNB está 
comemorando os 20 anos 
de criação do Pronaf como 
principal agente financeiro 
do programa no Nordeste. 
Até julho deste ano, foram 
contratados R$ 1,77 bilhão 
na região. Desse valor, 71% 

Técnico orienta agricultores sobre operações do Pronaf; Campina Grande se destacou em liberação de recursos do programa

foto: Reprodução/Internet

Considerada uma das referên-
cias do Sertão quando o assunto é 
mandioca, o Município de Princesa 
Isabel promove, de 18 a 20 deste 
mês, a 13a edição da Festa da Man-
dioca. O evento é uma promoção 
do Governo da Paraíba, por meio 
da Emater, empresa integrante da 
Gestão Unificada Emepa/Interpa/
Emater (GU), em parceria com a 
Associação Comunitária dos pe-
quenos produtores de Lagoa de 
São João, Sebrae, Câmara dos Di-
rigentes Logistas local, Banco do 
Nordeste, Banco do Brasil , Senar, 
Prefeitura Municipal de Princesa 
Isabel e o Instituto de Educação, 
Ciência e Tecnologia.

Constam da programação fei-
ra e exposição de produtos deri-
vados da mandioca, escolha da 
princesa, rei e rainha da festa, 
concurso de culinária, celebração 
eucarística, apresentações cultu-
rais, clínicas tecnológicas, shows 
musicais, palestras, cavalgada e 
cursos diversos. Criada pela Ema-
ter, em 2002, juntamente com 

os agricultores das comunidades 
Moça Branca, Cedro e Macambi-
ra de Lagoa de São João, a Festa 
da Mandioca tem por objetivo ex-
pandir a cultura da mandioca, es-
timular o cultivo da raiz em larga 
escala, valorizar a produção dos 
agricultores familiares e fortalecer 
a economia local.

De acordo com o coordenador 
regional da Emater em Princesa 
Isabel, Hermes Maia, a Festa da 
Mandioca tem crescido a cada ano 
e gerado resultados para as mais 
de 180 famílias agricultoras asso-
ciadas, cuja maioria sobrevive do 
cultivo da cultura, numa área de 
mais de 120 hectares. As varieda-
des cultivadas são a Branquinha e 
a Verdinha.

 Ele informou que grande par-
te da produção é transformada 
em farinha, uma média de 75 sa-
cas por hectare. Toda a produção é 
vendida no comércio local, cidades 
vizinhas e no Estado de Pernam-
buco. Além da farinha, são pro-
duzidos goma, massa puba, beiju, 

tapioca, bolos sequilhos, raminho, 
brigadeiros, pizzas, coxinha e sor-
vetes, feitos da massa de mandio-
ca, degustados durante a Festa da 
Mandioca, que hoje já integra o 
calendário municipal. 

Para a extensionista social da 
Emater Tereza Cristina Pereira de 
Carvalho, a idealizadora da Fes-
ta da Mandioca, além do objeti-
vo econômico e gastronômico, o 
evento trás também um objetivo 
cultural, a integração do campo 
com a cidade. 

Ela disse que há alguns anos a 
mandioca era considerada cultura 
de pobre e destinava-se quase que 
exclusivamente à produção de fari-
nha comum de mesa. “ Hoje, supe-
rada a  fase de declínio e cultivada 
em mais de 80 países, representa  
grande expansão econômica e é 
desenvolvida do mini ao grande 
produtor, devido às vantagens que 
oferece em termos de  geração de 
renda e de alternativa alimentar 
tanto humana quanto animal” 
destacou.

13a edição da “Festa da Mandioca” 
começa dia 18, em Princesa Isabel

CoM APoio dA eMAter

São Paulo (AE) - As ins-
crições para o Revalida, exa-
me nacional de revalidação 
de diplomas de Medicina ob-
tidos no exterior, podem ser 
feita a partir dessa terça-fei-
ra, no site do Instituto Nacio-

nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). A prova é obrigatória 
a todos que fizeram o curso 
fora do Brasil e querem atuar 
como médicos no País. O edi-
tal foi publicado nesta terça 

no Diário Oficial da União e o 
período de inscrições se en-
cerrará às 23h59 do dia 21 
deste mês.

O exame é dividido em 
duas etapas: a primeira é 
uma avaliação escrita, com 

duas provas, uma objetiva e 
outra discursiva. A segunda, 
pela avaliação de habilida-
des clínicas. As etapas são de 
caráter eliminatório. As ins-
crições e outras informações 
estão no site Inep.

Inscrição para revalidar diploma de 
Medicina obtido no exterior está aberta

AtUAÇÃo de MédiCoS

foram realizados pelo ban-
co, o que representa aproxi-
madamente R$ 1,24 bilhão.

Esses resultados, na 
avaliação do presidente da 
Gestão Unificada, Nival-

do Magalhães, vão coroar 
as comemorações dos 60 
anos da Extensão Rural 
da Paraíba e um ano de 
GU, que serão celebradas 
no dia 10 de dezembro. 

As duas regiões que mais 
se destacaram no âmbito 
do Pronaf foram Campina 
Grande, coordenada pelo 
técnico José Sales Júnior, 
com um montante de R$ 

2.658.355,46 e Solânea, 
que tem à frente o técnico 
Rui Morais, com valores de 
R$ 1.222.044,00, corres-
pondentes a 54 operações 
de crédito.

Consignado já 
pode cobrir 
as despesas de 
cartão de crédito
Por Ricardo Brito

Brasília (AE) - A comis-
são mista da Medida Provisó-
ria (MP) 681 aprovou nessa 
terça-feira, parecer do relator 
da proposta, senador Valdir 
Raupp (PMDB-RO), que eleva 
de 30% para 35% o limite do 
desconto do crédito consig-
nado em folha de pagamen-
to dos valores referentes ao 
pagamento de empréstimos, 
financiamentos, cartão de cré-
dito e operações de arrenda-
mento mercantil, concedidos 
por instituições financeiras e 
sociedades de arrendamento 
mercantil, quando previsto 
nos respectivos contratos.

O texto segue agora para 
o plenário da Câmara e, em se-
guida, para o Senado. O gover-
no editou a MP para determi-
nar que o limite adicional de 
5% seja destinado, exclusiva-
mente, para o pagamento das 
despesas contraídas por meio 
de cartão de crédito.

Os parlamentares da co-
missão acataram a única mu-
dança feita por Raupp à MP 
editada pelo governo. O relator 
permitiu, no acréscimo de 5% 
destinado a operações com 
cartão de crédito, a possibili-
dade de que o limite também 
possa ser utilizado para qui-
tar saques feitos nos cartões 
de crédito. Essa é uma antiga 
reivindicação de aposentados 
e pensionistas.

A intenção, segundo o 
relator, é substituir dívidas de 
juros elevados por juros me-
nores. Para Raupp, a mudança 
serve para favorecer aqueles 
que estão endividados, que 
não conseguem pagar as suas 
dívidas com juros mais altos. 
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Previdência antecipa pagamento para 28 milhões de pessoas

13o salário
Crise preocupa 
senador e secretário 

A crise econômica que atinge 
as contas do Governo Federal, geran-
do previsão de déficit primário para o 
próximo ano de R$ 30,5 bilhões, tam-
bém preocupa senadores e secretá-
rios estaduais da Fazenda. É consenso 
entre eles que, se em âmbito federal a 
situação é crítica, nos Estados é ainda 
mais grave. “A situação das finanças 
do Rio Grande do Sul é uma das piores 
do País. Mas a situação dos demais Es-
tados que tiveram, como o Rio Grande 
do Sul, que parcelar os salários dos 
servidores a um limite de R$ 500 por 
parcela, dá a demonstração clara da 
gravidade da situação. Daqui a pouco 
vários Estados estarão, como o meu”, 
disse a senadora Ana Amélia (PP-RS).

Queda da economia 
deve chegar a 2,44%

A projeção de instituições 
financeiras para o encolhimento da 
economia este ano teve a oitava alta 
seguida. A estimativa para a queda do 
Produto Interno Bruto (PIB), soma de 
todos os bens e serviços produzidos 
no País, chegou a 2,44%. Na sema-
na passada, estava em 2,26%. Para 
2016, a projeção de retração passou 
de 0,4% para 0,5%, no quinto ajuste 
consecutivo. Essas estimativas são 
do boletim Focus, uma publicação 
semanal elaborada pelo Banco Central 
(BC), com base em projeções de insti-
tuições financeiras.

Governo doará 
30 mil t de feijão

Imposto é ameaça 
para empreendedor

A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) ainda tem 
disponíveis 30 mil toneladas de 
feijão para doação a municípios de 
todo o País. As prefeituras interes-
sadas devem preencher o Pedido 
de Doação de Alimentos (PDA) que 
está na página eletrônica da Conab 
e entregar o documento na supe-
rintendência regional do Estado 
correspondente. O produto, oriundo 
dos estoques do Governo Federal, 
está localizado em armazéns de 
Goiás (GO), Mato Grosso do Sul 
(MS), Paraná (PR), Santa Catarina 
(SC) e São Paulo (SP).  

No comando de um empreendi-
mento em Brasília há 35 anos, Hudson 
Barbosa tem acompanhado a empresa 
de iluminação crescer. Mas o que deve-
ria ser visto como algo tranquilizador, 
que faria qualquer empresário dormir 
em paz, vem tirando seu sono. Desde a 
criação da empresa, ele está enquadra-
do no regime de tributação especial, 
conhecido como Supersimples, e se 
ultrapassar o limite de receita bruta 
anual, ele passaria a arcar com alíquota 
de impostos que equivaleria a pelo me-
nos três vezes a paga atualmente.

Câmbio: pesquisa 
gera economia

Com o dólar em alta, a pesquisa 
em casas de câmbio antes de comprar 
a moeda para uma viagem internacio-
nal pode gerar uma boa economia. No 
site do Banco Central (BC) é possível 
checar o ranking do Valor Efetivo Total 
(VET), ou seja, quanto custa a compra 
da moeda, incluídos a taxa de câmbio, 
o Imposto sobre Operações Financei-
ras (IOF) e a tarifa. Com o VET, pode-se 
comparar os preços oferecidos pelas 
instituições financeiras. 

O serviço de ranking no site do 
BC, no entanto, serve apenas como 
indicativo dos menores preços e como 
ponto de partida da consulta a ser fei-
ta nas casas de câmbio.

Foto: Reprodução/Internet

“Leão” vai liberar um total de R$ 3,3 bilhões em recursos do 130 salário para a região Nordeste

Mais de 28 milhões de 
segurados da Previdência 
Social receberão o adianta-
mento da primeira parcela 
do 13º a partir do dia 24 de 
setembro. A folha de paga-
mento dos previdenciários 
do mês de setembro trará a 
gratificação junto ao paga-
mento de outros benefícios, 
e começou a ser rodada na 
última sexta-feira.

No total, serão cerca de 
R$ 16 bilhões em pagamen-
tos. A antecipação acompa-
nhará o calendário mensal, 
que prossegue até o dia 7 de 
outubro. Essa é a terceira vez 
que o adiantamento – esta-
belecido em 2006 – será de-
positado com os benefícios 
de setembro. Também será a 
décima vez consecutiva que a 
antecipação do 13º é garanti-
da aos trabalhadores.

O decreto presidencial 
nº 8.513/2015 que autoriza a 
antecipação do pagamento da 
primeira parcela da gratifica-
ção natalina – mais conhecida 
como 13º salário – foi publi-
cado na sexta-feira (4) no Di-
ário Oficial da União (DOU). 

Injeção de recursos
Segundo o Ministério da 

Previdência Social, a primeira 
parcela do abono vai repre-
sentar uma injeção de, apro-
ximadamente, R$ 4,5 bilhões 
na economia do Estado de 
São Paulo com o pagamento 
de 6,5 milhões de benefícios.

No Rio Grande do Sul, 
os recursos somarão mais 
de R$ 1,3 bilhão, com o pa-
gamento de 2,3 milhões de 
benefícios. No total, a região 
Sudeste terá R$ 8,2 bilhões.

O Nordeste receberá um 
total de R$ 3,3 bilhões e se-
rão destinados R$ 2,9 bilhões 
à região Sul. Os Estados da 
Bahia e Paraná, por exemplo, 
receberão aproximadamente 
R$ 900 milhões. No Centro-
-Oeste, os Estados receberão 
R$ 786 milhões e na região 
Norte, R$ 603 milhões. Veja 
tabela com o total de recur-
sos injetados nas economias 
estaduais, por unidade da Fe-
deração, com a antecipação 
de parcela do 13º a aposen-
tados, pensionistas e segura-
dos da Previdência que estão 
recebendo auxílio-doença.

A Receita Federal li-
berou ontem a consulta ao 
quarto lote de restituição 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física 2015 (IRPF 2015). 
Desde junho, quando foi li-
berado o primeiro lote, o nú-
mero de contribuintes com 
direito a restituição chegou a 
6.816.763, quase 60% do es-
timado neste ano, informou 
o supervisor do Imposto de 
Renda, Joaquim Adir.

O valor total depositado 
na rede bancária é superior 
a R$ 9,302 bilhões e, como 
ocorre todos os anos, serão 
liberados sete lotes regula-
res. Neste lote de setembro, 
o número de contribuintes 
do IRPF 2015 chega a 2,119 
milhões. O crédito bancário 

será feito no dia 15. Foram 
liberadas também declara-
ções dos exercícios de 2008 
a 2014 que estavam retidas 
na malha fina. Os montan-
tes de restituição para cada 
exercício e a taxa Selic apli-
cada  podem ser consultados 
na tabela abaixo.

A consulta estará dispo-
nível na página da Receita na 
internet ou por meio do Re-
ceitafone 146. A Receita dis-
ponibiliza ainda aplicativo 
para tablets e smartphones 
com a mesma função.

Os contribuintes que 
não foram listados nos lo-
tes anteriores de restitui-
ção e têm dúvida sobre os 
dados enviados devem ve-
rificar no extrato de pro-
cessamento da declaração 
se não há pendência ou in-
consistências que causem 

a retenção na malha fina. 
O procedimento pode ser 
feito no Centro Virtual de 
Atendimento da Receita 
Federal (e-CAC). Se não for 
cadastrado, é só informar 
os números dos recibos de 
entrega das declarações dos 
exercícios referentes às de-
clarações ativas das quais o 
contribuinte seja titular.

A restituição ficará dis-
ponível durante um ano. Se o 
resgate não for feito no pra-
zo, deverá ser requerido por 
meio do Formulário Eletrôni-
co - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente 
no e-CAC, no serviço extrato 
de processamento, na pá-
gina da Receita na internet. 
Para quem não sabe usar os 
serviços no e-CAC, a Receita 
disponibiliza um vídeo com 
instruções.

Receita Federal libera consulta 
a mais um lote de restituição 

Três bancos elevam taxas do 
cheque especial neste mês

IMPoSto DE RENDA

Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

Elaine Patricia Cruz 
Repórter da Agência Brasil

A taxa de juros cobrada 
pelos bancos continua em 
alta no mês de setembro. 
Dados divulgados ontem 
pela Fundação Procon mos-
tram que das sete institui-
ções financeiras avaliadas, 
três elevaram as taxas do 
cheque especial e uma ele-
vou a do empréstimo pes-
soal. A pesquisa foi realiza-
da no dia 2 de setembro no 
Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, 
HSBC, Itaú, Safra e Santan-
der. Os dados se referem às 
taxas máximas pré-fixadas 
para clientes não preferen-
ciais.

No dia da pesquisa do 
Procon, a taxa média cobra-
da pelos bancos no cheque 
especial era 11,9% ao mês, 
superior à de agosto, quan-
do a média era 11,67%. A 
maior alta ocorreu no Ban-
co do Brasil, que alterou a 
taxa do cheque especial em 
setembro de 10,53% para 
11,38% ao mês. Também 
elevaram os juros do che-
que especial o Bradesco 
(de 11,3% para 11,64% ao 
mês) e o HSBC (de 13,21% 
para 13,67%  ao mês). Os 
demais bancos mantiveram 
a taxa do cheque especial.

Já no empréstimo pes-
soal, a taxa média de juros 
cobrada pelos bancos foi 
6,26% ao mês. O valor é su-

perior ao de agosto, quan-
do a taxa média cobrada 
era 6,23% ao mês. O único 
banco que elevou os juros 
do empréstimo pessoal foi 
a Caixa, que passou de 4,6% 
ao mês para 4,8% ao mês.

Com as taxas de juros 
elevadas e sem perspectiva 
de redução, o Procon aler-
ta o consumidor para que 
esteja atento e não ceda a 
impulsos, principalmente 
com as facilidades que são 
oferecidas pelos bancos. 
O Procon também alerta o 
consumidor para que adie 
certas compras que im-
pliquem em aquisição de 
crédito, para um momento 
em que a conjuntura esteja 
mais favorável.

O Sebrae Paraíba lança, 
hoje, o movimento nacional 
para estimular a sociedade 
a consumir produtos e ser-
viços fornecidos por micro e 
pequenas empresas. O “Com-
pre do Pequeno Negócio” 
será apresentado à impren-
sa, instituições financeiras e 
entidades de classe durante 
um café da manhã, às 8h30, 
no Restaurante da Blu’nelle, 
em João Pessoa. A iniciativa 
pretende usar a força dos 
pequenos negócios – mais de 
10 milhões de empresas no 
Brasil, que faturam no má-
ximo R$ 3,6 milhões por ano 
– para fortalecer a economia 
do País.

Na Paraíba, já são quase 
120 mil pequenos negócios, 
entre microempreendedores 
individuais, microempresas 
e empresas de pequeno por-
te. Juntos, correspondem a 

99% do universo empresa-
rial paraibano e representam 
quase 30% do Produto In-
terno Bruto (PIB) do Estado. 
Os pequenos negócios levam 
desenvolvimento para as re-
giões onde estão localizados 
e desempenham um papel 
social fundamental, gerando 
56,3% dos empregos formais 
na Paraíba e 51,1% da remu-
neração do Estado.

“O Sebrae tem um pa-
pel importante na mobili-
zação em favor do pequeno 
negócio para ele continuar 
movimentando a economia, 
gerando emprego e renda 
para o nosso Estado e para o 
País. Neste momento de difi-
culdades, o pequeno negócio 
é essencial para garantir a 
cidadania de milhões de bra-
sileiros”, destacou o superin-
tendente do Sebrae Paraíba, 
Walter Aguiar.

Movimento nacional é 
lançado na Paraíba hoje

“CoMPRE Do PEQuENo NEGóCIo”

Na Paraíba, cerca de 450 empresas já aderiram ao 
Movimento Compre do Pequeno, que espera fomen-
tar os pequenos negócios, estimulando a população 
a priorizar a utilização de produtos e serviços destas 
empresas. A adesão pode ser feita no site www.com-
predopequeno.com.br no link “Cadastre-se”.

Por que comprar do pequeno negócio?
- É perto da sua casa
- É responsável por 52% dos empregos formais 

do País
- O dinheiro fica no seu bairro
- O pequeno negócio desenvolve a comunidade
- Comprar do pequeno negócio é um ato trans-

formador
- Os pequenos negócios são a base da nossa 

economia. Na Paraíba, somam quase 120 mil, entre 
microempreendedores individuais, microempresas 
e empresas de pequeno porte. Além de 70 mil pro-
dutores rurais. Juntos, correspondem a 99% do uni-
verso empresarial paraibano e representam quase 
30% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Os 
pequenos negócios levam desenvolvimento para as 
regiões onde estão localizados e desempenham um 
papel social fundamental, gerando 56,3% dos em-
pregos formais na Paraíba e 51% da remuneração 
do Estado.

Adesão no Estado



Jornalista Wellington 
Farias, estudante Renatinha 
Brindeiro de Araújo Torres, 
empresários Técio Dantas, 
João Gomes da Silva e 
Flaviano Ribeiro Coutinho, 
Sras. Maria Lutigan Olivei-
ra Lima, Dayse Leôncio 
Pontes e Benigna Diniz, 
executivo José Augusto 
Morosine, culinarista Fran-
cis Córdula Pinheiro.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Será hoje às 17h na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Miramar, a missa 
de sétimo dia de falecimento de Isabel Montenegro, esposa do jornalista Mozart 
Montenegro, da diretoria da Abrajet Paraíba.

FOTO: Goretti Zenaide

   A série “Narcos”, transmitida pela Netflix e que traz o ator brasileiro Wagner 
Moura vivendo o personagem do traficante colombiano Pablo Escobar, vai ganhar uma 
segunda temporada. A série é dirigida por José Padilha.

“Entristeço-me em saber 
que a filosofia está na 
moda, porém, alegro-me ao 
saber que os modistas não 
a entendem”

“De que adianta ter um 
corpo perfeito, cabelo de 
propaganda e roupas de 
moda, se não tem nem 
cérebro, nem coração”

MARCOS RIBEIRO ECCE ARS VANESSA PIMENTEL

Lena Moreira, a aniversariante de hoje Renatinha Brindeiro e sua mãe Suzana Brindeiro

Foto: Goretti Zenaide

Alegria, alegria: Selda Falcone e Flaviano Ribeiro Coutinho, mãe e filho

Foto: Goretti Zenaide

Mirtes Medeiros e sua filha Flávia por ocasião da comemoração do seu aniversário semana passada

   Felizes da vida estão os jornalistas Mirna Barbosa e Luis Torres com a 
chegada ao mundo da pequena Luísa. Parabéns e que seja bem-vinda!

  O Rock in Rio vai armar um 
leilão beneficente em prol do meio 
ambiente numa parceria com a 
Conservação Internacional e o 
Instituto E.
  Uma série de guitarras auto-
grafadas serão leiloadas para obter 
fundos para o reflorestamento da 
bacia do rio Guandu, no Rio.

Doações
A UNIMED JP está 

realizando uma mobi-
lização para arreca-
dar brinquedos novos 
ou usados em boas 
condições, para serem 
doados as crianças da 
Comunidade São Rafael. 

As doações 
poderão ser feitas até 
o próximo dia 30 na 
sede da cooperativa, no 
Hospital Alberto Urquiza 
Wanderley, no Hospital 
Moacir Dantas e no 
Espaço Viver Melhor.

ACoNtECE hoje e amanhã no auditório do Unipê, 
em Água Fria, a I Conferência Municipal de Políticas para 
Mulheres de João Pessoa, com a presença ilustre da 
ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República.

Tendo como tema “Mais direitos, participação e 
poder para as mulheres”, o evento terá as presenças de 
mulheres à frente de órgãos que lutam pelos direitos da 
mulher como Gilberta Soares, Giucélia Figueiredo, Maria 
da Guia LIma da Costa e Joana D´ark da Silva.

Mais poder para as mulheres
Aruanda

FoI prorrogado 
para o próximo dia 15 
o prazo para inscrição 
na 10a edição do 
Festival Aruanda do 
Audiovisual Brasileiro.

As inscrições po-
dem ser feitas no site 
http://www.festaruan-
da.com.br/inscricoes.
php (link is external) 
e a novidade este 
ano é que o envio dos 
trabalhos poderá ser 
feita online, sem ne-
cessidade de remeter 
pelos Correios.

No Cannyon, na aprazível Praia de Coqueirinhos eles curtiram o feriadão: Leconte Júnior, Roziane Coelho, 
Ana Luiza Mendonça, Mônica Saemi e Leconte Coelho

Francis Córdula Pinheiro aniversaria hoje e comemora amanhã com 
sua cara metade Kubi Pinheiro no restaurante Casa Roccia

Foto: Dalva Rocha

A ARQUIDIoCESE da Paraíba está organizando 
uma Carta-Convite para que o papa Francisco dê uma 
bênção para as famílias paraibanas, ao final do Sínodo 
dos Bispos e que possa visitar a cidade de João Pessoa 
em 2017, quando pretende retornar ao Brasil.

Para isso, a Arquidiocese pede às Paróquias e pa-
roquianos que participem do apelo através do seu site  
no link papafrancisconaParaibaem2017.

Papa Francisco

   A emrpresa Guia Mundo Turismo, de João Pessoa, está com um pacote turístico 
que inclui passeio de trem e barco. Ele é iniciado com um passeio de trem VLT (Veículo 
Levre Sobre Trilhos), saindo do Terminal Ferroviário em direção a Praia do Jacaré, em 
Cabedelo. De lá o grupo segue para Forte Velho pelo Rio Paraíba degustando frutos do 
mar e um trio de forró.  O valor por pessoa é de R$ 115,00.

SERÁ LANÇADo hoje pelo Sebrae Paraíba o movimento 
nacional “Compre no Pequeno Negócio” que tem por obje-
tivo estimular a sociedade a consumir produtos e serviços 
fornecidos por micro e pequenas empresas.

A iniciativa pretende usar a força dos pequenos 
negócios, que já são 10 milhões de empresas no Brasil, que 
faturam no máximo R$ 3,6 milhões por ano, a fortalecer a 
economia do país. O lançamento será às 8h30 no restau-
rante Blu´nelle, na Av. Epitácio Pessoa.

Pequenos negócios

Música
MÚSICoS de todo 

o mundo terão até 
o dia 15 de outubro 
para carregarem suas 
canções originais no 
endereço globalrock-
star.com, onde cente-
nas de milhares de fãs 
poderão votar seus 
artistas favoritos.

Trata-se do maior 
concurso de música 
online do mundo pro-
movido pela empre-
sa austríaca Global 
Rockstar com vários 
prêmios, sendo o maior 
deles US$ 25.000.

Beneficente
o BAR E restaurante 

Maquina Beer, na Av. 
Ranieri Mazilli, no bairro 
do Cristo, vai promover 
a Noite Beneficente no 
próximo dia 16, com parte 
da renda revertida para 
a Amem e sorteio de 
brindes. As atrações vão 
ser os artistas Glauco 
Meirelles, Alexandre Melo, 
Roberto Tuaregs e Janai-
na Loira Pressão.

Foto: Divulgação



O Instituto de Desenvolvi-
mento Municipal e Estadual (Ide-
me) constatou um acréscimo de 
1,22% no Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) da cidade de 
João Pessoa no mês de agosto. 
Com esse resultado, o percentual 
acumulado anual do custo de vida 
ficou em 7,38% e nos últimos 12 
meses em 10,26%. Dos sete gru-
pos que compõem a pesquisa do 
instituto, apenas um apresentou 
variação de preços médios negati-
va: Serviços Pessoais, com 1,40%.

A queda de preços no gru-
po serviços pessoais se justificou, 
principalmente, pela diminuição 
de valores registrada nos seguin-
tes itens: leitura (10,12%), recrea-
ção (2,13%), educação (2,09%) e 
serviços pessoais (1,34%). Já os 
demais grupos que integram o 
estudo do Ideme na capital: ali-
mentação, artigos de residência, 
transporte e comunicação, habi-
tação; saúde e cuidados pessoais 
e vestuário, revelaram aumentos 
entre 0,15% a 3,30%.

O grupo alimentação, no mês 
de agosto/15, apresentou um 
acréscimo de 1,84%. Os maiores 
aumentos de preços ocorreram 
em itens como: hortaliças e ver-
duras (8,45%), frutas (6,28%), sal 
e condimentos (3,53%), enlata-
dos e conservas (3,33%). Apenas 
três itens apresentaram quedas 
nos preços médios: tubérculos e 
raízes (5,08%), alimentação fora 
do domicílio (3,48%) e frango e 
ovos (1,22%). 

Já o grupo artigos de resi-
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Polícia apreende mais 
de 750 tabletes de 
maconha em Cajazeiras

Página 15

13

TRE-PB lança edital para concurso 
OPORTUNIDADE

O Diário Oficial da União 
publicou na edição de ontem 
edital do concurso público 
que prevê 19 vagas para o 
Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB). As ins-
crições começam no dia 14 
deste mês e vão até 13 de 
outubro. As remunerações 
variam de R$ 7.023,79 a R$ 
9.662,84, conforme o edital. 
O concurso ainda prevê ca-
dastro de reserva.

De acordo com o edital, 
o concurso oferece quatro 
vagas para analista judiciá-
rio, 13 para técnico judiciá-
rio, área administrativa, sem 
especialidade; uma para téc-
nico judiciário, área de apoio 
especializado em programa-
ção de sistemas; e uma para 
técnico judiciário, área de 
apoio especializado em ope-
ração de computadores. O 
cargo de analista é para nível 
superior e o de técnico, para 
nível médio.

A remuneração para 
analista judiciário pode che-
gar a R$ 9.662,84 quando 
somado aos vencimentos o 
auxílio-alimentação, para 
uma jornada de 40 horas 
semanais. Já para técnico ju-
diciário, os vencimentos po-
dem alcançar a R$ 7.023,79, 
para a mesma jornada de 
trabalho.

Para participar do con-
curso, os interessados de-
vem se inscrever no site 
da Fundação Carlos Chagas 
(FCC), onde a ficha de ins-
crição estará disponível a 
partir das 10h do dia 14 de 
setembro até as 14h do dia 
13 de outubro. 

As taxas de inscrição 

custam R$ 60,00 (nível mé-
dio) e R$ 75,00 (superior). 
As provas terão 60 ques-
tões, sendo 20 de conheci-
mentos gerais e 40 de co-
nhecimentos específicos, e 
estão previstas para serem 
aplicadas no dia 29 de no-
vembro deste ano.

Os candidatos terão 
três horas para realizar as 
provas dos cargos de técni-
co judiciário e quatro ho-
ras para analista judiciário, 
que contará ainda com re-
dação. O período da manhã 
será reservado para os car-
gos de técnico judiciário, e 
no período da tarde para 
os cargos de analista judi-
ciário. As avaliações serão 
aplicadas nas cidades de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Patos e Sousa.

Todos os questionamen-
tos relacionados ao edital 
deverão ser encaminhados 
ao Serviço de Atendimen-
to ao Candidato (SAC) da 
Fundação Carlos Chagas 
por meio do Fale Conosco 
(e-mail) no endereço eletrô-
nico www.concursosfcc.com.
br, ou pelo telefone (0XX11) 
3723-4388, de segunda à 
sexta-feira, das 10h às 16h.

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
está realizando uma manu-
tenção corretiva de urgência 
na Estação de Tratamento de 
Água, em Gramame. Por cau-
sa desse serviço, o abasteci-
mento de água em bairros de 
João Pessoa e toda cidade de 
Cabedelo estará intermitente 
(suspensões temporárias) até 
o meio-dia de hoje. 

De acordo com a gerência 
regional da Cagepa, no Litoral, 
o problema ocorreu na manhã 

de segunda-feira (8), quando a 
tubulação da lavagem de um 
dos filtros da Estação de Trata-
mento de Água rompeu. Desde 
então, técnicos da Cagepa es-
tão trabalhando para retomar 
o fornecimento de água o mais 
breve possível.

Confira os bairros afeta-
dos com a intermitência: Man-
gabeira (de I a VIII), Valentina 
Figueiredo, Mussumagro, Pa-
ratibe, Colinas do Sul, Tambaú, 
Manaíra, Cabo Branco, Bessa, 
São José, Renascer, Cristo Re-

dentor, Rangel, Jardim Itabaia-
na, Homero Leal, Jardim Sa-
maritano, Boa Esperança, Vale 
das Palmeiras, Distrito Indus-
trial, Costa e Silva, Jardim Ve-
neza, Vieira Diniz, Bairro das 
Indústrias, Funcionários II, III 
e IV, Esplanada, Jardim Sepol, 
Ernani Sátiro, Geisel e toda ci-
dade de Cabedelo.    

Mais informações sobre 
os serviços executados pela 
Cagepa podem ser obtidas 
gratuitamente por meio do te-
lefone 115. 

Os restos mortais dos 
dois cemitérios submersos 
pela Barragem de Acauã se-
rão transferidos para novas 
sepulturas nos municípios de 
Itatuba e Aroeiras, localizados 
a 117 e 146km da capital. A 
transferência foi definida em 
reunião do Ministério Públi-
co Federal com prefeitos dos 
municípios e representantes 
do Movimento Atingidos por 
Barragens, Superintendência 
de Administração do Meio 

Ambiente (Sudema) e Agência 
Executiva de Águas da Paraíba 
(Aesa).

A retirada das ossadas 
está prevista para iniciar no 
próximo dia 14, com base no 
reconhecimento dos túmulos 
pelas famílias dos sepultados 
e autorização delas para a re-
moção. As prefeituras de Itatu-
ba e Aroeiras se dispuseram a 
disponibilizar cemitérios para 
receberem os restos mortais.

Em decorrência do pe-

ríodo de estiagem que atinge 
a bacia do Rio Paraíba, a Bar-
ragem de Acauã sofreu gran-
de redução no seu volume de 
água, o que fez os cemitérios 
submersos aparecerem. 

As ossadas serão trans-
feridas para os cemitérios das 
comunidades de Pedro Velho 
e Cajá. Cada um dos novos ce-
mitérios abrigará um memo-
rial com nomes dos mortos 
cujo reconhecimento pelos 
familiares não foi possível.

Manutenção de urgência
compromete abastecimento 

Restos mortais são transferidos

JOÃO PESSOA E CABEDELO

SUBMERSOS PELA BARRAgEM DE ACAUÃ

A semana começa com a oferta 
de 200 oportunidades de trabalho 
no Sistema Nacional de Emprego de 
João Pessoa (Sine-JP). Há 80 vagas 
para cadastro de reserva de opera-
dor de telemarketing, mas no que se 
refere à contratação imediata, o des-
taque é o segmento de alimentação 
fora do lar, com 25 postos de traba-
lho abertos. Confira a lista de vagas: 
http://goo.gl/YxLUfr.

As funções nos estabelecimentos 
são: atendente de lanchonete (8), gar-
çom (7), auxiliar de cozinha (4) e co-
zinheiro de restaurante (2), além de 
uma vaga para cada um dos seguintes 
postos: chapeiro, mestre doceiro, pas-
teleiro e saladeiro. No comércio, há 17 
vagas para vendedores, entre internos 
e externos, inclusive com oportunidade 
para quem ainda não tem experiência. 
Já no ramo de beleza, há quatro vagas 
para cabeleireiro e duas para manicure.

Telemarketing
Uma empresa do ramo de call 

center está disponibilizando 80 va-
gas para compor seu banco de dados. 
Para concorrer, o interessado deve ter 
conhecimento do pacote Office e ter 
concluído Ensino Médio. Não é preci-
so ter experiência. Haverá prioridade 
para quem estiver cursando uma gra-
duação.

Ainda há oportunidades para ser-

vente de pedreiro (10) – exclusivas para 
pessoas com deficiência; mecânico de 
veículos automotores (7), auxiliar de de-
pósito (5), auxiliar de produção (5), bor-
racheiro (5) e panfleteiro (3), entre ou-
tras. O Sine-JP está situado na Avenida 
Cardoso Vieira, 85, Varadouro, e atende 
das 8h às 17h. O interessado em conse-
guir um emprego deve apresentar RG, 
CPF e Carteira de Trabalho. Para con-
correr às vagas em que o empregador 
exige apenas o currículo, o trabalhador 
deve enviá-lo para o e-mail sinejp.imo@
joaopessoa.pb.gov.br.

Sine nos Bairros
O Programa Sine nos Bairros, uma 

parceria com a Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Sedes), chega hoje ao 
Centro de Referência de Assistência So-
cial (Cras) de Mandacaru para fazer o 
cadastramento e encaminhamento às 
oportunidades de emprego e realizar 
uma capacitação sobre como o traba-
lhador deve se comportar numa entre-
vista de seleção. O Cras de Mandacaru 
está localizado na Rua Professor Alfre-
do Ataíde, sem número, e o atendi-
mento será feito das 8h ao meio-dia. 
Podem participar todas as pessoas com 
idade a partir de 16 anos, que este-
jam de posse de Carteira de Trabalho, 
RG, CPF e currículo. O Sine-JP funciona 
normalmente nos dias de execução do 
programa Sine nos Bairros.

Sine oferta 200 vagas de 
emprego para contratação 

MERCADO DE TRABALHO

As inscrições 
para o concurso 
começam no dia 
14 deste mês e 
seguem até 13 
de outubro no 
site da Fundação 
Carlos Chagas; 
taxas custam 
R$ 60 e R$ 75

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Há vagas para analista e 
técnico judiciário; salários 
chegam a R$ 9,6 mil

Ideme constata acréscimo de 
1,22% no custo de vida em JP

IPC DE AgOSTO

FOTO: Evandro Pereira

No ítem alimentação, os maiores aumentos de preços foram em hortaliças e verduras

dência teve uma variação positi-
va de 3,30%; transporte e comu-
nicação de 1,96%; habitação de 
0,90%, saúde e cuidados pessoais 
de 0,59%; enquanto o grupo ves-
tuário apresentou um aumento 
de 0,15%, sendo justificado pelos 
acréscimos de preços médios nos 
seguintes itens: roupa de homem 

(7,39%), roupa de criança (1,94%) 
e joias e tecidos (0,83%). 

Para conferir mais detalhes do 
estudo promovido mensalmente 
pelo Instituto de Desenvolvimen-
to Municipal e Estadual sobre o 
comportamento do custo de vida 
da capital paraibana, basta aces-
sar www.ideme.pb.gov.br.
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Balanço da PRF: acidentes matam 
3 pessoas nas rodovias no feriadão
Nos quatro dias que durou 
a operação, foram 29 
acidentes nas rodovias

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) registrou três 
mortes durante o feriadão 
nas rodovias federais da Pa-
raíba. Os três acidentes com 
vítimas fatais foram registra-
dos nos municípios de Santa 
Rita, Campina Grande e Ca-
jazeiras. A Operação Inde-
pendência 2015 teve início à 
zero hora da sexta-feira (4) e 
se encerrou no final da noite 
de segunda-feira (7). Ao lon-
go dos quatro dias que durou 
a operação, foram registra-
dos 29 acidentes em todas 
as rodovias federais que 
cortam a Paraíba, que ainda 
provocou ferimentos em 30 
pessoas.

Os três acidentes com 
mortes envolveram uma mo-
tocicleta, um ciclomotor e 
uma bicicleta. O ciclista en-
trou na BR-230, em Campina 
Grande, e acabou caindo na 
faixa da direita, sendo atro-
pelado por um caminhão. 
Um condutor de ciclomotor 

foi atingido por trás por um 
carro de passeio, na BR-101, 
em Santa Rita. E um motoci-
clista atropelou um animal, 
na madrugada do sábado (5), 

na BR-230, em Cajazeiras, 
Sertão do Estado.

Os riscos envolvendo 
veículos do tipo duas rodas 
(motocicletas, ciclomotores 

e bicicletas) continuam evi-
dentes no trânsito brasileiro. 
Seja por imprudência, impe-
rícia ou negligência, o fato é 
que as estatísticas mostram 

que uma grande parcela dos 
usuários destes veículos está 
na contramão da segurança 
no trânsito. Muitos, sequer, 
são habilitados, o que indica 

Foto: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

desconhecimento das regras 
de circulação e direção de-
fensiva. Outra parte insiste 
em não usar o capacete, que 
é fundamental para a redu-
ção de mortes. 

Alcoolemia
No feriadão, os agen-

tes da PRF realizaram 583 
testes com etilômetros, que 
resultou em 22 motoris-
tas autuados e dois presos. 
Deve-se considerar que os 
condutores autuados eram 
potenciais causadores de 
acidentes. Portanto, as ações 
com os etilômetros têm um 
caráter altamente preventivo.

Voando baixo
Um dos comportamen-

tos mais perigosos prati-
cados pelos motoristas é o 
excesso de velocidade. Para 
diminuir acidentes por esta 
prática, a PRF tem intensifi-
cado o emprego dos radares 
fotográficos, que registram 
os veículos que trafegam 
acima da velocidade limite. 
Nesse feriado de 7 de se-
tembro foram registradas 
1.397 imagens de veículos 
com velocidades além do 
permitido.

Patrulheiro usa  radar 
móvel para aferir a 

velocidade e multar os 
infratores nas BRs

PM prende mais de 90 suspeitos na PB
A Polícia Militar condu-

ziu 95 suspeitos de crimes 
e atos infracionais até as de-
legacias, durante o feriadão 
da Independência, em todo 
o Estado. No total, 43 foram 
por roubos ou furtos, 29 por 
porte ilegal de arma, 14 por 
tráfico de drogas, 4 por ho-
micídio, 4 por força de man-
dado de prisão e um que es-
tava foragido do presídio.

Os detidos por crimes 
contra o patrimônio (roubos 
e furtos) foram flagrados em 
ações contra pessoas, trans-
portes coletivos, estabeleci-
mentos comerciais, veículos 
e residências. 

O destaque foi a prisão 
de uma quadrilha que prati-
cou um arrastão a um mer-
cadinho, na segunda-feira 
(7), no bairro do Catolé, em 
Campina Grande, e depois 
invadiu uma casa, onde na 
fuga tomou por assalto um 

carro. Policiais do 2º Bata-
lhão prenderam os quatro no 
bairro do Itararé, dentro do 
veículo roubado, que já es-
tava com a placa do veículo 
trocada por uma do municí-
pio de Queimadas.

Israel Alves Rodrigues, 
de 32 anos, Edson Vieira Da 
Silva, 25 anos, Walace Tomaz 
Oliveira, 22, e Wesley Costa 
de Melo, de 18 anos, estavam 
de posse de dois revólveres 
e uma pistola – armas que 
foram utilizadas para ame-
açar as vítimas. Eles foram 
apresentados na Central da 
Polícia Civil.  

Em todo o Estado, hou-
ve um reforço do número de 
rondas e abordagens duran-
te o período, principalmente 
nos locais mais movimenta-
dos no feriadão, a exemplo 
de praias, praças e nos pon-
tos de desfiles alusivos à In-
dependência do Brasil.

 Apreensão de armas
As ações desencadeadas 

pela Polícia Militar durante 
o feriadão da Independência 
resultou na apreensão de 41 
armas de fogo, entre as 18h 
da última sexta-feira (4) e 
23h59 de segunda-feira (7). 
Foram retirados de circula-
ção 29 revólveres, dez espin-
gardas e duas pistolas.

Em uma das ações, foi 
apreendida uma pistola cali-
bre 9 milímetros – que é de 
uso restrito das forças arma-
das – com um homem, de 36 
anos, na cidade de Itapororo-
ca, no Litoral Norte da Paraí-
ba. Ele está entre um dos 29 
suspeitos que foram detidos 
por porte ilegal de arma de 
fogo durante o período, já 
que os demais acusados es-
tavam usando as armas para 
cometer outros crimes.

As apreensões aconte-
ceram nas cidades de Guri-

nhém, Campina Grande, Ca-
bedelo, Remígio, Conceição, 
Brejo do Cruz, João Pessoa, 
Pilõezinhos, Juripiranga, 
Catolé do Rocha, Curral de 
Cima, Coremas, Mamangua-
pe, Bayeux, Sousa, Santa 
Rita, Itaporanga, Patos, Barra 
de Santa Rosa, Mamanguape, 
Itapororoca e Pombal.

Destino das armas
Conforme prevê o artigo 

25 do estatuto do desarma-
mento (Lei 10.826, de 2003), 
“as armas de fogo apreen-
didas, após a elaboração do 
laudo pericial e sua juntada 
aos autos, quando não mais 
interessarem à persecução 
penal são encaminhadas pelo 
juiz competente ao Comando 
do Exército, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, 
para destruição ou doação 
aos órgãos de segurança pú-
blica ou às Forças Armadas”. 

NO FINAL DE SEMANA

Governo institui Fórum de Enfrentamento

O Diário Oficial do últi-
mo dia 5 trouxe a publicação 
do decreto do Governo do 
Estado instituindo o Fórum 
Estadual de Enfrentamento 
à Violência contra as Mulhe-
res do Campo e da Floresta 
da Paraíba. O fórum, cujo ob-
jetivo é formular e debater 
políticas públicas de enfren-
tamento à violência contra as 
mulheres do campo, em es-
pecial a atuação das Unida-
des Móveis para Atendimen-
to às Mulheres em Situação 
de Violência no Campo e na 
Floresta, terá a coordenação 
da Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana (SE-
MDH), com a Secretaria de 
Políticas para Mulheres da 
Presidência da República.

O fórum será composto 
por representantes de ór-

gãos públicos, autarquias, 
entidades e movimentos 
sociais e terá a indicação de 
seus representantes titula-
res e suplentes, preferencial-
mente do gênero feminino. 
Conforme o decreto, a coor-
denação do fórum poderá 
convidar representantes de 
órgãos das esferas federal, 
estadual e municipal, desde 
que promovam políticas re-
lacionadas às mulheres do 
campo para participar das 
reuniões.

De acordo com a secretá-
ria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana, Gilberta 
Santos Soares, o fórum se reu-
nirá, ordinariamente, a cada 
dois meses e, extraordinaria-
mente, por convocação da SE-
MDH. Ela explica que o fórum 
foi instituído para atender a 
demanda de planejamento da 
ação no trabalho de atendi-
mento das duas Unidades Mó-

veis para Atendimento às Mu-
lheres Vítimas de Violência no 
Campo e na Floresta, ônibus 
especialmente desenvolvido 
para se deslocar a lugares de 
difícil acesso.

“É o fórum quem vai 
deliberar sobre o uso e ca-
lendário de viagens das uni-
dades móveis, levando até as 
comunidades mais distantes 
informações e orientações ju-
rídicas, de saúde, de acesso ao 
trabalho e microcrédito, entre 
outras políticas”, revelou. A 
SEMDH recebeu a doação das 
unidades móveis em 2013, 
atendendo, no período de no-
vembro a dezembro, 249 mu-
lheres em dez municípios.

No período de 2013 a 
2015, já foram atendidas 
6.220 mulheres em 42 mu-
nicípios. De janeiro a dezem-
bro de 2014, as Unidades 
Móveis para Atendimento às 
Mulheres vítimas de Violên-

cia no Campo e na Floresta 
atenderam 4.022 mulheres 
residentes em 22 municípios 
paraibanos. De janeiro deste 
ano até este mês de setem-
bro, já foram atendidas 1.949 
mulheres em dez municípios.

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES DO CAMPO

O Fórum
Será coordenado pela Secretaria 
de Estado da Mulher e da Diversi-
dade Humana. Tem como finalida-
de formular e debater propostas 
de políticas públicas e acompa-
nhar as ações governamentais 
relacionadas às mulheres do cam-
po e da floresta, especialmente 
no que tange ao enfrentamento 
à violência (palestras e informa-
ções sobre Lei Maria da Penha e 
orientações gerais).

Saiba mais

Por orientação da 
Prefeitura de Campina 
Grande, o Centro de 
Zoonoses do municí-
pio vem desenvolvendo 
ações preventivas para 
evitar doenças advindas 
da proliferação dos pom-
bos da Praça da Bandei-
ra. As aves, símbolo da 
paz e, portanto, objeto 
de carinho das pessoas, 
que lhe dão toda espécie 
de comida, de pipocas 
a  guloseimas desacon-
selháveis para a espécie, 
já estão incomodando 
prédios do entorno da 
praça, para preocupação 
dos moradores e comer-
ciantes da área.

O Centro de Zoo-
noses monitora 16 áreas 
desde 2013. Os pom-
bos ocupam edificações 
onde costumam fazer 
seus ninhos em telha-
dos, forros, caixas de ar 
condicionado, torre da 
Igreja Matriz (Catedral), 
marquises e na Praça da 
Bandeira, no Centro. A 
população tem aumen-
tado a  cada dia, tornan-
do-se um problema de 
saúde pública, pois, po-
dem causar várias doen-
ças graves que podem 
levar à morte ou deixar 
sequelas.

As ações do Centro 
visam prevenir a prolife-
ração de doenças como 
criptococose, histoplas-
mose,  salmonelose, or-
nitose, toxoplasmose, 
dermatites, alergias, 
psitacose e tuberculose 
avícola, realizando mo-
nitoramentos nas áreas 
da cidade e praticando 
procedimento como re-
colhimento de ovos e 
ninhos, dentro do que 
especificam  todas as de-
terminações da Declara-
ção Universal dos Direi-
tos dos Animais.

“A ovulação da 
Pomba dura de 15 a 19 
dias. É um processo mui-
to rápido que culmina 
com a superpopulação 
da ave, principalmente 
na área central da cida-
de, por isso a necessida-
de de realizar este traba-
lho de monitoramento 
para controlar o cresci-
mento arbitrário do ani-
mal”, ressaltou Rossan-
dra Maria de Oliveira, 
coordenadora do Centro 
de Zoonoses de Campina 
Grande.

A coordenadora 
orienta as pessoas para 
que não alimentem os 
pombos de qualquer 
forma, nem exagerada-
mente, com frequência, 
pois este ato atrai ain-
da mais as aves, apro-
fundando ainda mais 
o problema. “Algumas 
pessoas gostam de ali-
mentá-los com restos de 
comida, pão, pipocas, 
que são alimentos ina-
dequados e prejudicam 
a saúde dos animais. 
Além de viciá-los, a ali-
mentação irracional das 
aves tende a aumentar 
consideravelmente o 
quantitativo delas”, fi-
nalizou.

 Desde que as ações 
foram adotadas pelo 
Centro de Zoonoses do 
município, apenas três 
casos de infecção foram 
registrados em Campina, 
um em 2013 e dois em 
2014, sendo soluciona-
dos com a total cura dos 
pacientes. 

O Centro de Zoo-
noses disponibiliza o te-
lefone 3310-7062 para 
que casos como estes se-
jam de conhecimento do 
órgão, para que sejam 
formatadas novas ações 
e intensificadas as que já 
são praticadas.

Zoonoses intensifica as 
ações para evitar doenças

NA PRAÇA DA BANDEIRA
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769 tabletes de maconha são 
apreendidos em Cajazeiras
Com as duas pessoas 
presas foram encontradas 
uma espingarda e munição

Fórum Inovar & 
Construir em JP

Estão abertas as inscrições 
para o “Fórum Inovar & Construir: 
soluções inteligentes para o cenário 
atual”, nos dias 7 e 8 de outubro, no 
Centro Cultural Ariano Suassuna, no 
Tribunal de Contas do Estado, em 
João Pessoa. As inscrições podem 
ser feitas pela internet, através do 
endereço eletrônico http://www.
inovareconstruir.com.br/. O valor 
para profissionais é de R$ 150,00. 
Estudantes e associados ao Sin-
dicato da Indústria da Construção 
Civil de João Pessoa (Sinduscon-JP) 
pagam R$ 75,00.  O presidente da 
Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), José Carlos Mar-
tins, falará na abertura do fórum 
sobre “O Cenário Político para a 
Construção Civil”.  O objetivo é apre-
sentar soluções para o setor  com 
foco na sustentabilidade.

Mutirão de 
Conciliação Fiscal

Os contribuintes de João 
Pessoa que estão em débito com o 
IPTU e a TCR referentes a 2015 não 
precisam se descolar ao Centro Ad-
ministrativo Municipal (CAM) para 
conseguir os descontos oferecidos 
através do Mutirão de Conciliação 
Fiscal. Os descontos de 100% nos 
juros e de 90% nas multas por 
atraso oferecidos pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP) 
também estão garantidos a quem 
imprimir os boletos através do Por-
tal do Contribuinte da PMJP. O Muti-
rão se estende até o próximo dia 30, 
oferecendo os descontos nos juros e 
multas de mora incididos sobre to-
das as dívidas de ordem tributária 
ou de outra natureza e em qualquer 
fase da cobrança. O serviço é ofere-
cido das 8h às 17h, no auditório do 
CAM, em Água Fria. 

Curso de artes 
circenses na Funesc

A Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) está com ins-
crições abertas para novas turmas 
do curso de artes circenses. Com 
duração de três meses, o programa 
tem início neste mês e se estende 
até dezembro. As turmas serão 
ministradas por Ulisses Moraes No-
gueira (MS) e por Josenberg Pereira 
(PB), com duas opções: nas segun-
das e quartas ou terças e quintas. 
Para as duas, o horário é das 19h às 
21h. Os interessados têm até esta 
sexta-feira (11) para se inscrever e 
o custo mensal é de R$ 60. 

As matrículas devem ser fei-
tas presencialmente junto à Direto-
ria de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural (DDAC), do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em Tambauzinho, 
das 9h às 12h e das 14h às 17h, de 
segunda a sexta-feira. 

Programa Viva Água 
em Campina Grande

Moradores dos municípios 
da região da Borborema serão be-
neficiados com ações de combate à 
estiagem na Paraíba. Nesta quarta-
feira, o Governo do Estado, por meio 
da Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) e Secretaria de In-
fraestrutura, Meio Ambiente, Ciên-
cia e Tecnologia e Recursos Hídricos 
(Seirmacht), faz  a entrega de 96 
caixas d’água pelo Plano Emergen-
cial de Enfrentamento à Estiagem - 
Programa Viva Água, às prefeituras 
da região. 

A solenidade será realizada 
às 9h, na sede da Cagepa Regional 
do Borborema, situada na Rua Luiza 
Bezerra Mota, s/n, bairro do Catolé, 
em Campina Grande.

Nessa primeira remessa de 
equipamentos do programa, o in-
vestimento é de mais de R$ 200 mil. 

A Polícia Civil da Paraí-
ba realizou mais um traba-
lho de repressão qualifica-
da ao tráfico de drogas na 
madrugada de ontem no 
interior do Estado. Desta 
vez, a ação aconteceu na 
zona rural de Cajazeiras, 
onde a Delegacia de Repres-
são a Entorpecentes (DRE) 
de João Pessoa apreendeu 
769 tabletes de maconha, 
a maior quantidade de en-
torpecentes retirada de cir-
culação neste ano. Equipes 
da 20ª Delegacia Seccional 
também deram apoio à de-
legacia especializada. 

A droga estava escondi-
da em um teto falso de um 
caminhão baú, rebocado 
por outro caminhão. Du-
rante a abordagem, foram 
presos Odair José Linhares 
Maia, 32, e Diego de Souza 
Dutra, ambos naturais de 
Brejo do Cruz, de onde vi-
nha o veículo. Também foi 
apreendia uma espingarda 
calibre 12, com munições. 

Segundo o delegado 
Thiago Sandes, titular da 
DRE, a equipe da delegacia 
especializada se deslocava 
na realização de outro tra-
balho quando suspeitou do 
caminhão, que entrou em 
uma estrada vicinal. 

“A atitude chamou a 
nossa atenção, visto que o 
caminho ia dar apenas em 
um açude da localidade, 
não levando a qualquer 
outro lugar. A partir daí, 
abordamos o veículo e as 
quatro pessoas que lá es-
tavam. Quando abrimos o 
caminhão rebocado, nossa 
equipe identificou a exis-
tência da droga na parte 
superior. Todos os quatro 
homens foram ouvidos e 
dois deles foram liberados, 
porque apenas tinham sido 
contratados para realizar o 
reboque do caminhão que 
estava com a droga, mas 
não sabiam da existência 
dela”, explicou o policial, 
acrescentando que o fla-
grante foi feito na sede da 
Delegacia Seccional de Ca-
jazeiras.

Para o delegado geral 
de Polícia Civil, João Alves 
de Albuquerque, o êxito na 
apreensão da droga denota 
a atenção especial dedicada 
pela instituição em inves-
tigações de enfrentamento 
ao tráfico na Paraíba.

“Realizando outra in-
vestigação, a equipe foi 
proativa ao apurar uma 
conduta suspeita que resul-
tou nessa apreensão de ma-
conha, considerada a maior 
já realizada este ano pelas 
polícias estaduais. A Polícia 
Civil tem realizado um tra-
balho diferenciado, pauta-
do na atividade investigati-
va de excelência, visando a 
proteção da sociedade”, fri-
sou o chefe da instituição. 

O material apreendido 
foi encaminhado à unidade 
do Instituto de Polícia Cien-
tífica da região para exame 
e pesagem e deve ser trazi-
do para João Pessoa nesta 
quarta-feira. Já os presos 
permanecem à disposição 
do Poder Judiciário. 

A droga estava escondida em um teto falso de um caminhão baú, que era rebocado por outro veículo na zona rural do município

PM recupera 25 
carros e motos e 
prende acusados 
de tráfico na PB

A Polícia Militar con-
cluiu o feriadão da Indepen-
dência com a apreensão de 
mais de 6 kg de crack, ma-
conha e cocaína durante as 
abordagens realizadas entre 
18h da última sexta-feira (4) 
e 23h59 de segunda-feira 
(7), período em que também 
foram recuperados 25 veícu-
los com registros de roubos 
ou furtos.

Catorze pessoas foram 
conduzidas até as delega-
cias após serem flagradas 
com entorpecentes nos 
municípios de João Pessoa, 
Campina Grande, Cabedelo, 
Bayeux, Conde, Princesa Isa-
bel, Cuité, Monteiro e Água 
Branca.

Em Campina Grande, 
no fim da noite da segunda-
-feira, policiais da Tropa de 
Choque da 5ª Companhia 
do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) intercep-
taram uma moto com dois 
suspeitos, no bairro Estação 
Velha, e apreenderam com 
eles 2 kg de maconha, além 
de uma quantidade de coca-
ína. José Oziel Gomes Silva, 
de 35 anos, e Fábio Silva de 
Andrade, 36, foram encami-
nhados para a Central da Po-
lícia Civil. 

As rondas, abordagens 
e verificação de denúncias 
foram responsáveis pela re-
cuperação de 25 veículos 
(20 motos e cinco carros) 
com queixas de roubos ou 
furtos durante as ações do 
feriadão, nas cidades de Pe-
dra Lavrada, Gurinhém, San-
ta Rita, Itabaiana, Cachoeira 
dos Índios, Cubati, Campina 
Grande, Matinhas, João Pes-
soa, Sousa, Lucena, Itabaia-
na e Pedras de Fogo.

Investigações realizadas 
pela Polícia Civil da Paraíba, 
por meio da Delegacia de 
Defraudações e Falsificações 
(DDF) de João Pessoa, ga-
rantiram o cumprimento de 
mandado de prisão preven-
tiva em desfavor da gaúcha 
Jussandra Colla, 33, suspeita 
da prática de estelionato na 
capital. Ela foi presa em fla-
grante na sexta-feira (4) por 
um financiamento de veícu-
lo importado no valor de R$ 
110 mil com uso de docu-
mentos falsos.

De acordo com as in-
vestigações, Jussandra teria 
comparecido  a uma conces-
sionária no bairro de Jaguari-
be com outras duas pessoas, 
portando documentos do Es-
tado de Pernambuco. “O se-

tor de fraudes da instituição 
financeira responsável pelo 
trâmite de compra verificou a 
tempo a falsidade e entrou em 
contato com a DDF, permitin-
do a descoberta da fraude e a 
prisão em flagrante”, explicou 
o delegado Lucas Sá, titular da 
especializada. 

Ainda segundo o delega-
do, a suspeita primeiramente 
se identificou como Niedja Flá-
via, mas logo depois confessou 
seu verdadeiro nome e dis-
se ser promotora de vendas, 
vinda da cidade de Ametista 
do Sul (RS). “As investigações 
da Polícia Civil permitiram 
comprovar que ela integra 
uma organização criminosa 
especializada na negociação 
de veículos de maneira frau-
dulenta. O grupo vem atuando 

há pelo menos três anos em 
João Pessoa e em outras cida-
des da Paraíba”, revelou Lucas 
Sá, acrescentando que pelo 
menos cinco integrantes des-
se grupo criminoso já foram 
identificados e serão devida-
mente investigados e proces-
sados criminalmente pelas 
fraudes praticadas.

A Delegacia de Defrau-
dações e Falsificações orien-
ta a população que verifique 
a procedência de qualquer 
veículo negociado, entrando 
sempre em contato com o pro-
prietário legal do veículo. “Em 
qualquer situação atípica ou 
descumprimento contratual, 
a DDF está à disposição da 
população, atendendo diaria-
mente”, frisou o titular da de-
legacia especializada. 

Gaúcha suspeita de prática de 
estelionato é presa na capital 

MANDADO DE PRISÃO

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio do trabalho da 
equipe da Delegacia de Crimes 
contra o Patrimônio (Roubos 
e Furtos) de João Pessoa, con-
seguiu frustrar mais uma ação 
de criminosos contra institui-
ções bancárias na madrugada 
de segunda-feira (7). Na oca-
sião, foi preso em flagrante 
Adriano Marques Santana, de 
21 anos, e apreendidos armas, 
espingardas e ainda um maça-
rico e outros materiais usados 
em arrombamentos de caixas 
eletrônicos. 

De acordo com o titular 
da especializada, delegado 
Walter Brandão, o trabalho 
aconteceu no bairro do Cabo 
Branco, logo após os investi-
gadores seguirem um veículo. 
“Recebemos a informação de 

que um grupo usaria um carro 
de luxo e pretendia arrombar 
um caixa eletrônico no bairro 
de Jaguaribe e nossos investi-
gadores os seguiram. Os cri-
minosos foram surpreendidos 
por um carro da Polícia Militar 
e resolveram deixar o local e 
se deslocaram para a orla do 
Cabo Branco, onde os policiais 
da Roubos e Furtos fizeram a 
abordagem ao carro. No mo-
mento da prisão, quatro pes-
soas conseguiram fugir e nós 
prendemos Adriano em fla-
grante com as armas, pistolas, 
espingardas e ainda o material 
que seria usado no arromba-
mento”, disse o delegado Wal-
ter Brandão. 

A delegada adjunta da 
especializada, Júlia Valeska, 
acrescentou que o preso faz 

parte de um bando que execu-
tava esse tipo de crime e que as 
outras pessoas foragidas estão 
sendo investigadas e mais pri-
sões podem acontecer. “Nós 
interrogamos Adriano e ele 
relatou que não conhece todos 
os criminosos que estavam na 
ação, só conhece apenas um, 
que foi quem o chamou para 
participar do assalto. Estamos 
levantando informações, co-
lhendo depoimentos e mais 
pessoas podem ser presas”, 
ressaltou Júlia Valeska.

Adriano Marques vai 
responder pelos crimes de 
assalto qualificado, porte 
ilegal de arma de fogo de 
uso restrito e ainda associa-
ção criminosa. Ele vai ficar à 
disposição das decisões do 
Judiciário. 

Polícia impede arrombamento a 
caixa eletrônico em João Pessoa

ASSALTO FRUSTRADO

Foto: Secom-PB
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Votação da reforma 
política é encerrada 
no Senado Federal
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REUNIÃO COM DIRIGENTES DA UNALE

ALPB debate Pacto Federativo
FOTO: Divulgação/ALPB

Deputados estaduais querem 
legislar sobre assuntos que 
competem à União

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) realizou, na 
tarde dessa terça-feira, 8, uma 
reunião com o objetivo de de-
bater sobre o Pacto Federativo 
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição que tramita no Congres-
so Nacional e prevê alteração 
nas relações tributárias entre 
Poder Legislativo, Estados e 
Municípios), em especial mu-
danças no fortalecimento das 
assembleias que passaria a 
legislar sobre assuntos que 
competem atualmente à União. 
O encontro foi realizado no 
plenário José Mariz e contou 
com a presença dos deputados 
Estela Bezerra, João Gonçalves 
e Buba Germano, além dos de-
putados catarinense Fernando 
Coruja e Kennedy Nunes, que 
fazem parte da União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais (Unale).

Para a deputada Estela Be-
zerra, que ocupa a Secretaria 
das Mulheres da Unale, o papel 
das assembleias legislativas 
é resumido. “Estamos entre a 
União e a Municipalidade. Essa 
articulação visa dar uma certa 

unidade e que as assembleias 
sejam mais fortes em legislar 
sobre assuntos como políticas 
públicas setoriais e matérias 
do código civil. Algumas maté-
rias dessa ordem poderiam ser 
tratadas no Brasil como ocorre 
nos Estados Unidos, onde os 
Estados legislam sobre deter-
minados assuntos”, ressaltou.

 O deputado Kennedy 
Nunes afirma o objetivo da 
discussão é aumentar o poder 
do cidadão e a autonomia dos 
Estados e Municípios. “Nós 
queremos passar alguns itens 
que são privativos da União 
em legislar concorrentemente 
com as demais esferas como 
água, energia, jazidas, trans-
porte, trânsito são algumas 
das questões que queremos 
modificar”, disse.

O deputado catarinense 
Fernando Coruja acredita que 
a mudança é um consenso. “Es-
tamos propondo outra forma 
de mudança que é uma emen-
da para mudar o texto consti-
tucional que diz de que forma 
os Poderes se relacionam. Há 
um dispositivo que permite 
isso e estamos procurando 
apoio de outras assembleias 
para apresentar essa proposta 
em Brasília”, destacou.

Dentre as mudanças de-

Parlamentares justificam que motivo do encontro é ampliar o poder do cidadão e a autonomia de Estados e municípios brasileiros

batidas na reunião de hoje 
ainda estão as que permitam 
que os Estados poderão descri-
minalizar condutas no âmbito 
de seu território, legislar so-
bre o agronegócio, a iniciativa 
popular possa fazer emendas 
à Constituição Federal, incluir 
imposto na repartição de re-
cursos com Estados e Muni-
cípios e aumentar em 10% 

o Fundo de Participação dos 
Estados e Municípios (FPE) e 
(FPM). Com essa mudança, o 
repasse do FPE na Paraíba pas-
saria de R$ 3 bilhões para R$ 
4,4 bilhões. 

Reunião da CCJ
Mais cedo, a Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) 
realizou reunião ordinária para 

apreciar 47 matérias, das quais 
28 foram aprovadas, com des-
taque para a Mensagem 25/15, 
do Governo do Estado, que 
autoriza a representação de 
policiais civis, militares e bom-
beiros pela Procuradoria Geral 
do Estado. Outro projeto apro-
vado na reunião desta terça é 
o 264/15, do deputado Tovar, 
que dispõe sobre informações 

no site da Secretaria de Saúde 
do Estado sobre os leitos ocu-
pados e livres nas unidades do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

A reunião de ontem con-
tou com a presença da presi-
dente da CCJ, Estela Bezerra, 
e dos deputados Janduhy Car-
neiro, Buba Germano, Branco 
Mendes, Hervázio Bezerra e 
Camila Toscano.

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
concedeu título de Cida-
dão Paraibano ao presi-
dente nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Marcus Vinícius 
Furtado Coelho. A sessão 
solene para entrega do 
título aconteceu na ma-
nhã dessa terça-feira, 8, na 
sede da OAB-PB.

O presidente da ALPB, 
deputado Adriano Galdi-
no, que também é advo-

gado, destacou que che-
gar à presidência da OAB 
é uma realização e uma 
responsabilidade muito 
grande. Para tal, é neces-
sária “uma larga folha de 
serviços prestados à nação 
brasileira e Marcus Vinícius 
é merecedor deste título 
de Cidadão Paraibano”, 
afirmou o parlamentar.

A propositura da ho-
menagem foi da ex-de-
putada Eva Gouveia, re-
presentada na ocasião por 

seu marido, o deputado 
federal Rômulo Gouveia. 
O presidente nacional da 
OAB também foi homena-
geado pela Câmara Muni-
cipal de João Pessoa com o 
título de Cidadão Pessoen-
se, proposto pelo vereador 
Bruno Farias.

O presidente do Con-
selho Federal da OAB, 
Marcus Vinícius Furtado 
Coelho, agradeceu a ho-
menagem e declarou que 
sempre se sentiu paraiba-

no, embora seja natural 
do Estado do Maranhão. 
O presidente da OAB lem-
brou que é neto de parai-
banos e sentiu-se honrado 
com o título. “Aqui neste 
Estado temos realizado 
uma gestão voltada para 
a cidadania dos paraiba-
nos. A Paraíba tem grande 
contribuição na história 
desse país e me tornar pa-
raibano aumenta minhas 
responsabilidades como 
advogado e como cidadão 

com este Estado”, disse. O 
presidente dedicou a ho-
menagem a  todos os ad-
vogados do país.

 O presidente da OAB-
-PB, Odon Bezerra, des-
tacou a colaboração do 
presidente Marcus Vinícius 
em relação a benefícios 
realizados pela advocacia 
paraibana. Além de obras 
estruturais, Odon lembrou 
a importância da realiza-
ção do exame da OAB no 
Sertão da Paraíba, evi-

tando o deslocamento de 
estudantes e propensos 
advogados à capital pa-
raibana.  “Marcus é uma 
espécie de ‘embaixador’ 
da Paraíba no Conselho 
Federal. Reformas estru-
turais na sede da OBA-PB 
foram feitas com sua aju-
da. A OAB em Cajazeiras 
foi concretizada com sua 
colaboração, assim como, 
a reforma da seccional de 
Patos”, lembrou o presi-
dente do órgão no Estado.

Presidente da OAB recebe títulos de cidadania em JP

O Conselho Estadual de 
Políticas Culturais (Conse-
cult) se reúne nesta quinta-
-feira, 10, na Sala 3 do Espa-
ço Cultural, em João Pessoa. 
Além de apresentar as dire-
trizes e ações do Plano Plu-
rianual (PPA), será discutida 
a metodologia do Encontro 
Nacional de Conselhos de 
Cultura, com o propósito de 
definir as políticas públicas 
para o setor. 

O Consecult, espaço ins-
titucionalizado de participa-
ção social, é um órgão colegia-
do e tem funções normativas, 
deliberativas, consultivas e 
fiscalizadoras das ações es-
tratégicas a política cultural 
do Estado. No mês passado, 
foram realizadas cinco reuni-
ões extraordinárias, nas quais 
ficou acertada a sistematiza-
ção de ações com o intuito de 
potencializar a execução das 
diretrizes apresentadas. 

Ao todo, serão realizadas 
mais quatro reuniões, a fim 
de destacar a importância 

participativa da sociedade no 
fortalecimento do Consecult 
e das políticas para o setor. 
Outro avanço dessas reuniões 
foi a criação de uma metodo-
logia de funcionamento em 
quatro câmaras participati-
vas que vão servir para des-
centralizar das atividades do 
conselho. Serão realizadas 
reuniões uma vez por mês, 
nas quais será apresentada a 
minuta do Plano Estadual de 
Cultura, com a metodologia 
de aplicação já definida. 

Participam da reunião 
representantes dos diferen-
tes segmentos culturais que 
vão expor suas contribuições, 
expectativas e proposições 
para a política cultural nos 
próximos quatro anos. Além 
de envolver diversos segmen-
tos culturais do Estado, ainda 
se fazem presentes represen-
tantes das vinculadas da Se-
cretaria de Estado da Cultu-
ra tais quais Funesc, Iphaep, 
Fundação Ernani Sátiro (Fu-
nes) e Fundação Casa de José 

Américo (FCJA).
O secretário de Cultura, 

Lau Siqueira, avaliou a ativi-
dade como um ótimo espaço 
para a construção e fortaleci-
mento das políticas culturais, 
pela diversidade de repre-
sentações presentes e pelo 
rico debate estabelecido. “Foi 
muito importante termos re-
alizado este encontro, já que 
houve grande participação de 
diversos segmentos, e conse-
guimos dar um bom encami-
nhamento sobre as questões 
tratadas”, concluiu.

Conselho de Cultura se reúne 
amanhã no Espaço Cultural

DIRETRIZES E AÇÕES

Os promotores de Justi-
ça João Arlindo Corrêa Neto 
e Carlos Romero Lauria Pau-
lo Neto foram empossados 
na tarde dessa terça-feira, 
8, respectivamente, nas Se-
cretarias Geral (Seger) e de 
Planejamento e Gestão (Se-
plag), do Ministério Público 
da Paraíba. O ato de posse 
dos novos secretários foi 
realizado pelo procurador-
-geral de Justiça, Bertrand 
Asfora, no edifício-sede da 
instituição, em João Pessoa.

“A Seplag é mais um de-
safio e só tenho a agradecer 
pela confiança do doutor 
Bertrand”, destacou o novo 
secretário da Seplag, Carlos 
Romero, que antes fez um ba-
lanço sobre os dois últimos 
anos que passou à frente da 
Secretaria Geral, ressaltando 
a estruturação financeira e 
administrativa na primeira 
gestão de Bertrand Asfora 
à frente do MPPB, transfor-
mando a realidade do am-
biente jurídico da institui-
ção, inclusive com o PPCR e 
o concurso para servidores, 

o segundo na história do Mi-
nistério Público paraibano.

O novo secretário-geral, 
João Arlindo, que chegou a 
ocupar o cargo interinamen-
te por cerca de dois meses, 
entre junho e agosto deste 
ano, fez questão de ressal-
tar, também, a confiança de 
Bertrand Asfora em relação 
ao seu nome, destacando: 
“Chego à Seger com o intuito 
único e exclusivo de servir 
ao Ministério Público, aos 
membros e servidores da 
instituição e, principalmen-
te, à sociedade paraibana”.

“Esta é a marca do Mi-
nistério Público da Paraíba: 
temos aqui um trabalho 
em conjunto”, discursou, 
ao final, o procurador-geral 
Bertrand Asfora. “Essa é a 
grande força da nossa ins-
tituição, esse é o brio do 
Ministério Público da Pa-
raíba: não é apenas o tra-
balho de um procurador, 
mas um trabalho conjunto 
de uma instituição, tendo 
como referência a socieda-
de a quem servimos”.

Dois secretários são 
empossados no MPPB

Além de apresentar 
as diretrizes e 
ações do Plano 
Plurianual (PPA), 
será discutida a 
metodologia do 
Encontro Nacional

Pauta do TCE 
tem recursos 
e contas de 
Câmaras

Oito recursos oriundos de 
prefeitos e ex-prefeitos, uma 
denúncia contra o ex-gestor 
do município de Tacima e 
oito contas anuais de Câma-
ras de Vereadores compõem, 
em meio a outros processos, 
a pauta de julgamentos do 
Tribunal de Contas do Esta-
do para esta quarta-feira, 9, a 
partir das 9 horas, sob a presi-
dência do conselheiro Arthur 
Cunha Lima.

O TCE verificará, na oca-
sião, as prestações das con-
tas das Câmaras Municipais 
de São Domingos do Cariri 
(exercício de 2013), Cacimba 
de Dentro, Alagoinha, Sertão-
zinho, Dona Inês, Borborema, 
Salgado de São Félix e Juripi-
ranga (2014).

Os recursos de gestores e 
ex-gestores municipais contra 
decisões anteriores do TCE ad-
vêm de Quixaba, São Miguel de 
Taipu, São Bento, São Sebas-
tião de Lagoa de Roça, Lagoa 
Seca, Santana dos Garrotes, Al-
godão de Jandaíra e Monteiro.
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Senado finaliza votação da reforma 
política, que volta para a Câmara
Proibição de doações a 
candidatos e partidos é 
mudança mais significativa

Os senadores votaram 
nessa terça-feira, 8, a redação 
final da reforma política. As-
sim o texto do PLC 75/2015 
vai ser reexaminado pelos 
deputados. O relator da Co-
missão da Reforma Política, 
senador Romero Jucá (PM-
DB-RR), explicou que, para as 
regras novas valerem para as 
eleições de prefeitos e verea-
dores do ano que vem, a pro-
posta deve ser sancionada 
até 2 de outubro.

O destaque da reforma 
política aprovada pelos sena-
dores é a proibição de doa-
ções de empresas e outras 
pessoas jurídicas a partidos 
políticos e a candidatos. As 
legendas apenas poderão 
receber dinheiro de pessoas 
físicas, mas a doação não 
pode ser superior ao que o 
cidadão recebeu no ano an-
terior à eleição. Além disso, 
as doações devem ser por 
meio de cheques cruzados e 
nominais, de transferência 
eletrônica ou de depósitos 
em espécie devidamente 
identificados. A identificação 
do doador é obrigatória, bem 
como a emissão de recibos.

Outra mudança signifi-
cativa está nas normas para 
as coligações partidárias nas 
eleições proporcionais. Os 
partidos poderão continuar 
a se juntar para as disputas, 
mas os candidatos com vota-
ções insignificantes não de-
verão mais ganhar cadeiras 
nos parlamentos. Se o texto 
do PLC 75/2015 for sancio-
nado como está, somente 
estarão eleitos aqueles que 

opiniao.auniao@gmail.com

Boff
Leonardo

O pequenino sírio de 3 a 4 anos jaz afogado na praia, 
pálido e ainda com suas roupinhas de criança. De bruços 
e com o rosto voltado ao lado, como quem quisesse ainda 
respirar. As ondas tiveram piedade dele e o levaram à praia. 
Os peixes, sempre famintos, o pouparam porque também 
eles se compadeceram de sua inocência. Ayslan Kurdi é seu 
nome. Sua mãe e seu irmãozinho também morreram. O pai 
não pôde segurá-los e lhes escaparam das mãos, tragados 
pelas águas. 

Querido Ayslan: você fugia dos horrores da guerra 
na Síria, onde tropas do presidente Assad, apoiado pelos 
ricos Emirados árabes, lutam contra soldados do cruel 
Estado Islâmico, esse que degola a quem não se converte 
à sua religião, tristemente apoiado pelas forças ocidentais 
da Europa e dos Estados Unidos. Imagino que você tremia 
ao som dos aviões supersônicos que lançam bombas 
assassinas. Não dormia de medo de que sua casa voasse 
pelos ares em chamas.

Quantas vezes você não deve ter escutado de seus 
pais e vizinhos quão temíveis são os aviões não pilotados 
(drones). Eles caçam as pessoas pelas colinas desérticas 
e as matam. Festas de casamento, celebradas com alegria, 
apesar de todo o horror, também são bombardeadas, pois 
se supõe que no meio dos convidados deverá haver algum 
terrorista.

Talvez você nem imagina que quem pratica essa 
barbaridade, e está por trás disso tudo, é um soldado jovem, 
vivendo no Texas num quartel militar. Ele está sentado 
tranquilo em sua sala diante de uma imensa tela como 
de televisão. Através de um satélite mostra os campos de 
batalha da sua terra, a Síria, ou do Iraque. Conforme a sua 
suspeita, com um pequeno toque num botão dispara uma 
arma presa no drone. Nada sente, nada escuta, nem chega 
a ter pena. Lá no outro lado, a milhares de km, são mortas 
subitamente 30-40 pessoas, crianças como você, pais e mães 
como os seus e pessoas que nada têm a ver com a guerra. 
São friamente assassinadas. Lá do outro lado, ele sorri por 
ter acertado o alvo.

Por causa do terror que vem pelo céu e pela terra, pelo 
pavor de serem mortos ou degolados, teus pais resolveram 
fugir. Levaram toda a família. Nem pensam em arranjar 
trabalho. Apenas não querem morrer ou serem mortos. 
Sonham em viver num país onde não precisam ter medo, 
onde possam dormir sem pesadelos.

E você, querido Ayslan, podia brincar alegremente na 
rua com coleguinhas cuja língua você não entende mas nem 
precisa, porque vocês, crianças, têm uma linguagem que 
todos, os meninos e meninas, entendem.

Você não pôde chegar a um lugar de paz. Mas agora, 
apesar de toda a tristeza que sentimos, sabemos que você, 
tão inocente, chegou a um paraíso onde pode enfim brincar, 
pular e correr por todos os lados na companhia de um Deus 
que um dia foi também menino, de nome Jesus, e que, para 
não deixá-lo só, voltou a ser de novo menino. E vai jogar 
futebol com você; você vai poder pegar no colo um gatinho 
e correr atrás de um cachorrinho; vocês vão se entender 
tão bem como se fossem amigos desde sempre; juntos vão 
fazer desenhos coloridos, vão rir dos bonecos que fizerem 
e vão contar histórias bonitas, um ao outro. E se sentirão 
muito felizes. E veja que surpresa: lá estará também seu 
irmãozinho que morreu. E sua mãe vai poder abraçá-lo e 
beijá-lo como fazia tantas vezes.

Você não morreu, meu querido Ayslan. Foi viver e 
brincar num outro lugar, muito melhor. O mundo não era 
digno de sua inocência.

E agora deixe que eu pense com meus botões. Que 
mundo é esse que assusta e mata as crianças? Por que 
a maioria dos países não querem receber os refugiados 
do terror e da guerra? Não são eles, nossos irmãos e 
irmãs, habitando a mesma Casa Comum, a Terra? Esses 
refugiados não cobram nada. Apenas querem viver. Poder 
ter um pouco de paz e não ver os filhos chorando de medo 
e saltando da cama pelos estrondos das bombas. Gente 
que quer ser recebida como gente, sem ameaçar ninguém. 
Apenas quer viver o seu jeito de venerar Deus e de se vestir 
como sempre se vestiu.

Não foram suficientes dois mil anos de cristianismo 
para fazer os europeus minimamente humanos, solidários 
e hospitaleiros? Ayslan, o pequeno sírio, morto na praia, é 
uma metáfora do que é a Europa de hoje: prostrada, sem 
vida, incapaz de chorar e de acolher vidas ameaçadas. Não 
ouviram eles tantas vezes que quem acolhe o forasteiro e o 
perseguido está anonimamente hospedando Deus?

Querido Ayslan, que a sua imagem estirada na praia 
nos suscite o pouco de humanidade que sempre resta 
em nós, uma réstea de solidariedade, uma lágrima de 
compaixão que não conseguimos reter em nossos olhos 
cansados de ver tanto sofrimento inútil, especialmente de 
crianças como você. Ajude-nos, por favor, senão a chama 
divina que tremula dentro de nós, pode se apagar. E se 
ela se apagar, então afundaremos todos, pois sem amor e 
compaixão nada mais terá sentido neste mundo.

De Leonardo Boff, um vovô de um país distante que 
já acolheu muitos de seu país, a Síria, e que se compadeceu 
com sua imagem na praia e lhe fizeram escapar doloridas 
lágrimas de compaixão.

O pequenino afogado 
nos faz chorar e pensar

Proposta deve ser sancionada até 2 de outubro para ter validade nas eleições municipais de 2018

obtiverem número igual ou 
superior a 10% do quociente 
eleitoral.

Trânsito
A prática de justificar o 

voto pode estar com os dias 
contados. A proposta assegu-
ra ao eleitor o direito de votar 
para presidente da República, 
governador, senador, deputa-
do federal, deputado estadual 
e deputado distrital em urnas 
especialmente instaladas para 
esse fim. Para ter esse direito, 
o eleitor deverá habilitar-se 
na Justiça Eleitoral até 45 dias 
antes da eleição. Precisa ainda 
informar onde vai votar.

Redução de gastos
As campanhas deverão 

ficar mais baratas. De acor-
do com a proposta, o limite 
de gastos deverá variar entre 
30% a 70% dos custos da úl-

tima campanha anterior à pu-
blicação da lei oriunda do PLC 
75/2015. Caberá à Justiça 
Eleitoral divulgar qual o teto 
do que pode ser usado. Para 
viabilizar o corte de custos, a 
proposta de reforma política 
prevê que a propaganda elei-
toral, inclusive na internet, vai 
começar no dia 15 de agosto 
do ano da eleição. Nas inser-
ções somente poderão apa-
recer os próprios candidatos, 
textos com propostas, fotos, 
jingles, clipes com música ou 
vinhetas com a indicação do 
número do candidato ou do 
partido. Será autorizada tam-
bém a exibição de entrevistas 
com os candidatos.

A prática de cabos elei-
torais remunerados pode 
acabar. O projeto de reforma 
política proíbe a contrata-
ção direta ou terceirizada de 
pessoas para as atividades de 

militância e mobilização de 
ruas. O barulho também deve 
ser reduzido. Segundo a pro-
posta, é vedado o uso de alto-
falantes, amplificadores de 
som ou qualquer outra apa-
relhagem de sonorização fixa, 
bem como de carros de som, 
minitrios ou trios elétricos, a 
não ser em comícios, carrea-
tas ou reuniões. A potência do 
som não pode ser superior a 
10 mil watts.

Impressão de votos
A partir da primeira elei-

ção geral após a sanção da lei, 
os votos serão impressos. A 
urna deverá imprimir o re-
gistro de cada voto, e o papel 
será depositado em um local 
lacrado. O processo de vota-
ção não será concluído até 
que o eleitor confirme a cor-
respondência entre o voto e o 
registro impresso.

Preocupação de 
Dilma é não 
causar impacto, 
afirma Delcídio
Ricardo Brito
Da Agência Estado

O líder do governo no 
Senado, Delcídio Amaral 
(PT-MS), disse nessa ter-
ça-feira, que a preocupa-
ção da presidente Dilma 
Rousseff é não impactar 
a sociedade com um au-
mento de impostos. “O 
que senti claramente hoje 
é que a presidenta Dilma 
tem preocupação em criar 
essa ponte sem impac-
tar a sociedade como um 
todo. E, ao mesmo tempo, 
não criar processo infla-
cionário, que é o verda-
deiro castigo que um país 
enfrenta”, disse ele, que 
participou da reunião da 
coordenação política hoje 
cedo.

Delcídio não quis se 
comprometer com decla-
rações dadas em Paris 
pelo ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, de uma dis-
cussão sobre o aumento 
do Imposto de renda para 
reforçar o caixa. Segun-
do ele, embora não tenha 
visto o contexto da afir-
mação de Levy, todos en-
tendem que é preciso ter 
uma “solução provisória” 
para depois se construir 
medidas estruturais.

Talita Fernandes
Da Agência Estado

O Supremo Tribunal Federal acei-
tou nessa terça-feira, denúncia ofereci-
da pelo Ministério Público Federal con-
tra o deputado federal Paulo Pereira 
da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força. 
O deputado é acusado de ser benefi-
ciário de um esquema que desviou re-
cursos do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
e, por isso, o MP pede sua condenação 
por ter supostamente cometido crimes 
contra o sistema financeiro, lavagem 
de dinheiro e formação de quadrilha. 
Paulinho é presidente nacional do par-
tido Solidariedade e presidente licen-
ciado da Força Sindical. 

A decisão de abrir uma ação penal 
contra o parlamentar foi tomada por 
unanimidade pelos ministros que com-
põem a Segunda Turma do STF e, com 
isso, Paulinho passa a responder como 
réu. Votaram pela abertura da ação os 
ministros Teori Zavascki, Gilmar Men-
des e Dias Toffoli. Os ministros Celso 
de Mello e Cármen Lúcia, que também 
compõem a Segunda Turma, não esta-
vam presentes na sessão.

A ação penal é um desdobramen-
to da Operação Santa Tereza, defla-
grada em 2008 pela Polícia Federal. 
Por meio de escutas telefônicas, a PF 
descobriu a existência de um esquema 
responsável por desviar de 3% a 4% 
de valores emprestados pelo BNDES a 

prefeituras e empresas. Os desvios são 
referentes a empréstimos cedidos pelo 
BNDES nos valores de R$ 130 milhões e 
R$ 220 milhões.

O envolvimento do deputado foi 
descoberto por meio de escutas de 
João Pedro de Moura, ex-assessor de 
Paulinho, que ocupou uma cadeira no 
Conselho de Administração do banco 
de fomento. Ele teria mencionado pa-
gamentos a uma pessoa identificada 
apenas como PA. As investigações da 
PF concluíram posteriormente que se 
tratava de Paulinho. O Ministério Pú-
blico pede a condenação do deputado 
alegando que ele usou de sua influên-
cia política para se beneficiar de recur-
sos desviados do BNDES.

Em 2008, a PF prendeu envolvidos 
no caso, entre eles Moura e Ricardo 
Tosto, advogado do deputado fede-
ral Paulo Maluf (PP-SP). Ambos foram 
soltos, mas denunciados pelo Ministé-
rio Público em processo que corre na 
Justiça de São Paulo, já que não são 
detentores de prerrogativa de foro. 
Entre os denunciados está também 
Elza Pereira, mulher de Paulinho. Ela é 
acusada de ter cedido uma conta-cor-
rente de uma ONG presidida por ela 
para ocultar uma parcela dos valores 
desviados do banco de fomento. O va-
lor teria sido depositado na conta de 
Elza por Moura.

Para o advogado de Paulinho, 
Marcelo Lela, a denúncia é “absoluta-
mente inerte”. 

Paulinho da Força vira réu no STF 
acusado de desvios no BNDES

AÇÃO PENAL
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Declaração foi feita em 
resposta à interpelação da 
Câmara dos Deputados

Luciana Genro insinua blindagem 
com o “Helicoca” de Zezé Perrella

Em resposta a uma inter-
pelação da Câmara dos De-
putados, a ex-deputada e ex-
-candidata à Presidência pelo 
PSol Luciana Genro afirmou 
que o senador Zezé Perrella 
(PDT-MG) e seu filho, o ex-
-deputado estadual Gustavo 
Perrella (SD-MG), não foram 
presos na operação da Polícia 
Federal que apreendeu um 
helicóptero da empresa da fa-
mília Perrella com 445 quilos 
de cocaína - conhecido como 
escândalo Helicoca - por se-
rem “blindados pelas suas re-
lações com o poder”.

“É notório que tal fato 
(apreensão do helicóptero 
com cocaína pela PF) não 
ensejou a prisão do senador, 
nem de seu filho, proprie-
tário da empresa e depu-
tado estadual (na época da 
operação, em 2013). Estes 
ficaram fora do alcance pu-
nitivo da guerra às drogas, 
blindados pelas suas rela-
ções com o poder”, afirma a 
ex-deputada no documento 
de sete páginas encaminha-
do nessa terça-feira, 8, à Câ-
mara dos Deputados.

Na resposta, Luciana 
Genro ainda discorre sobre 
as consequências da guerra 
às drogas em todo mundo e 
cita um estudo da London 
School of Economics com 
crítica à política de combate 
ao consumo de drogas. Ao 
final, ela anexa uma repor-
tagem sobre a apreensão do 
helicóptero dos Perrella em 
2013. “O fato de um helicóp-
tero da família do senador 
ser apreendido com 450 kg 
de cocaína é uma evidência 

que sustenta de forma con-
creta a suspeita de que os 
grandes traficantes não estão 
nas favelas e sim, inclusive, 
no Congresso Nacional”, con-
clui Luciana Genro.

Twitter
A polêmica com a ex-par-

lamentar do PSol começou 
no dia 19 de agosto, quando 
Luciana Genro questionou a 
política de combate às drogas 
no Brasil e afirmou em seu 
Twitter oficial que “a guerra 
às drogas atinge os pequenos 
traficantes. Os grandes não 
estão nas favelas, mas estão, 
inclusive, no Congresso”. Na 
ocasião, o Supremo estava 
julgando a descriminalização 
do porte de drogas para con-
sumo próprio e a deputada 
foi logo respondida por Mar-
co Feliciano na rede social:

“@lucianagenro Esta 
acusação é gravíssima. 
Pode citar os nomes? Com 
provas irrefutáveis?”, ques-
tionou o deputado que foi 
logo respondido na rede 
social. “Acho que o @Mar-
coFeliciano esqueceu que 
um helicóptero da família 
do senador Zezé Perrela foi 
apreendido em 2013 com 
450 kg de cocaína!”

A partir de então, Mar-
cos Feliciano recorreu ao 
presidente da Câmara, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), para 
tomar providências sobre o 
episódio. Na semana passada, 
Luciana Genro recebeu uma 
notificação extrajudicial da 
procuradoria da Câmara co-
brando que ela se explicasse 
por escrito sobre suas decla-
rações polêmicas em cinco 
dias úteis.

Procurado pela reporta-
gem, a assessoria do senador 
Zezé Perrella informou que 
ele está avaliando as medi-
das judiciais cabíveis contra 
a ex-deputada.

Da Agência Estado

O aumento do Im-
posto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), 
que está sendo ana-
lisado pelo governo 
federal como alter-
nativa para conter o 
rombo no Orçamen-
to da União de 2016, 
aprofundaria a crise 
da indústria automo-
tiva brasileira, avaliou 
ontem o presidente 
da Associação Nacio-
nal dos fabricantes de 
Veículos Automotores 
(Anfavea), Luiz Moan. 
Segundo ele, qualquer 
aumento de carga tri-
butária agora será um 
“tiro no pé” do go-
verno, ao gerar uma 
redução da atividade 
econômica e, conse-
quentemente, da arre-
cadação de impostos.

“O governo tem 
indicadores suficien-
tes para saber que 
qualquer aumento de 
carga tributária será 
uma deseconomia 
brutal de escala”, afir-
mou o executivo, des-
tacando que a carga 
tributária atual do se-
tor automotivo já está 
“acima do limite razo-

ável”. Moan afirmou 
que nenhum repre-
sentante do governo 
procurou a Anfavea 
para tratar do assun-
to e que só tomou co-
nhecimento da possi-
bilidade por meio da 
imprensa. “Quero crer 
que essa medida será 
avaliada e não será 
implementada”, disse. 

Como antecipou o 
Broadcast, serviço de 
notícias em tempo real 
da Agência Estado, na 
segunda-feira, a área 
econômica do governo 
já admite a possibilida-
de de elevar tributos 
que não dependem de 
aprovação do Congres-
so, como a Cide, IPI e 
IOf, para tentar reduzir 
o rombo no Orçamen-
to da União, diante da 
dificuldade de fechar 
as contas de 2016 sem 
a recriação da CPMf. O 
governo também ana-
lisa a criação de uma 
alíquota maior do Im-
posto de Renda para 
atingir contribuintes 
de alta renda, sinali-
zou hoje o ministro 
da fazenda, Joaquim 
Levy, em Paris. 

Anfavea critica aumentos

Da Agência Estado

Com dificuldades para reduzir 
despesas de peso e tentado rever-
ter a queda na arrecadação, o go-
verno fará um esforço para cortar 
gastos administrativos e dar mais 
eficiência à contratação de servi-
ços. Uma das novidades é a criação 
de um aplicativo para o transporte 
de servidores federais, uma espé-
cie de “Uber” do governo.

 Ao invés de cada órgão ter ve-
ículos próprios, como é hoje, será 
contratada uma frota terceirizada 
única. Estão na lista ainda mudan-

ças nas contratações de serviço de 
segurança, limpeza, manutenção 
predial, energia elétrica e cartas e 
encomendas. 

“São pequenas economias 
quando você compara com o R$ 1,2 
trilhão que é a despesa do governo, 
mas é uma questão de eficiência 
no gasto. Uma sinalização de que o 
governo está preocupado com isso, 
está mantendo uma gestão austera 
dos custos”, disse à reportagem o 
secretário-executivo do Ministério 
do Planejamento, Dyogo Oliveira.

 Segundo Oliveira, o governo 
deverá fechar a modelagem para 
uma licitação unificada que con-

tratará o serviço de transportes 
até o fim do ano.

 Integrante mais famoso da 
família de aplicativos para trans-
portes de passageiros, o Uber foi 
criticado pela presidente Dilma 
Rousseff na semana passada. A 
presidente disse que o aplicati-
vo “tira o emprego dos taxistas”, 
mas reconheceu que “a tecnologia 
sempre produziu isso no mundo”

 A intenção do governo não 
é recorrer aos serviços do Uber. A 
ideia é que a empresa contratada 
desenvolva um aplicativo, a exem-
plo dos existentes hoje para serviços 
de táxi e transportes de passageiros.

Governo criará aplicativo ‘Uber’ para 
transporte de servidores públicos

CORTE DE GASTOS

Planalto avalia 
ações sobre 
a repatriação 
de recursos 

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
afirmou nessa terça, que o 
governo emitiu sinais de que 
vai editar uma Medida Pro-
visória ou apresentar um 
projeto de lei para tramitar 
com urgência constitucional 
para prever a repatriação de 
recursos de brasileiros ou de 
empresas nacionais sediadas 
no exterior que não tenham 
sido declarados ao Fisco. Por 
essa razão, Renan disse que 
uma proposta que trata do 
tema, que estava pronta para 
ser apreciada em plenário, 
não foi votada nessa terça 
pelos senadores. 

 Questionado na saída de 
seu gabinete se isso seria um 
recuo do Senado, o peeme-
debista negou. Ele disse que 
é preciso aguardar a posição 
do governo nessa questão e 
destacou que o fundamental 
é que a proposta tenha a efi-
cácia imediata. 

Da Agência Estado

 Chega a São Paulo, no 
próximo dia 15, a campanha 
‘10 Medidas contra a cor-
rupção’ - iniciativa dos pro-
curadores da República que 
integram a força-tarefa da 
Operação Lava Jato, endossa-
da pela Procuradoria-Geral 
da República. O lançamento 
oficial da campanha ocorrerá 
na sede da Procuradoria em 
São Paulo, à Rua Frei Caneca, 
1360, a uma quadra da Ave-
nida Paulista.

 A Procuradoria avalia 
que embora as assinaturas 
de apoio já estejam sendo 
coletadas, o evento será um 
marco para o engajamento 
de instituições parceiras e 
órgãos públicos que pos-
sam colaborar na dissemi-
nação da campanha. O ato 
terá a participação do pro-
curador da República, Del-

tan Dallagnol, coordenador 
da força-tarefa do Ministé-
rio Público Federal na Ope-
ração Lava Jato.

 Capitaneadas pelo Mi-
nistério Público Federal e 
sem nenhuma vinculação 
partidária, as ‘10 Medidas 
contra a corrupção’ são um 
conjunto de providências 
legislativas propostas para 
coibir delitos que envolvem 
o desvio de verbas públicas 
e os atos de improbidade ad-
ministrativa.

A campanha reúne vinte 
anteprojetos de lei que visam 
a regulamentar as dez medi-
das propostas, entre elas a 
criminalização do enrique-
cimento ilícito de agentes 
públicos e do caixa 2, o au-
mento das penas, a transfor-
mação da corrupção de altos 
valores em crime hediondo e 
a responsabilização dos par-
tidos políticos. O sumário das 

medidas e a íntegra dos ante-
projetos podem ser consul-
tados em www.10medidas.
mpf.mp.br.

 Os anteprojetos já fo-
ram enviados ao Congres-
so, mas a pressão popular é 
fundamental para que eles 
entrem na pauta de votações. 
Por isso, a campanha pre-
tende reunir 1,5 milhão de 
assinaturas em todo o País. 
Os interessados em colabo-
rar com a iniciativa podem 
procurar um ponto de cole-
ta para subscrever a lista de 
apoio.

 Em São Paulo, há exem-
plares disponíveis na sede do 
Ministério Público Federal e 
também em pontos móveis. 
Um deles será instalado em 
frente à Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), na Avenida Paulista, 
1313, entre os dias 14 e 20 
deste mês.

Procuradores vão lançar ‘10
Medidas contra a corrupção’

SÃO PAULO

Ex-candidata à presidência pelo PSol afirma que parlamentar está fora de alcance punitivo; acusado avalia contra-ataque jurídico

FOTOS: J.F.Diorio/Dida Sampaio/Estadão Conteúdo
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As novas regras sobre a 
anulação respondem a 
queixas contra a Igreja

Papa simplifica procedimentos 
para anular casamentos católicos

Cidade do Vaticano - O 
papa Francisco simplificou 
os procedimentos para a 
anulação de casamentos ca-
tólicos, incluindo uma opção 
rápida para os casos mais 
evidentes. Além disso, em 
sua carta papal, Francisco 
disse que o procedimento 
será gratuito.

As novas regras divul-
gadas ontem pelo Vaticano 
respondem as queixas gene-
ralizadas de que o processo 
de anulação, que permite 
que católicos divorciados se 
casem novamente na Igreja, 
é longo e complicado.

Mas uma das mudanças 
mais significativas se asse-
melha a uma política tem-
porária seguida por bispos 
norte-americanos na década 
de 1970, que os críticos têm 
dito ser equivalente a uma 
forma de “divórcio católico”.

A Igreja Católica não 
permite o divórcio. A anula-
ção, tecnicamente conhecida 
como um “decreto de nulida-
de”, determina que é preciso 
mostrar que o casamento 

não foi válido de acordo com 
a lei da Igreja, porque alguns 
pré-requisitos não foram res-
peitados como, por exemplo, 
a livre vontade, a bigamia 
e a abertura para ter filhos, 
mas também condições mais 
complexas, como a imaturi-
dade psicológica.

As novas regras, que fo-
ram feitas com base no tra-
balho de um ano por uma 
comissão consultiva papal, 
elimina a exigência de que 
qualquer anulação concedida 
por um tribunal da Igreja de-
vem ser automaticamente re-
vista por um outro conjunto 
de juízes. Bispos dos Estados 
Unidos suspenderam efetiva-
mente a exigência entre 1972 
e 1983. Os críticos dizem que 
a prática levou a uma perda 
de controle de qualidade.

As novas regras também 
estabelecem um procedi-
mento mais rápido nos casos 
mais evidentes, dando o aval 
para o bispo local conceder 
uma anulação em menos de 
dois meses. O processo de 
anulação nos EUA demora 
no mínimo um ano. A opção 
de “fast-track” estaria dis-
ponível nos casos em que 
ambas as partes concordem 
com uma anulação e onde a 
evidência para a anulação do 
casamento é forte.

Da Agência Estado

O papa Francisco anunciou mudanças para anulação dos casamentos por parte de Igreja Católica, que vem recebendo críticas

Foto: Eduardo Santillán/Presidencia de la República

O papa também de-
cretou que o processo de 
anulação deve ser gratuito, 
completando um movimen-
to que ele tinha concordado 
em fazer anteriormente. 
Tribunais da Igreja nos EUA 

geralmente cobram cen-
tenas de dólares, além de 
honorários, como os custos 
dos advogados canônicos 
que representam as partes.

No decreto divulgado 
hoje, o papa disse que “o 

impulso para a reforma é 
alimentado pelo enorme nú-
mero de fiéis que ... muitas 
vezes são alienados das es-
truturas jurídicas da Igreja”.

As reformas visam “ra-
pidez” e “simplificação” 

para que “o coração dos fi-
éis que aguardam o esclare-
cimento de seu próprio es-
tado não sejam oprimidos 
pelas trevas da dúvida por 
um longo período”, disse o 
papa Francisco.

Caracas - O presidente 
da Venezuela, Nicolás Ma-
duro, determinou na noi-
te de segunda-feira a am-
pliação do fechamento da 
fronteira com a Colômbia 
na principal passagem fron-
teiriça do Estado de Zulia, 
no oeste venezuelano, e de-
cretou o estado de exceção 
em três municípios dessa 
região petroleira.

Desde o mês passado, 
Caracas mantém fechadas 
as passagens fronteiriças no 
Estado de Táchira. Agora, a 
decisão de ampliar o fecha-
mento da fronteira reduz a 
possibilidade de que a cri-
se bilateral de três semanas 
possa ser superada em pou-
co tempo.

 Nos últimos dias, Ma-

duro e o presidente colom-
biano, Juan Manuel Santos, 
mostraram-se mais abertos 
a realizar um encontro para 
buscar uma saída para a 
crise. Ambos, porém, impu-
seram condições para essa 
reunião, enquanto as decla-
rações dos dois lados sobem 
de tom.

 Maduro anunciou tam-
bém que serão enviados 3 mil 
militares para reforçar a se-
gurança em três municípios 
de Zulia, perto da passagem 
fronteiriça de Paraguachón. 
A oposição venezuelana cri-
ticou a medida, dizendo que 
o governo cria distúrbios, 
três meses antes das eleições 
parlamentares.

O secretário-executi-
vo da coalizão opositora, 
Jesús Torrealba, disse que 
as decisões não resolvem 

as causas dos problemas 
enfrentados pelos vene-
zuelanos, como a crescente 
delinquência, a escalada da 
inflação e a severa escassez 
de produtos básicos, além 
de sustentar que é contrá-
rio a essas ações que afetam 
os cidadãos da área da fron-
teira. Na avaliação de Tor-
realba, o objetivo é distrair 
a opinião pública da “crise 
humanitária que estamos 
enfrentando”.

 Zulia é uma área de 
grande importância, pois é 
um dos principais centros 
petroleiros do País e tem 
a maior população votan-
te após a zona da capital. A 
passagem de Paraguachón, 
700 quilômetros a oeste de 
Caracas, é a principal rota de 
comunicação de Zulia com a 
Colômbia e transitam por ali 

numerosos veículos de car-
ga de mercadorias e passa-
geiros. Vive ainda na área o 
grupo indígena wayúu, que 
segundo Maduro terá livre 
trânsito na fronteira.

Maduro defendeu o fe-
chamento das passagens 
fronteiriças e a declaração de 
estado de exceção em 13 mu-
nicípios em Táchira e Zulia, 
alegando que isso faz parte 
de um plano para combater 
os grupos paramilitares e de 
contrabandistas que assolam 
a fronteira de 2.200 quilô-
metros compartilhada entre 
Venezuela e Colômbia.

Segundo Bogotá, até 
agora a Venezuela depor-
tou 1.400 colombianos 
Calcula-se, além disso, que 
cerca de 15 mil voltaram à 
Colômbia, temendo repre-
sálias no País vizinho. 

Maduro agrava crise com Colômbia
ao ampliar fechamento de fronteira

Hamas e Hezbollah em lista negra dos EUA

VEnEZuELA

tERRoRISMo

Os Estados Unidos ins-
creveram ontem três altos 
representantes do gru-
po palestino Hamas e um 
membro do grupo libanês 
Hezbollah, em sua lista de 
terroristas internacionais. 
Do Hamas foram incluídos, 
Mohammad Deif, líder do 
grupo e chefe das brigadas 
Ezzedin al-Qassam, além 
de Yehia Sinwar e Rawhi 
Mushtaha. Os dois últimos 
estiveram em poder do 
Exército israelense, mas, em 

2011, haviam sido libertos 
em uma negociação pela li-
berdade do soldado israeli-
ta Gilad Shalit.

O quarto nome incluí-
do na lista é o libanês Samir 
Kuntar, do Hezbollah. Ele 
viveu quase 30 ano em uma 
prisão israelita, condenado 
por um triplo homicídio em 
1979. A informação sobre a 
inclusão dos integrantes do 
Hamas na lista de terroris-
tas foi repassada pelo de-
partamento de Estado nor-
te-americano.

De acordo com o comu-
nicado divulgado hoje, a in-

clusão na lista determina o 
congelamento de bens dos 
indivíduos que estejam 
nos Estados Unidos, além 
da proibição de que cida-
dãos norte-americanos fa-
çam transações comerciais 
com os citados.

Dentre os quatro nomes 
anunciados, o que tem maior 
relevância na hierarquia do 
Hamas é Mohammad Deif. O 
paradeiro dele é desconhe-
cido, e ele é procurado pelo 
Exército de Israel.

O departamento de Esta-
do detalhou que Deif tornou-
se conhecido por ordenar 

atentados suicidas e raptos 
de soldados israelitas. “Ele 
tem 50 anos e é responsável 
por duros ataques ao Exér-
cito israelense”, descreve o 
comunicado. “No conflito de 
2014 entre Israel e o Hamas, 
Deif foi o cérebro da estraté-
gia ofensiva do grupo islâmi-
co palestiniano”, diz.

Os outros dois, Yahya 
Sinuar e Rauhi Muchtaha, 
fazem parte do quadro do 
Hamas, mas são considera-
dos membros fundadores 
das brigadas Ezzedin al-
Qassam, pelo departamen-
to de Estado.

Leandra Felipe
Da Agência Brasil/EBC 

A chanceler alemã 
afirmou nessa terça-
feira que os países da 
União Europeia devem 
ter “cotas vinculativas” 
para receber refugia-
dos. A declaração oco-
crre no mesmo dia em 
que o primeiro-ministro 
de Luxemburgo defen-
deu que a solidariedade 
deve se espalhar por ou-
tros continentes.

“Necessitamos de 
cotas vinculativas”, de-
fendeu Angela Merkel 
em entrevista coletiva, 
após encontro com o 
primeiro-ministro da 
Suécia, para tratar ex-
clusivamente da crise 
migratória que a Euro-
pa vive atualmente.

Apesar de defender 
a ideia, Merkel admitiu 
que a repartição deve 
ser decidida “segundo 
determinados critérios” 
para que seja justa, algo 
que, por agora, está “in-
felizmente muito longe”.

A chanceler alemã 
defendeu uma solução 
consensualizada pelo 
menos entre os 25 países 
europeus que têm uma 
política de asilo comum 
e descartou uma decisão 
por maioria no Conse-
lho Europeu, após ad-
vertências da Comissão 
Europeia neste sentido, 
mesmo que o consen-
so demore mais tempo 
para ser alcançado.

“Temos de conven-
cer todos, mesmo que 

pareça difícil”, disse a 
chanceler, reconhecen-
do que uma “solução 
comum não será muito 
rápida”, mas acabará 
por chegar.

O tamanho da crise 
e o grande número de 
refugiados da Síria que 
têm entrado na Europa 
nas últimas semanas tor-
naram o acordo Dublin 
III desadequado, uma 
vez que o documento 
estipula que os refugia-
dos devem ficar no país 
europeu a que chegam 
em primeiro lugar.

A chanceler des-
tacou que o plano do 
presidente do Conselho 
Europeu, Jean-Claude 
Juncker, a proposta co-
mum franco-alemã so-
bre este tema e o pro-
grama de dez pontos do 
primeiro-ministro sueco 
são relativamente se-
melhantes, uma vez que 
todos defendem cotas 
obrigatórias, um regis-
tro no país de entrada, 
indicadores mínimos 
para aceitar o pedido 
de asilo e uma lista de 
países de origem segu-
ra, que excluiria seus 
cidadãos de solicitarem 
asilo à UE.

Também hoje, o pri-
meiro-ministro de Lu-
xemburgo, Xavier Bet-
tel, propôs que outros 
países e continentes 
acolham os refugiados 
que chegam à União Eu-
ropeia para conseguir 
solidariedade maior en-
tre todas essas pessoas.

Merkel quer cotas de 
refugiados para a UE

CRISE MIGRAtÓRIA

Da Agência Lusa

Da Agência Estado
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JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE

PB já conquistou 8 medalhas
Número já é superior a 2014 
e Sejel acredita que atletas 
ainda estarão no pódio
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Belas do Belo estreiam 
no Brasileiro Feminino 
contra o Tiradentes-PI

A Paraíba concluiu, 
na última segunda-feira, 
a primeira etapa dos Jo-
gos Escolares da Juventu-
de 2015 categoria 12 a 14 
anos, realizada em Fortale-
za, com oito medalhas. Das 
conquistas, foram duas de 
ouro, sendo uma por equi-
pe na luta olímpica e outra 
individual pelo atleta Mar-
cos Paulo, na mesma moda-
lidade. As de prata ficaram 
a cargo de Rafael Rikison, 
no judô; e Gutemberg Nas-
cimento, no xadrez. E as de 
bronze com Ítalo Pirangibe 
e Layla Carvalho, no judô; 
Monique Martins, no ciclis-
mo e ainda Mickael Duarte, 
na luta olímpica.

Os Jogos, que são rea-
lizados pelo Comitê Olím-
pico do Brasil (COB), tive-
ram início no último dia 3 
e vão até o sábado, dia 12. 
A delegação da Paraíba, que 
viajou com o apoio do Go-
verno do Estado por meio 
da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), conta com 158 inte-
grantes, sendo 129 atletas e 
29 técnicos e dirigentes.

O secretário titular da 
Sejel, Tibério Limeira, des-
tacou a participação dos 
paraibanos na primeira 
etapa. “Os paraibanos fize-
ram bonito ao conquistar 
oito medalhas. Com o início 
das coletivas, a expectativa 
é que o quantitativo au-
mente, pois as equipes de 
handebol, basquete, futsal 
e vôlei, são de alto nível”, 
observou Tibério.

Ele ainda lembrou do 
critério escolhido para inte-
grar a delegação paraibana. 
“Foram ao evento os cam-
peões dos Jogos Escolares 
da Paraíba, organizados nas 
14 regiões do Estado. Desde 
2011, o Governo da Paraí-
ba sempre contribuiu para 
a participação dos nossos 
atletas nos Jogos Escolares 
da Juventude, com o intuito 
de representar bem a Paraí-
ba”, concluiu.

Desde ontem, porém, 
que os atletas paraibanos 
das modalidades coletivas 
estão em disputas. A Se-
jel-PB acredita que outras 
medalhas poderão vir no 
basquete,voleibol, hande-
bol e futsal.

Os representantes do 
Estado chegaram na últi-
ma segunda-feira e, à noite, 
seus treinadores participa-
ram do  Congresso Técnico. 
As esperanças são as me-
lhores possíveis, haja vista 
que, em edições passadas, 
os atletas paraibanos sem-
pre garantiram um lugar 
no pódio nas modalidades 
coletivas.

Em Fortaleza, durante 
a realização da etapa nacio-
nal dos Jogos Escolares da 
Juventude, edição 2015, os 
paraibanos estão acompa-
nhados pelo chefe da dele-
gação, José Hugo e por seus 
assistentes, Antônio Minei-
ro e Ricardo Ambrósio. 

Com as oito medalhas 
já conquistadas, a Paraíba 
já ultrapassou o número 
conquistado em 2014, que 
foram seis medalhas.

Copa SP: convite 
só no fim do mês

Times não filiados no 
Paraibano Feminino

Árbitros reavaliados 
na Vila Olímpica

Os organizadores da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior 2016 devem  se posicionar 
até o final do mês sobre o pedido da Federação 
Paraibana de Futebol em convidar mais uma 
agremiação paraibana para participar do 
torneio.  Caso se concretize,  a vaga seria 
assegurada aos juniores do Botafogo, 
que ficaram em segundo lugar na seletiva 
realizada pela Federação Paraibana de Futebol 
recentemente. Quem está garantido na 
competição são os garotos do Centro Sportivo 
Paraibano - CSP, campeões da seletiva.

O presidente da Federação Paraibana 
de Futebol, Amadeu Rodrigues Júnior 
disse ontem que vai realizar o Campeonato 
Paraibano de  Futebol Feminino 2015 também 
com equipes não filiadas a entidade. Segundo 
ele, o objetivo é dar oportunidade para outras 
agremiações participarem da competição, 
que vale vaga na Copa do Brasil de Futebol 
Feminino do próximo ano. Segundo Amadeu, 
se a equipe campeã não for filiada, a entidade 
providenciará a filiação da mesma junto à 
Federação Paraibana de Futebol.

A Comissão Nacional de Arbitragem 
da Confederação Brasileira de Futebol, 
realizou na tarde de ontem, na Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro dos Estados, em João 
Pessoa, testes de reavaliação dos árbitros 
que foram reprovados nos testes anteriores. 
Da Paraíba, participaram dos testes o árbitro 
João Bosco Sátiro e o assistente Kilden Tadeu.  
O árbitro Héber Roberto Lopes (Fifa-SC) e 
o assistente  Fifa Clériston  Clay também 
participaram. A prática foi supervisionada por 
Paulo Camelo, instrutor físico da CBF.

Curtas

Andressa Morais 
no Mundial Militar 

A paraibana Andressa Oliveira de 
Morais estará no próximo mês, no continente 
asiático, disputando o Campeonato Mundial 
Militar pela Marinha do Brasil. “Por enquanto 
estou aguardando apenas a confirmação da 
minha prova”, disse ela, ontem, diretamente 
de São Paulo, aonde acelera os treinamentos. a 
pessoense vai competer no laçamento de disco 
e lançamento de martelo. Esta será a última 
competição de 2015 que Andressa Morais irá 
participar. Já em novembro, ela fará camping 
de treinamento em Cuba visando os Jogos 
Olímpicos do próximo ano, no Rio.

Andressa vai a Mundial na Ásia

A Seleção Olímpica de 
Saltos Ornamentais dos Esta-
dos Unidos, entra hoje em seu 
terceiro dia de treinamento, 
na Vila Olímpica Parahyba, no 
Bairro dos Estados, em João 
Pessoa. Desde o último do-
mingo que uma delegação de 
23 pessoas daquele País, dos 
quais 13 atletas,  participam 

de uma Clínica Técnica de 
adaptação, no Estado, visando 
os Jogos Olímpicos de 2016, 
no Rio de Janeiro. Toda uma 
estrutura de primeiro mundo 
foi montada pelo Governo da 
Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel-PB) para 
atender à seleção de saltos dos 
EUA, que tem à frente os técni-
cos olímpícos Randy Ableman, 
Robert Rydze e Daniel Laak.

Os treinamentos são 
realizados nos dois perío-
dos e os mesmos ocorrem 
no Ginásio Esportivo da 
Vila Olímpica e também na 
Caixa de Saltos do Parque 
Aquático. Foi montada uma 
estrutura com novos equi-
pamentos, tais como cama 
elástica, colchões, dentre 
outros. Foram implantados 
também novos equipamen-
tos de caixa de saltos, camas 

para massagens e sala de 
convivência. 

A Seleção Olímpica dos 
EUA fica na Paraíba até o 
próximo domingo quando 
retornam ao País de origem. 
É provável que voltem à Vila 
Olímpica Parahyba no início 
do próximo ano para fazer 
seus treinos finais visando a 
Olimpíada de 2016, conforme 
disse o diretor-geral da Vila, 
professor Antônio Meira Leal.

Saltos ornamentais dos EUA 
entram para 30 dia de treinos

Na vIla olímPICa ParahyBa

A equipe de luta olímpica da Paraíba superou todos os concorrentes e subiu no lugar mais alto do pódio ao conquistar medalha de ouro

Atletas olímpicos fazem período de adaptação no Brasil visando os Jogos de 2016 que ocorrerão no Estado do Rio de Janeiro

FoTo: Secom-PB

FoTo: Evandro Pereira

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



Paraibanos são destaques 
no Festival de Vela em JP
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O time feminino do Gama, de Brasília, deu uma aula de 
futebol, disciplina e estrutura às equipes paraibanas 
e também aos órgãos públicos do Estado. A equipe, 
comandada pelo ex-jogador Célio Lino, venceu três 
amistosos consecutivos contra União-RN, Verona-PB 
e Kashima-PB, marcou 13 gols e sofreu quatro. Nas 
quatro linhas, união, integração e muito profissiona-
lismo. Fora delas, humildade, solidariedade, perseve-
rança e simplicidade. “Fruto de um trabalho feito com 
seriedade. Com certeza de que teremos atletas pro-
fissionais no futuro”, garantiu o dirigente Célio Lino.

Outra realidade

A matemática precisa 
do Brasileiro Série A
Os caminhos de cada clube no Campeonato Brasi-

leiro ficaram cada vez mais configurados depois da 22a 
rodada. Após a goleada por 6 a 0 sofrida para o Interna-
cional e sem vencer há oito partidas, o Vasco alcançou 
99% de risco de voltar à Série B em 2016. Na parte de 
cima da classificação, com a quinta vitória seguida na 
competição, o Corinthians abriu 5 pontos de vantagem 
para o vice-líder Atlético-MG e agora conta com 81% de 
chances de levantar a taça. Os cálculos são do matemá-
tico Tristão Garcia.

Com a situação vascaína muito perto de ser con-
cretizada, as outras três vagas para a segunda divisão 
nacional estão pelo menos entre 15 clubes. Os demais 
integrantes do Z-4 não venceram na rodada. O Joinville 
tem 73% de risco, o Avaí foi a 53% e o Coritiba a 48%. 
Primeiro fora da zona, o Goiás aparece com 34%. Com a 
vitória por 2 a 1 sobre a Ponte, o Cruzeiro respirou e tem 
22%.

Os outros times que ainda possuem risco de rebai-
xamento são Figueirense (26%), Ponte Preta (21%), Cha-
pecoense (11%), Internacional (4%), Sport (3%), Flamengo 
(2%), Santos (1%), Fluminense (1%), Palmeiras (1%) e São 
Paulo (1%).

Na parte superior da tabela, o Corinthians está mais 
próximo de levantar a taça. Atrás dele, Atlético-MG, ba-
tido pelo Atlético-PR, e Grêmio, que deu mais um passo 
em sua ascensão ao bater o Figueirense fora de casa, 
estão igualados com 8% de chances cada. Atlético-PR, 
São Paulo e Palmeiras têm 1%. A disputa pelo caneco 
fica restrita a esses seis times. O Corinthians está com 
um pé na Libertadores de 2016. O Timão, líder isolado 
com 49 pontos, conta com 99% de chances de terminar 
entre os quatro melhores. Atlético-MG e Grêmio estão 
com 81% e 80%, respectivamente. Após derrotar o Galo 
por 1 a 0, fora de casa, o Atlético-PR alcançou os 35% 
de chances de ir à competição continental. 

Atleta do União-RN, atual 
campeã do Rio Grande do 
Norte, Suzane mostrou 
porque vestiu a camisa da 
seleção feminina do Brasil. 
Veloz, dribles rápidos e lan-
çamentos precisos, a atleta 
recebeu aplausos da torcida.

Aos 40 anos II

As duas praças de esportes (Wilsão, em Mangabeira e 
Tomazão, no Valentina Figueiredo) receberam altos elo-
gios do comando técnico da Sociedade Esportiva Gama, 
do Distrito Federal. No Tomazão, o time candango ficou 
alojado e fez seu último compromisso na Paraíba contra o 
Kashima. No Wilsão, jogou duas vezes, contra o União-RN 
e o Verona-PB. “De parabéns o governo municipal pela 
belíssima praça esportiva”, disse Célio Lino, treinador.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A meia Suzane, com 40 
anos de idade, e ex-sele-
ção brasileira, encantou 
o público presente ao 
Estádio Wilsão, em Man-
gabeira, no último sábado, 
na partida feminina entre 
Gama-DF e União-RN.

Aos 40 anos

Wilsão e CT Tomazão

Vitórias no Hobie Cat 14 e 
16, além do kiteracing nas 
disputas no Cabo Branco

Os paraibanos não de-
ram chances aos visitantes 
no Festival de Vela HobieKi-
te, disputado no feriadão 
da Independência. No ki-
teracing, vitória de Wilson 
Junior Bodete. Já no Hobie 
Cat 16, o campeão foi André 
Montenegro, que faz dupla 
com Isabele. E finalmente, 
no Hobie Cat 14, quem su-
biu no lugar mais alto do 
pódio foi Diego Monteiro. 
Cerca de 50 atletas dos Es-
tados de Pernambuco, Mi-
nas Gerais, Ceará, Santa Ca-
tarina, Sergipe e Maranhão 
participaram da competi-
ção, que foi uma realização 

do Iate Clube da Paraíba e 
da Federação Paraibana de 
Vela, com o apoio do Gover-
no do Estado, Vertical Enge-
nharia e São Braz.

As disputas do kitera-
cing foram válidas pela pri-
meira etapa do Campeonato 
Brasileiro da modalidade. O 
Paraibano Wilson Bodete 
Filho, campeão mundial, 
não deu chances aos ad-
versários, e das dez regatas 
disputadas, durante os três 
dias de competição, venceu 
seis. "Estou muito feliz com 
esta conquista. Vencer já é 
bom, e principalmente em 
casa", disse o campeão. A 
Paraíba também ficou com 
o segundo e terceiro luga-
res, com Ian Germóglio e 
Pedro Carvalho, respectiva-
mente.

No Hobie Cat 16, a com-
petição valeu pelo Norte e 

Nordeste da modalidade. 
André Montenegro confir-
mou o seu favoritismo e 
venceu, com certa facilida-
de. Nas oito regatas disputa-
das, ele chegou em primeiro 
em três delas, e em segundo, 
em duas. Cláudio Cardoso, 
que veleja com Rafael, ficou 
em segundo e Paulo Sérgio, 
que veleja com João Octávio, 
terminou em terceiro. Todos 
da Paraíba.

"Essa competição foi 
quase perfeita, pois meu 
pior resultado foi um quarto 
lugar, fato esse muito difícil 
de acontecer, em qualquer 
competição de iatismo. E 
essa foi de alto nível com a 
participação de campeões 
mundiais, sul-americanos, 
além de medalhistas pan-a-
mericanos  e nacionais", en-
fatizou André Montenegro.

Na categoria Hobie Cat 

14, mais uma vez os três 
primeiros colocados foram 
paraibanos. Diego Montei-
ro conseguiu vencer quatro 
das seis regatas disputadas. 
Fábio Espinar ficou com a 
segunda posição e João Oc-
távio terminou em terceiro.

Segundo o comodoro 
do Iate, Bernardo Cantinho, 
um dos responsáveis pela 
organização da competição, 
o HobieKite foi um sucesso 
em todos os sentidos. "O ní-
vel técnico e a organização 
do evento mereceram elo-
gios de todos os participan-
tes. O sucesso foi tão gran-
de, que já marcamos para 
o próximo ano, mais uma 
edição do festival de vela. 
Desta vez, vamos fazer um 
mundialito de Hobie Cat 16 
e 14, com a participação de 
campeões de vários países", 
disse o comodoro.

Foto: Reprodução/Internet

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Várias regatas nas classes 14 e 16 foram disputadas no último fim de semana em João Pessoa pelo Campeonato Brasileiro

Começa venda
de ingressos 
para os Jogos
Paralímpicos

Há um ano para o início 
dos Jogos Paralímpicos do 
Rio de Janeiro, começou  a 
venda de ingressos para a 
maior competição esportiva 
paralímpica do mundo. 

Os pedidos devem ser 
realizados, na internet, pelo 
portal Rio 2016, até o próxi-
mo dia 30. Os bilhetes variam 
de R$ 10 a R$ 1.200. 

Mais de três milhões de 
entradas estão disponíveis 
para as 23 modalidades es-
portivas e as cerimônias de 
abertura e encerramento do 
evento. Para o presidente da 
CPB, Andrew Parsons, a ideia 
é vender todos os ingressos 
disponíveis.

O limite de compra é de 
até 12 ingressos por pessoa. 
Segundo o Comitê Rio 2016, 
nesta fase foram disponibili-
zados cerca de 80% do total 
de entradas. O resultado do 
sorteio dos ingressos será di-
vulgado em outubro. 

Para concorrer a compra 
de ingressos para os Jogos 
Paralímpicos, acesse o por-
tal do Rio 2016, em www.
rio2016.com/ingressos

O velocista jamaicano 
Usain Bolt está centrado no 
próximo ano, onde preten-
de defender as medalhas de 
ouro conquistadas nos 100m, 
200m e 4x100m em Londres 
2012 e Pequim 2008.

Depois de conquistar 
os títulos mundiais dos 
100m, 200m e 4x100m 
em Pequim, o jamaicano 
Usain Bolt anunciou que 
não competirá mais em 
2015. Em sua conta oficial 
no Twitter, o homem mais 

rápido do mundo decla-
rou que vai tirar um tempo 
para descansar e que o foco 
agora são os Jogos Olímpi-
cos Rio 2016.

 “Depois de toda a exci-
tação das últimas semanas 
no Mundial em Pequim, de-
cidi que não vou correr no-
vamente em 2015. Já estou 
pensando no próximo ano 
e nos Jogos Rio 2016, onde 
vou tentar defender meus 
títulos”, publicou Bolt. “Vou 
aproveitar uma pequena 

Usain Bolt se despede das pistas 
em 2015 e só volta na Rio 2016

FORA DA RAIA

folga dos treinos para re-
carregar as energias antes 
de voltar a treinar no pró-
ximo mês.”

Com a notícia, Usain 
Bolt não vai participar da 
última etapa da Diamond 
League, que será disputada 
esta semana, em Bruxelas, 
na Bélgica. “Competi muitas 
vezes lá e é sempre um dos 
melhores lugares do circui-
to. A pista é rápida e a casa 
está sempre cheia. Estava 
ansioso para voltar este 
ano, mas estou feliz por 
encerrar a temporada sem 
lesões e pronto para 2016”, 
acrescentou o jamaicano.

 No ano que vem, Usain 
Bolt tentará acrescentar 
mais medalhas à sua cole-
ção olímpica. O velocista é 
o atual bicampeão olímpico 
dos 100m, 200m e 4x100m. 
Ele conquistou o ouro nas 
três provas tanto em Pe-
quim 2008 quanto em Lon-
dres 2012. Além disso, Bolt 
é o recordista mundial em 
todas elas. O atleta tem a 
marca de 9s58 nos 100m; 
19s19 nos 200m; e 36s84 
com a equipe da Jamaica 
nos 4x100m.Bolt(E) só quer saber de descansar e desistiu de correr na Bélgica



Belas estreia contra o Tiradentes
BRASILEIRO FEMININO
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Time piauiense joga às 
15h no Estádio da Graça 
contra as belas do Belo

O Botafogo estreia hoje 
no Campeonato Brasileiro 
de Futebol Feminino 2015. 
As belas do Belo enfrentam 
o Tiradentes do Piauí, às 15 
horas, no Estádio Leonardo 
da Silveira, a Graça, em João 
Pessoa. A partida terá a arbi-
tragem de Eder Caxias, auxi-
liado por José Maria de Luce-
na e Adriana Basílio Soares, 
todos paraibanos. Os dois 
times pertencem ao grupo 4, 
que tem também o Vitória de 
Santo Antão, de Pernambu-
co, o Viana do Maranhão e o 
Caucaia, do Ceará. Das cinco 
equipes, apenas duas se clas-
sificam para a próxima fase, 
que se juntam as outras 6 
dos outros grupos, formando 
as oitavas de final.

O Botafogo estreia na 
competição com um misto de 
experiência e juventude. Sob 
o comando da técnica Gleide 
Costa, o elenco do Belo tem a 
base formada por atletas que 
participaram do Campeona-
to Brasileiro de 2013, junta-
mente com os destaques da 

equipe Sub-20, que acaba 
de ganhar a Taça Cidade de 
João Pessoa. A equipe está 
treinando, há cerca de dois 
meses, para esta competição.

Para o jogo de estreia, o 
Botafogo sofreu algumas bai-
xas de última hora. A expe-
riente atacante Kelly sofreu 

um acidente de moto, e está 
se recuperando no departa-
mento médico. Outro desfal-
que certo é a zagueira Gel, 
que sofreu uma torção no 
joelho, e também acabou ve-
tada para esta partida contra 
o Tiradentes. 

Segundo a técnica Glei-

de Costa, para o lugar de 
Kelly, ela deverá escalar 
Dallas Priscila. Já para a 
zaga, a solução será impro-
visar a volante Ronaldinha. 
“São desfalques que farão 
muita falta, sobretudo por-
que vamos enfrentar um 
adversário de qualidade, 

que ficou em sétimo lugar 
no Brasileiro de 2013  e vem 
treinando há mais tempo do 
que nós. 

E estas atletas ausentes 
são experientes. Mas, con-
fiamos na raça de nossas 
jogadoras, e aqui jogando 
em casa, vamos para cima”, 

garantiu a treinadora. A pro-
vável escalação das belas 
do Belo para esta partida 
de estreia no Campeonato 
Brasileiro é a seguinte: Éli-
da, Ronaldinha, Cris e Ri-
con; Alami, Érica (Jamara), 
Neide, Claudinha e Ledjane, 
Lucilene e Dallas.

FotoS: Reprodução/Internet
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Curtas

Raposa só perdeu 
2 jogos no Amigão

Treze tem uma 
semana decisiva

Dívida do São Paulo 
chega a R$ 137 mi

Náutico demite o
treinador Lisca

CRISTIANO RONALDO VIVE JEJUM DE GOLS

O Campinense só perdeu dois jogos 
no Amigão na atual temporada. Um para o 
Sousa pelo Campeonato Paraibano e outro 
para o Grêmio, este pela Copa do Brasil. 
Na Copa do Nordeste e no Campeonato 
Brasileiro da Série D não conheceu 
nenhuma derrota. O time segue vivo na 
Quarta Divisão e já classificado.

O técnico Humberto Santos tem 
uma semana decisiva no Treze. Fora da 
zona de classificação no Grupo A4, o Galo 
precisa vencer o Estanciano no próximo 
domingo, no Presidente Vargas, e ainda 
torcer por um tropeço do Central contra 
o já eliminado Serrano, lá em Caruaru. 
Em futebol tudo é possível.

Tudo que vem, vai. Tudo que 
começa, acaba. E para o técnico Lisca, 
o popular Lisca Doido, está acabado 
o seu ciclo no Náutico Capibaribe. Ele 
conversou com os dirigentes após a 
derrota para o Ceará, por 1 a 0, na Arena 
Castelão, na noite da última segunda-
feira, na abertura da 24a rodada do 
Campeonato Brasileiro da Série B, e 
acabou mesmo deixando o cargo.

Não foi na última segunda-feira diante dos albaneses que Cristiano Ronaldo encerrou sua "seca" de gols neste começo de 
temporada. O jogador já acumula sete jogos sem balançar as redes. A última vez foi no amistoso diante do Manchester City no 
dia 24 de julho. Se somado o tempo, CR7 atinge a marca de 583 minutos sem assinalar - esteve também "em branco" diante de 

Internazionale, Milan, Galatasaray, Sporting Gijón, Betis e França (com a seleção).  No confronto diante da Albânia pelas Eliminatórias 
da Euro, coube a Miguel Veloso decretar a vitória por 1 a 0 dos lusos. O atacante merengue pouco rendeu em jogadas ofensivas. O 
técnico de Portugal saiu em defesa do seu comandado, afirmando que o craque atuou com dores. “Antes de mais nada, é um jogador 
com enorme espírito de sacrifício. Jogou apesar de sentir algumas dores. Logo vai balançar as redes”, disse.

O presidente Carlos Miguel Aidar, 
do São Paulo, apresentou  um programa 
de reforma de gestão com o objetivo de 
aliviar os problemas financeiros do clube. Na 
ocasião, mudou de postura e disse que foi 
"induzido ao erro" ao afirmar durante meses 
que a dívida total do clube estava entre R$ 
270 milhões e R$ 280 milhões, e apresentou 
o valor de R$ 137 milhões como correto da 
dívida total ao final de 2014. 

Bota-RJ impulsiona 
público na Série B

O Botafogo que é destaque na 
Série B na sua  luta para voltar à elite do 
futebol brasileiro na próxima temporada. 
Mas, se os cariocas não sentirão falta 
da Segunda Divisão, quem irá morrer de 
saudade do Alvinegro são as torcidas 
adversárias: o clube tem disparado a 
melhor média de público nos jogos, mas só 
como visitante. São, segundo a Footstats, 
16,803 pessoas por partida nos duelos do 
Bota longe de seus domínios, um total de 
184.834 presentas nas 12 pelejas fora. O 
Vitória, segundo colocado no quesito, tem 
uma média de apenas 6.962 torcedores.
Sete dos anfitriões que receberam os 
comandados de Ricardo Gomes viram seus 
maiores públicos justamente contra o 
clube do Rio de Janeiro. Se não foi o caso, 
tiveram a maior renda, como aconteceu 
com CRB, Oeste e Paysandu. A lógica só 
não se aplica para o Vitória, apenas por 
causa do clássico com o Bahia, e para o 
Paraná.

Jogadoras do Botafogo-PB estão prontas para buscar a classificação nos quatro jogos do Campeonato Brasileiro que se inicia hoje para a equipe paraibana na Graça

Ramiro tem mais problemas para escalar o time contra o Vila
Sem tempo para comemoração, 

o treinador do Botafogo, Ramiro 
Sousa, sabe que a goleada sobre o 
Icasa não valerá nada, se a equipe 
voltar a tropeçar no Campeonato 
Brasileiro da Série C. Sábado, o Belo 
terá um outro jogo com cara de de-
cisão, e só a vitória interessa. O ad-
versário será o Vila Nova, time que 
está na vice-liderança da competi-
ção. Desta vez, o técnico do Botafo-
go quer aproveitar o fato de jogar no 
Almeidão, para pagar a dívida que o 
time deixou com os torcedores, a úl-
tima vez que jogou no estádio, quan-
do foi derrotado pelo Águia.

"Só teremos pedreira pela fren-
te, e estamos encarando como uma 
decisão todos os jogos que teremos 
pela frente. Vamos enfrentar os pri-
meiros colocados, mas temos que 
nos impor e vencer o Vila Nova e o 
Fortaleza, para decidir a vaga con-
tra o América, em Natal. Estamos na 
nossa casa, com o apoio do torcedor 

e desta vez não podemos falhar", 
disse Ramiro, que ainda não perdeu 
a esperança de chegar ao G4.

Para esta partida contra o Vila 
Nova, Ramiro, a exemplo do que 
aconteceu contra o Icasa, terá mui-
tos problemas para escalar a equipe. 
O meia Samuel está se recuperando 
de uma contusão, e ainda não sabe 
se terá condições de jogo. Doda pe-
diu para não jogar mais pelo Bota-
fogo, porque está sendo negociado. 
Rone Dias alegou uma contusão de 
última hora e não vem sendo muito 
bem visto pela diretoria e pela co-
missão técnica. Além disso, Ramiro 
ganhou mais dois desfalques. Nata 
e Jean Cléber receberam o terceiro 
cartão amarelo, e terão de cumprir 
suspensão. A boa notícia fica por 
conta do retorno do zagueiro Wal-
ter, que estava cumprindo suspen-
são.

Chateado com os boatos de 
que teria procurado a diretoria do 

Campinense para retornar ao Rubro
-negro, o atacante Reginaldo Júnior 
negou a informação. "Nunca estive 
com diretor do Campinense, e nun-
ca fui procurado por ninguém para 
sair do Botafogo. Hoje eu defendo o 
Botafogo, e pretendo cumprir o meu 
contrato", disse o atleta.

Ramiro começa a definir o time 
no treinamento de hoje à tarde. Ele 
pretende fazer algumas experiên-
cias, até na sexta-feira pela manhã, 
quando deverá fazer um coletivo fi-
nal, e tirar todas as dúvidas, em re-
lação aos titulares que vão enfrentar 
o Vila Nova.

Sobre o pagamento dos salários 
atrasados dos jogadores, há um si-
lêncio no clube e nem os jogadores, 
nem os dirigentes querem falar so-
bre o assunto. Mas em contato com 
alguns atletas, fomos informados 
que eles esperam que a situação 
seja resolvida esta semana, antes do 
jogo contra o Vila Nova. (IM)  

BRASILEIRO DA SÉRIE C

O meia Jean Cleber é mais um desfalque para o jogo decisivo de sábado



Time gaúcho demonstra 
muita preocupação com 
a arbitragem do jogo

Mais uma decisão para o líder
corinThians x grêmio

Ponte Preta x Vasco - 19h30

O Vasco tem uma dura tarefa pela frente contra a Ponte 
Preta às 19h30, em Campinas (SP). Se no Campeonato 
Brasileiro o time está há nove jogos sem vencer, no 
estádio Moisés Lucarelli ele não ganha pela competição 
há nove anos. Na época, o time dirigido por Renato 
Gaúcho derrotou os donos da casa por 2 a 1, com dois 
gols de Morais. O herói vascaíno de 2006 agora vai 
acompanhar o duelo  pela televisão e acredita em novo 
triunfo. O meia deu receita para a equipe de Jorginho 
ganhar o jogo: jogar fechadinho e nos contra-ataques. 

Atlético-MG x Avaí - 19h30

O atacante Carlos não estará em campo hoje, diante 
do Avaí, às 19h30 (de Brasília), no Independência. 
Autor de dois gols na goleada do Atlético-MG sobre os 
catarinenses por 4 a 1 - outro foi de Pratto, além de 
um gol contra - no primeiro turno do Brasileirão, ele 
está com a seleção olímpica. Atualmente, o time está 
consolidado em segundo lugar, buscando diminuir a 
diferença para o líder Corinthians. Curiosamente, o Avaí 
entra em campo na 18ª posição, posto que passou a 
ocupar após o revés em casa.

Internacional x Palmeiras - 19h30

Após a derrota por 2 a 0 diante do São Paulo, 
o confronto no Beira-Rio diante do Verdão, 
adversário das quartas de final da Copa do 
Brasil, ganhou um peso extra no Inter. Tanto 
que, entre os jogadores e dirigentes, somente 
se fala em obrigação de vitória. Em casa, o 
retrospecto é bom. Por isso a confiança contra 
os paulistas. O Palmeiras vem de um jogo 
eletrizante quando empatou com o Palmeiras 
em 3 a 3.

Figueirense x Atlético-PR - 21h

A vitória não veio no último sábado, contra o 
Joinville, mas o Atlético-PR segue mirando o 
G-4 do Campeonato Brasileiro. Após o empate 
sem gols em casa, no último sábado, a equipe 
do técnico Milton Mendes terá uma sequência 
de dois jogos como visitante para tentar voltar 
ao bloco dos quatro primeiros colocados na 
tabela. O jogo será no Orlando Scarpeli e 
o time da casa precisa vencer para fugir do 
fantasma do rebaixamento.

Joinville x Chapecoense - 21h

Não vai ser diante da Chapecoense que 
Anselmo e William Popp vão voltar à formação 
do Joinville. O volante e o meia-atacante 
tinham a possibilidade de retornar de lesão 
para a partida das 21h de hoje, na Arena 
Joinville. Porém, vão seguir de fora, em 
tratamento de lesões. Já a equipe alviverde 
tem oito pontos a mais que o rival. No duelo 
estadual, os pontos que estão em disputa são 
preciosos para os dois times.

Coritiba x Fluminense - 22h

Em crise e sem vencer há vários jogos, o 
Fluminense entra em campo pressionado 
contra o Coritiba, às 22h, no Couto Pereira, e 
uma nova derrota pode custar a demissão do 
técnico Enderson Moreira. Sem Ronaldinho, 
mas com a perspectiva de Fred jogar, já que 
foi relacionado, o Tricolor, que está na nona 
posição na tabela, pega um adversário em 
evolução que deixou a zona de rebaixamento 
na última rodada.  

Santos x São Paulo - 22h

Um dos fatores que fizeram o São Paulo voltar a crescer 
na temporada e a recuperar uma vaga no G-4 do 
Campeonato Brasileiro foi o desempenho do sistema 
defensivo que, na vitória sobre o Internacional, no último 
sábado, completou sua quarta partida sem ser vazado. A 
fase é boa, mas chegou a hora do maior desafio: enfrentar 
Ricardo Oliveira, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, no 
clássico de hoje, na Vila Belmiro, às 22h, contra o Santos. O 
camisa 9 do adversário já marcou 28 vezes na temporada, 
dos quais 15 vezes na competição nacional.

Com uma diferença de cinco 
pontos para o segundo colocado, o 
Corinthians entra em campo hoje, às 
22h, no Itaquerão, para enfrentar o 
Grêmio, outro clube do G4 que está 
também na caça ao líder. No jogo des-

ta quarta-feira, 9, o Timão continua 
sem Elias que está servindo a Seleção 
Brasileira, enquanto o time gaúcho 
tem duas baixas, Luan na seleção 
olímpica, e o goleiro Marcelo Grohe 
na seleção principal. No fim de sema-
na passado, os dois times conquista-
ram resultados expressivos.

O Timão não venceu, mas conse-
guiu segurar o ímpeto do Palmeiras 

já que esteve três vezes atrás no pla-
car e conseguiu o empate. O Grêmio 
levou um susto do Goiás em casa, 
mas  reagiu e virou a partida. Com 
44 pontos, a equipe comandada por 
Roger tem um teste de fogo em São 
Paulo. Os gremistas estão preocupa-
dos com a arbitragem e já lembram 
fato anterior. O histórico recente do 
árbitro André Luiz de Freitas Castro 

preocupa. Integrante do quadro es-
pecial da CBF, o goiano de 41 anos 
apitou mais vezes na Série B (seis) do 
que na Série A (cinco). 

O vice de futebol César Pacheco 
inclusive lembrou um erro do juiz 
goiano no Brasileirão de 2011 em um 
confronto entre os mesmos clubes, 
no Pacaembu. No jogo vencido por 3 
a 2 pelos paulistas, Castro assinalou 

um pênalti duvidoso de Adilson em 
Emerson Sheik. De acordo com o co-
mentarista de arbitragem da RBS TV, 
Márcio Chagas da Silva, não houve 
falta no choque entre os jogadores. 

No Corinthians, o técnico Tite 
volta a reafirmar a sua preocupação 
temendo que os árbitros prejudi-
quem a sua equipe diante da pressão 
que os apitadores estão sofrendo.

FOTO: Reprodução/Internet
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classificação

série a 
Times PG J V E D GP GC SG

170 Goiás-GO 25 23 6 7 10 21 21 0 
180 Avaí-SC 23 23 6 5 12 23 38 -15 
190 Joinville-SC 21 23 5 6 12 17 25 -8 
200 Vasco-RJ 13 23 3 4 16 9 43 -34

50 Atlético-PR 37 23 11 4 8 27 23 4

60 Flamengo-RJ 35 23 11 2 10 30 30 0

70 Palmeiras-SP 35 23 10 5 8 39 26 13

80 Santos-SP 34 23 9 7 7 35 28 7

90 Fluminense-RJ 33 23 10 3 10 25 27 -2

100 Sport-PE 33 23 7 12 4 33 25 8

110 Internacional-RS 31 23 8 7 8 22 26 -4

120 Chapecoense-SC 29 23 8 5 10 19 24 -5

130 Cruzeiro-MG 28 23 8 4 11 22 23 -1

140 Ponte Preta-SP 28 23 6 10 7 22 26 -4

150 Figueirense-SC 26 23 7 5 11 22 34 -12

160 Coritiba-PR 26 23 6 8 9 16 23 -7

10 Corinthians - SP 50 23 15 5 3 38 18 20 
20 Atlético-MG 45 23 14 3 6 39 22 17 
30 Grêmio-RS 44 23 13 5 5 33 18 15 
40 São Paulo-SP 38 23 11 5 7 31 23 8
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O Corinthians 
segue a passos 

largos em 
direção ao título 
do Campeonato 
Brasileiro e hoje 

volta a jogar 
diante de sua 

torcida
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Anistia lança manual que limita uso de arma e da força

SEGURANÇA PÚBLICA
Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil

A organização não go-
vernamental (ONG) Anis-
tia Internacional lançou na 
última segunda-feira, em 
Londres, sede da ONG, um 
manual inédito que tem por 
objetivo mostrar às auto-
ridades de todo o mundo 
como implementar princí-
pios internacionais do uso 
da força e das armas de fogo 
por agentes da seguran-
ça pública. O evento marca 
os 25 anos de adoção dos 
Princípios Básicos da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU). Esses princípios ser-
vem como orientação para o 
uso da força e das armas de 
fogo pelas polícias.

Apesar de haver essa 
referência internacional, o 
assessor de Direitos Huma-
nos da Anistia Internacional, 
Alexandre Ciconello, disse à 
Agência Brasil que nesses 
25 anos foram registrados 
poucos avanços em termos 
da implementação desses 
princípios pelos países.

Analisando relações de 
direitos por parte das polí-
cias em várias nações, a ONG 
percebeu que era necessário 
criar um manual ou guia que 
pudesse detalhar como os 
governos podem implemen-
tar, na prática, esses princí-
pios da ONU “e, realmente, 
limitar o uso excessivo da 
força e de armas de fogo 
pela polícia, indicando em 
que circunstâncias isso pode 
ocorrer, quais os mecanis-
mos de prestação de contas”.

Segundo Ciconello, há 
uma série de protocolos que 
não está ainda devidamente 
implementada na legislação 
dos países. Uma primeira 
medida sugerida no manual 
é que essas regras sejam 

reguladas por lei. Para o as-
sessor, os Princípios da ONU 
não são um tratado interna-
cional e, por isso, não têm 
força normativa. Trata-se 
de uma orientação que deve 
ser adotada pela legislação 
dos países.

Ciconello disse que no 
Brasil não existe uma legis-
lação nacional que adote os 
princípios internacionais 
sobre o uso da força dos 
agentes de segurança. “Isso 
não existe nem na legislação 
nacional, nem nas legisla-
ções estaduais”. É preciso, 
de acordo com ele, incorpo-
rar na lei esses princípios 
mundiais. O que há, comple-
tou, são manuais internos 
que, “muitas vezes, não são 
transparentes. Mas não há 
uma lei que regule, que seja 
pública e possa ser discutida 
com a sociedade”, disse.

O Brasil é considerado 
um dos países que têm mui-
tos casos em que a polícia 
usa a força de forma exces-
siva e desproporcional, oca-
sionando muitas mortes e 
abusos. Por isso, a iniciativa 
da Anistia Internacional é 
importante, afirmou o as-
sessor de Direitos Huma-
nos da ONG. Ele entende 
que os gestores brasilei-
ros, a Secretaria de Segu-
rança Pública, o Ministério 
da Justiça e o Congresso 
Nacional deveriam deixar 
mais claro e incorporar na 
lei e nos regulamentos das 
polícias as normas da ONU 
de uso da força.

O relatório de agosto da 
Anistia Internacional mostra 
que nos últimos 10 anos (de 
2005 a 2014), 8.466 pessoas 
foram vítimas de homicídios 
cometidos pela polícia no 
Estado do Rio de Janeiro, 
onde existem dados dispo-
níveis. Em outras unidades 

Brasil é considerado um dos países que têm muitos casos em que a polícia usa a força de forma excessiva e desproporcional

da Federação, segundo ele, 
há dificuldade de se obter 
informações sobre a letali-
dade provocada pela polícia. 
“Uma letalidade alta assim 
pressupõe que a força está 
sendo usada de forma des-
proporcional. Não é comum 
polícias em outros países te-
rem um índice de letalidade 
tão alto como acontece no 
Brasil”.

De acordo com Ciconel-
lo, o Brasil precisa melhorar 
as informações nessa área, 
ter mais transparência, e 
isso o manual pode ajudar. 
“É preciso ter transparência 
para saber o que está ocor-
rendo e, depois, se tiver ex-
cessos, o próprio gestor e o 

policial têm de ser respon-
sabilizados. Isso é algo que 
ainda falta muito no Brasil”. 
Ele ressaltou que essa defi-
ciência ocorre também em 
países desenvolvidos, como 
os Estados Unidos, por 
exemplo, em que a maioria 
dos 50 Estados não tem in-
corporadas, na lei, normas 
de uso da força pela polícia.

O uso da força, segun-
do o assessor, é registrado 
também no policiamento de 
protestos e está dissemina-
do no mundo.  “Isso é algo 
que precisa também de uma 
regulamentação. A polícia 
tem que ter bem delimita-
dos o seu mandato e sua 
atuação”. Em vários países, 

a polícia utiliza gás lacrimo-
gêneo, balas de borracha e 
outras armas em protestos, 
causando consequências 
sérias, que incluem morte 
e ferimento de pessoas, O 
importante, acentuou Cico-
nello, é que há referências, 
que devem ser aplicadas. “E 
hoje, elas não são”. 

A Anistia Internacional 
considera que na reação a 
manifestações públicas, a 
polícia prefere, muitas ve-
zes, usar a força, em vez de 
buscar uma resolução pací-
fica para o conflito. Os Prin-
cípios Básicos da ONU têm 
recomendações específicas 
para esses eventos. O ma-
nual traz dados de 58 países, 

onde foram coletados exem-
plos de leis, regulamentos 
internos e documentos da 
própria polícia, “para en-
tender quais são as táticas 
hoje e como se pode avançar 
nessa área”. O objetivo é que 
a polícia dê prioridade má-
xima ao respeito e proteção 
da vida e da integridade físi-
ca das pessoas, afirmou Ale-
xandre Ciconello.

A Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública do 
Rio de Janeiro informou, 
por meio de sua assessoria 
de imprensa,  que só irá se 
manifestar sobre o manual 
depois que houver a divul-
gação da publicação com as 
recomendações sugeridas.

Localizado em São José 
dos Campos (SP), o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), vinculado ao Mi-
nistério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (MCTI), lançou 
na última sexta-feira, durante 
a cerimônia de 54º aniversá-
rio do instituto, um serviço 
inédito de previsão de raios 
no Brasil. Com a ferramenta, 
será possível prever a inci-
dência de raios com antece-
dência de 24 horas.

O sistema foi desenvolvi-
do pelo Grupo de Eletricidade 
Atmosférica (Elat) do Inpe e 
estará disponível no próximo 
verão para uso dos veículos de 
comunicação de todo o País, 
a exemplo do que já ocorre 
com a previsão do tempo. O 
Brasil é o país com maior in-
cidência de raios no mundo, 
com 50 milhões de descargas 
atmosféricas por ano.  A oca-
sião contou com a presença do 
ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, Aldo Rebelo, e 
do diretor do Inpe, Leonel Pe-
rondi, além de outras autori-
dades e servidores. O sistema 
foi apresentado à imprensa 
após a solenidade. O sistema 

de previsão da incidência de 
raios deve diminuir as mortes 
causadas por essas descargas 
elétricas, avalia o coordena-
dor do Grupo de Eletricidade 
Atmosférica (Elat) do Inpe, 
Osmar Pinto Júnior.

“A expectativa é baixar o 
número anual de mortes para 
20 ou 30, dentro de cinco ou 
10 anos”, explicou o pesqui-
sador. Ele acrescenta que a 
maioria das fatalidades é evi-
tável. “Com as nossas ações, a 
média já vem caindo. Era de 
130 na década passada, hoje é 
de 110.” Segundo o coordena-
dor, o sistema foi operado pelo 
Inpe no úlitmo verão, em cará-
ter de teste, e o nível de acerto 
foi de 85%.

Agravamento
Na solenidade de ani-

versário, Osmar Pinto Júnior 
disse que é consenso que, 
de modo geral, a incidên-
cia de raios aumentará com 
o aquecimento global. “No 
Brasil, o fenômeno pode di-
minuir em algumas regiões, 
como o Nordeste, mas deve 
aumentar na Amazônia e no 
Sudeste”, comentou.

Inpe cria serviço para 
evitar mortes por raios

Os resíduos da rocha 
eram lançados em rios e cór-
regos, até pouco tempo. A 
pesquisa sugere que os resí-
duos sejam utilizados para fa-
bricação de armação de ócu-
los e de tubetes. 

Pesquisas do Centro de 
Tecnologia Mineral (Cetem) 
e do Instituto Nacional de 
Tecnologia (INT), vinculados 
ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação, sugerem 
que a indústria nacional pode 
se beneficiar da utilização de 
resíduos provenientes de ro-
chas ornamentais e minerais 
para fabricação de armação 
de óculos e tubetes (recipien-
tes biodegradáveis) usados 
para fixação de mudas de 
plantas no solo.

Essas inovações tecnoló-
gicas, que estão sendo paten-
teadas no Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial 
(INPI), podem reduzir os 
custos para as empresas, ge-
rar menor dano para o meio 
ambiente, e enriquecer o solo, 
segundo os pesquisadores. 
Uma das pesquisas se refere à 
utilização de polipropileno e 
resíduos oriundos de rochas 

ornamentais para a produ-
ção de armação de óculos de 
alta resistência, de autoria 
dos pesquisadores Roberto 
Carlos da Conceição Ribeiro, 
Marcia Gomes de Oliveira e 
Fernanda Veloso de Carvalho. 
Roberto Carlos Ribeiro disse 
que, embora haja produção 
no Brasil desse material, os 
elementos utilizados – talco 
ou resinas – são mais caros.

“Utilizando resíduo 
mineral, é possível reduzir 
custos em relação ao que se 
utiliza hoje. Não é um resíduo 
mineral qualquer. É um resí-
duo mineral descartado no 
meio ambiente”, disse Rober-
to Ribeiro. 

Segundo o pesquisador, 
como o novo processo não 
usa carga virgem – e sim um 
resíduo de rochas ornamen-
tais – o custo é praticamente 
zero. “Os produtores de ro-
chas ornamentais querem 
se livrar desse material e eu 
consegui gerar uma armação 
de óculos com resistência 
mecânica, flexibilidade e le-
veza, que pode constituir um 
novo material para o mer-
cado”, acrescentou. Segundo 

o pesquisador do Centro de 
Tecnologia Mineral, a rede de 
incubadoras ligadas ao Minis-
tério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação busca inovações 
dentro dos institutos de pes-
quisa e passa informações 
para empresas interessadas 
em estabelecer parcerias vi-
sando a transferência tecno-
lógica e produção industrial 
das invenções.

Aterros
Roberto Ribeiro disse 

que a indústria, antes de pro-
duzir granito ou mármore 
cortado, descarta 70% a 80% 
da matéria-prima retirada 
das rochas. Esse material é jo-
gado pela indústria em ater-
ros. Segundo o pesquisador, 
Espírito Santo e Minas Gerais, 
por exemplo, “já não supor-
tam mais receber tanta carga 
de resíduos”.

 Acrescentou que até 
pouco tempo, os rejeitos 
eram lançados em rios e cór-
regos, gerando um problema 
grande de assoreamento. 
“Mas o Ministério Público en-
trou em ação, as prefeituras 
foram orientadas a implantar 

depósito para esses resíduos”, 
disse o pesquisador. Roberto 
Ribeiro disse que existem 
depósitos clandestinos no 
interior do país. Se houver in-
teresse das indústrias em es-
tabelecer parceria no projeto, 
esses resíduos de rochas or-
namentais poderão ter uma 
nova finalidade.

Usados para fixar mudas 
de plantas - constitui outra 
experiência de sucesso dos 
pesquisadores Roberto Ribei-
ro e Marcia Gomes de Olivei-
ra, do Centro de Tecnologia 
Mineral. 

O material plástico uti-
lizado atualmente na confec-
ção dos tubetes é biodegra-
dável. Esses equipamentos 
fixam a planta no solo e o 
material plástico se degrada, 
mas não acrescenta nada de 
positivo. 

“Nossa ideia foi que, em 
vez de ter um polímero sim-
plesmente se degradando ao 
longo do tempo no solo, sem 
contribuir em nada para ele 
positivamente, nós resolve-
mos colocar resíduos ricos 
em fósforo ou potássio na 
composição do polímero”.

Uso reduz custo e ajuda meio ambiente
RESÍDUOS MINERAIS

FOtO: Reprodução/Internet



Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052238
Responsavel.: JOSE RICARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 031840074-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050312
Responsavel.: JPA LOG SERVICOS TRANSPORTES 
EIRILI
CPF/CNPJ....: 020278285/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052270
Responsavel.: JOSE DE SANTANA FILHO
CPF/CNPJ....: 002613274-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             23,64
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051495
Responsavel.: JOSIMARY ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019819730/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            401,59
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052466
Responsavel.: JULIANA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012986672/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            237,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052105
Responsavel.: JONATHAS BARBOSA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 072001984-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052484
Responsavel.: JOSE ERONILDO LEAL
CPF/CNPJ....: 019453118/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,57
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052380
Responsavel.: LOJAO DO DENTISTA COM DE MAT O
CPF/CNPJ....: 019797229/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.633,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051706
Responsavel.: LIMPE TUDO - COMERCIO DE MA-
TERIAIS
CPF/CNPJ....: 013892068/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,55
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050678
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            239,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051561
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            599,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052306
Responsavel.: MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 176854274-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            318,10
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051506
Responsavel.: MIL ENGENHARIA LTDA.
CPF/CNPJ....: 009613100/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.023,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052426
Responsavel.: RSN INCORPORACAO E ENGENHA-
RIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008172556/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            569,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051048
Responsavel.: RENAN PEREIRA DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ....: 011505780/0003-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.072,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051372
Responsavel.: RENAN PEREIRA DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ....: 011505780/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.611,18
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051391
Responsavel.: RENAN PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 011505780/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            736,11
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051166
Responsavel.: RJM UNIFORMES
CPF/CNPJ....: 011505107/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052235
Responsavel.: RSN INCORPORACAO E ENGENHA-
RIA LTDA
CPF/CNPJ....: 008172556/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.055,46
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051060
Responsavel.: SUELY PINHEIRO DANTAS
CPF/CNPJ....: 554513304-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            512,77
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052222
Responsavel.: TOTALSERVICE COMERCIO DE 
SERVICOS L
CPF/CNPJ....: 007900748/0001-90
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          4.794,66
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052219
Responsavel.: VIDRACARIA SAO PEDRO LTDA
CPF/CNPJ....: 007601444/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.525,72
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051704
Responsavel.: VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 623830602-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            155,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051497
Responsavel.: WILDER DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ....: 014420200/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            758,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051530
Responsavel.: VALDEZ ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 029142254-31
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            356,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050334
Responsavel.: WNN X DERMOCOSMETICOS
CPF/CNPJ....: 020983618/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.148,44
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051397
Responsavel.: WELLINGTON TRAJANO DA COSTA
CPF/CNPJ....: 020177679/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            285,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052275
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,  09/09/2015
----------------------------------------

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.: ANDREA CARLA DE QUEIROZ BATISTA
CPF/CNPJ....: 062810294-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            787,87
A p r e s e n t a n t e :  C O N S  R E G  D E  C O N TA -
B009249137000L59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050905
Responsavel.: AJM COMERCIO REPRESENTACOES 
E SERVI
CPF/CNPJ....: 021345156/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.050,24
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052433
Responsavel.: ALEXANDRE LIMA TORRES
CPF/CNPJ....: 090325114-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            241,23
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052057
Responsavel.: ALICERCE CONTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 011220569/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.862,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052393
Responsavel.: ALICERCE CONSTRUCOES E INCOR. 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011220569/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.166,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052436
Responsavel.: ALLINE FERNANDA MARTINS GRISE 
NOBRE
CPF/CNPJ....: 034324224-90
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             27,08
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 049951
Responsavel.: 2APC COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ....: 010705593/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.591,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050874
Responsavel.: ALECSANDRO CARLOS DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 016946494/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            487,82
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050463
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.193,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052505
Responsavel.: BR EMPREENDIMENTOS ALIMEN-
TICIOS LTD
CPF/CNPJ....: 013625230/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            879,79
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050708
Responsavel.: BLOCO CONSTRS. LTDA. ME
CPF/CNPJ....: 012306257/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052298
Responsavel.: CONEXAOPB C. DE PROD. DE INFOR
CPF/CNPJ....: 007030427/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051710
Responsavel.: CEM POR CENTO COM.DIST.ELET.EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.042,12
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053153
Responsavel.: CLAUDIANA DE VASCONCELOS 
RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 020910889/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.281,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051380
Responsavel.: C & M CONST.E INCORPORADORA LT
CPF/CNPJ....: 010623646/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            394,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052464
Responsavel.: CLINICA ODONTOLOGICA FRANCO 
BAROSO
CPF/CNPJ....: 020594431/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051657
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 189666674-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            380,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051328
Responsavel.: D E L INFORMATICA E PAPELARIA
CPF/CNPJ....: 017775670/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            377,75
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052115
Responsavel.: FLAVIA CAROLINE DOMINGUES DE 
OLIVEI
CPF/CNPJ....: 044433404-16
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051503
Responsavel.: FORTES CONSTRUTORA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 016981616/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            679,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052308
Responsavel.: GREGORIO MARCELO NETO ME
CPF/CNPJ....: 018270080/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            231,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052269
Responsavel.: GOUVEIA BRITO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 014577758/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051649
Responsavel.: GREGORIO MARCELO NETO ME
CPF/CNPJ....: 018270080/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,78
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052051
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ....: 015483248-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             88,32
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050696
Responsavel.: HELIANE DA SILVA GARCIA
CPF/CNPJ....: 068508284-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            394,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050589
Responsavel.: HELLEN R B B CAVALCANTE
CPF/CNPJ....: 048544144-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,12
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051504
Responsavel.: INFRA TECNOLOGIA E SISTEMA DE 
SEGUR
CPF/CNPJ....: 019271092/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,47
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051505
Responsavel.: JADSON ALENCAR VIEIRA
CPF/CNPJ....: 048882734-56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALNº 022/2015
Proc. Administrativo nº 068/0215
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARALOVAÇÃO DE PALCO, 

SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA 
DA SANTA TERESINHA EMAS 2015, conforme Termo de Referencia do Edital.

ABERTURA: 18/09/2015, às 10h30min.
REGULAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Próprios/CONVÊNIOS.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de 

Emas, na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista – Centro – Emas –PB, Fone: (83) 34326-
1129.  

Emas, 04 de maio de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

 Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27 – Centro – CEP 58.800-050 - Sousa-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00062/2015, que objetiva: Contratação de serviços 
de locações de veículos tipo passeio, utilitário de grande e pequeno porte e locação de veículos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLISA PIRES XAVIER - R$ 
28.800,00; EDIELTON CARLOS VIEIRA - R$ 52.800,00; FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS - R$ 
47.600,00; FRANCISCO PEDRO DA SILVA - R$ 7.120,00; GIVALDO DONATO DOS SANTOS - R$ 
9.080,00; IVANEIDE ABRANTES DANTAS - R$ 47.600,00; JOSÉ ANTONIO ABRANTES BATISTA 
NETO - R$ 7.120,00; JOSÉ LUCAS DE SOUSA - R$ 20.000,00; KLEBER FERNANDO GARCIA - R$ 
24.000,00; MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$ 40.000,00; OSIEL DA COSTA FERNANDES 
- R$ 7.120,00; SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA SARMENTO - R$ 17.800,00.

Sousa - PB, 04 de Setembro de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
OBJETO: REFORMA dos Ginásios “O VOVOZÃO”, “O ARLINDÃO”, “O VIGORVINÃO” e “O 

NINÃO” - Esperança/PB. LICITANTE HABILITADO: RSM CONSTRUÇÕES LTDA - ME. LICITANTES 
INABILITADOS: L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME; ADCRUZ CONSTRUÇÕES, IN-
DUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME; LG CONSTRUÇÕES LTDA - ME; DANTAS CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES EIRELI - ME; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 21/09/2015, às 08:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, no horário das 
08h00min às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com.

Esperança - PB, 08 de Setembro de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2015
OBJETO: Execução dos serviços de construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva Coberta com 

Vestiário - Esperança/PB. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA 
LTDA – ME e GERALDO BARACHO FILHO - ME. LICITANTES INABILITADOS: LG CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME; MURALHA CONSTRUTORA LTDA - EPP; TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - EPP; R R F LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP; ESTRUCTURAL 
ENGENHARIA LTDA - ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 21/09/2015, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel 
Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com.

Esperança - PB, 08 de Setembro de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015

CONTRATO Nº 207/2015 - Contratado(a): HML Comercial Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
de camisa em malha, destinado a Secretaria da Educação. Valor Contratado: R$ 166.600,00.  Re-
cursos: Próprio. Classificação: Secretaria de Educação - Mat. de Consumo. Vigência: 27/08/2015 
a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 27 de agosto de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 001/15

OBJETO: Execução dos serviços de construção de quatro Unidades Básicas de Saúde - 
USB Porte I -, neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Polyefe Construções Limpeza e 
Conservação Ltda. - EPP - R$.1.514.794,08; 2º - Consfor Construtora Fortaleza Ltda. - EPP - 
R$.1.517.789,52; 3º - Construtora Edfficar Ltda. - ME - R$.1.546.035,33; e 4º - 3JT Construções 
Ltda. - EPP - R$.1.551.235,61. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Adcruz Construções, Indústria 
e Comércio Ltda. - EPP; Cosimar Construtora Sincera Ltda.; Impertec Construções e Serviços 
Ltda. - EPP; e Santa Luzia Engenharia Ltda. - EPP. Salienta-se que todas as referidas empresas 
desclassificadas não apresentaram outras propostas escoimadas das causas que ensejaram a 
respectiva desclassificação inicial no prazo de oito dias úteis fixado aos licitantes, previsto no § 3º, 
do Art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Maiores informações e vistas 
ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na 
Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 08 de setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/15

OBJETO: Execução dos serviços de reforma de duas Unidades Básicas de Saúde, neste Muni-
cípio. EMPRESA HABILITADA: Adcruz Construções, Indústria e Comércio Ltda. - EPP; Construtora 
Edfficar Ltda. - ME; Cosimar Construtora Sincera Ltda. - ME; Dantas Construções e Locações 
Ltda. - ME; LR Engenharia Ltda. - EPP; e Medeiros Marques Engenharia Ltda. - EPP. EMPRESAS 
INABILITADAS: Barbosa Construções e Serviços Ltda. - EPP; COFEM Construções, Serviços e 
Tecnologia Ltda. - ME; e Estructural Engenharia Ltda. A CPL comunica que a sessão pública para 
abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 17.09.15, às 10:00 horas, no 
mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro 
- Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 08 de setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da CPL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: SERVIÇOS DE SINA-
LIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E OUTROS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA - R$ 193.950,00; PAULO GERMANO 
FARIAS CAVALCANTE - R$ 69.900,00.

Campina Grande - PB, 04 de Setembro de 2015.
JOSÉ MARQUES FILHO - Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E OUTROS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da STTP: 05.010 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTES PÚBLICOS - 15.451.1029.2153 - AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE 
TRÂNSITO - 3390.39.99.060 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 
4490.51.99.060 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 

Grande e: CT Nº 00165/2015 - 04.09.15 - LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA - R$ 193.950,00 - CT 
Nº 00166/2015 - 04.09.15 - PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTE - R$ 69.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
Aviso de Homologação e Adjudicação - Tomada de Preços nº 002/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente a 
Tomada de Preços nº 002/2015. Objeto Execução do Sistema de Abastecimento de D’Água com a 
Perfuração e Instalação de Poços Tubulares, Localizados em Diversas Comunidades Rurais. Torno 
público que Homologo e Adjudico o resultado final do certame em favor da empresa: Construtora 
Reunidas Ltda - CNPJ 10.986.583/0001-25. Valor de R$ 1.016.330,97 (hum milhão dezesseis mil 
trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos). 

Imaculada-PB, 03 de setembro de 2015. 
Aldo Lustosa da Silva

Prefeito.

HABITAT CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA torna público que requereu a SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a licença de Operação, para o Edificio de uso misto, MORIAH HOME 
SERVICE, situado a Rua Juvenal Mário da Silva, no Bairro de Manaira na cidade de Joâo Pessoa-PB.

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

  EDITAL 
Responsável: Wellington Pereira da Silva
CPF: 024.778.534-22
Título/Valor – DMI - R$ 574,25
Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 103278
Responsável: Francinalda Silvestre da Silva Lima
CNPJ: 20.466.569/0001-54
Título/Valor – DMI - R$ 548,35
Protestante: Aldilene Torres Silvestre
Apresentante: Banco Itaú 
Protocolo: 103249
Responsável: Ronie Von Alves de Freitas
CNPJ: 15.140.193/0001-53
Título/Valor – DMI - R$ 65,29
Protestante: Astra SA Industria e Comércio

Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 103306
Responsável: Antonio Marcelino de Aldas Junior
CNPJ: 21.977.181/0001-80
Título/Valor – DMI - R$ 185,52
Protestante: Mara-Já Transportes e Logística Ltda
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 103270
Responsável: Evandro Ferreira de Carvalho Junior
CPF: 050.496.214-02
Título/Valor – DMI - R$ 947,88
Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 103276
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 08 de setembro de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

A C&K CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.039.707/0001-53, torna público que requereu à SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de 
OPERAÇÃO para o imóvel comercial construído no LOTE 02, da QUADRA 07, do LOTEAMENTO 
JARDIM ALFA, em Cabedelo/PB. 

GEÓRGIA GOMES VILAR CORDEIRO, CPF nº 797.982.924-72, torna público que requereu à 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental 
de OPERAÇÃO para osimóveis comerciaisconstruídos nosLOTES 07 e 08, da QUADRA 23, do 
LOTEAMENTO PARQUE ESPERANÇA, em Cabedelo/PB. 

GERMANA GOMES LIMEIRA VILAR, CPF nº 797.982.684-15, torna público que requereu à SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de 
OPERAÇÃO para o imóvel comercial construído no LOTE 06A, da QUADRA 27, do LOTEAMENTO 
PARQUE ESPERANÇA, em Cabedelo/PB.

LUCIANO LIMA DE QUEIROGA, CPF nº 789.156.514-72, e FLÁVIO ROBERTO LIMA DE QUEI-
ROGA, CPF nº 497.672.914-15, tornam público que requereramà SEMAPA – Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de INSTALAÇÃOpara o imóvel 
comercial que será construído no LOTE 10, da QUADRA 11, do LOTEAMENTO NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO, em Cabedelo/PB. 

RODRIGO MEDEIROS CLIMACO, CPF nº 050.883.894-00, torna público que requereu à SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental 
de INSTALAÇÃOpara o imóvel comercial que será construído no LOTE 03, da QUADRA “C”, do 
LOTEAMENTO MORADA NOVA, em Cabedelo/PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de (1) veículo au-
tomotor tipo passa/automóvel - minivan. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital disponível: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp
Telefone: (083) 3250-3120.

Cabedelo - PB, 08 de Setembro de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’AGUA
AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2015

O MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA/PB  torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis, nº 001/2015 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. O leilão será realizado no dia 25/09/2015 
às 09:00 horas no CRAS da Prefeitura. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 | 98883-9051 ou 
no site: www.abrantesleiloes.com.

Olho D’água/PB, 08 de Setembro de 2015.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADO, PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA FENELON 
MEDEIROS, DO MUNICÍPIO. RecursosFNDE: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações e retirada do edital: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 33081065.
Santo André - PB, 04 de Setembro de 2015

ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 12:00 horas do dia 16 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PARA COZINHA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO.Recursos: FNDE 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 004/2013. Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) 33081065.
Santo André - PB, 04 de Setembro de 2015

ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Móveis 
administrativos, eletroeletrônicos, condicionadores de ar, destinados a manutenção das diversas 
Secretárias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 
12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 03 de Setembro de 2015
LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás 
de cozinha GLP-P13. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 157. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 09 de Setembro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios diversos, para organizar Cestas Básicas. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 157. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 09 de Setembro de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2015 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  04 de Setembro de 2015 e de conformidade com 
a Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: MILTON VIEGAS-ME (VIEGAS ESCAPAMENTOS) - CNPJ: 

24.279.655/0001-09, vencedora valor total de R$ 430.704,00 (quatrocentos e trinta mil e setecentos 
e quatro reais) pelas razões expostas no referido Laudo.

 Gurinhém - PB, 08 de Setembro de 2015.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-

SENCIAL N.º 022/2015-SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa: 
MILTON VIEGAS-ME (VIEGAS ESCAPAMENTOS) - CNPJ: 24.279.655/0001-09, vencedora valor 
total R$ 430.704,00 (quatrocentos e trinta mil e setecentos e quatro reais).

 Gurinhém - PB, 08 de Setembro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro
        

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Veículo para o transporte de Estudantes. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00017/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios/Fundeb 40%/QSE/MDE do 
Município de Baia da Traição: 05.00 - 12.361.0018.2017 - 12.361.0018.2020 - 12.361.0018.2021 
- 12.361.0020.2023 - 12.361.0021.2025 - 3.3.90.36.01 - 3.3.90.39.01. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição 
e GENILSON SILVA DO NASCIMENTO – CPF: 020.717.784-80 – VALOR CONTRATADO: R$ 
13.090,00 (treze mil e noventa reais) - CT Nº 079/2015 - 05.08.15.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Setembro de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo 0km tipo 
mini van - capacidade mínima para sete passageiros. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 09 de Setembro de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/ 2015
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para os programas da Secretaria 

de Desenvolvimento Humano e Cidadania do município de Curral Velho-PB, a medida de suas 
necessidades.

TIPO: Menor Preço 
DATA DA ABERTURA: 23/09/2015 – Horário: 14:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede desta Prefeitura, situada na Rua 

Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 
CURRAL VELHO, 09 de Setembro de 2015.

CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
PREGOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/ 2015
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para o Fundo Municipal de Saúde do 

município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades.
TIPO: Menor Preço 
DATA DA ABERTURA: 23/09/2015 – Horário: 15:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede desta Prefeitura, situada na Rua 

Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 
CURRAL VELHO, 09 de Setembro de 2015.

CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
PREGOEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 002/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente 
a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e 
demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do 
tipo menor preço por item, no dia 21 de Setembro de 2015 as 09:00 horas, tendo como objetivo: 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTE-
CIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Câmara 
Municipal de Araçagi, na Av. Olivo Maroja, 278, Centro – Araçagi – PB. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi, 08 de Setembro de 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

A FURTADO LIMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.489.679/0001-85, torna 
público que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/
PB – a licença ambiental de INSTALAÇÃO para o imóvel comercial que será construído no LOTE 
“D”, da QUADRA 04, do LOTEAMENTO JARDIM GAMA, em Cabedelo/PB.



27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 9 de setembro de 2015

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:30 horas do dia 29 de Setembro 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Serviços de 
reforma do telhado e pintura da Escola Municipal Pedro Silvino Bezerra, no Sítio Cinco Lagoas deste 
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) 3634-1146.
Casserengue - PB, 08 de Setembro de 2015

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

Nos termos do Julgamento da licitação ADESÃO Nº 003/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA DE DENTRO conforme resposta da Prefeitura Municipal de Queimadas-PB; expedido em 
27 de Julho de 2015 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a: 

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, no 

valor de R$: 268.805,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Cinco Reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Lagoa de Dentro - PB, 10 de Agosto de 2015.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

       
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Ofício apresentado pela Prefeitura Municipal de Queimadas-PB, quando da 
concordância da Adesão N.º 010/2015 a Ata de Registro de Preços: 003/2015, ADJUDICAMOS, 
a Presente a Empresa: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, no valor de R$: 
268.805,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Cinco Reais).

Lagoa de Dentro - PB, 10 de Agosto de 2015.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº  063/2015 
Lagoa de Dentro, 10 de Agosto de 2015.
ADESÃO N.º 003/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NE-

CESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO.
CONTRATADO: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.370.039/0001-02
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$: 268.805,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Cinco Reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.040 – Secretaria de Educação – 12.361.0251 .2.009 – Manut. do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar PNAE – 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
FABIANO PEDRO DA SILVA

PREFEITO
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 004/2015.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de LAGOA DE DENTRO e para quem interessar possa que 
o resultado da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de 
Preços nº 004/2015 foi o seguinte: a empresa CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA C.R.C 
LTDA foi considerada HABILITADA para a fase de PROPOSTA por cumprimento dos ditames do 
edital. Já as empresas DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA; COFEM CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA; TRABES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; ESTRUCTURAL 
ENGENHARIA LTDA – ME CNPJ: 05.881.170/0001-46; CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA CNPJ: 
10.986.583/0001-25; COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA CNPJ: 11.464.181/0001-23 e  
AD CRUZ CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. foram consideradas INABILITADAS 
para a fase de proposta de preço por descumprimento de algum(s) condição(es) de habilitação 
exigidas nos item(s) 5 e/ou 6 do edital. Caso não haja interposição de recurso a abertura da proposta 
ocorrerá no dia 22 de Setembro de 2015 as 09:00hs. Maiores informações e o DETALHAMENTO 
do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI.

Lagoa de Dentro,08 de Setembro de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2015

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2015
PROCESSO ADM. Nº 2015.07.038
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO.
1. VALORES TOTAIS REGISTRADOS:
ITEM 1
LICITANTE: ROBSON WILKE NUNES DA COSTA 
CPF:066.953.644-00
Valor Total: R$ 45.600,00 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais)
2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua 

publicação no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 

não fica obrigada a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, 

desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Mu-

nicipal de Lagoa de Dentro, por intermédio do Prefeito Municipal, mediante Autorização de Pedido 
de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Lagoa de Dentro - PB, 06 de Agosto de 2015.
FABIANO PEDRO DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 06 de Agosto de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor do Licitante: ROBSON WILKE NUNES DA COSTA, com o valor de R$ 

45.600,00 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais). Pelas razões expostas no referido Laudo.
Lagoa de Dentro - PB, 10 de Agosto de 2015.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito

        
ADJUDICAÇÃO

 Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 023/2015, Processo nº 2015.07.038, ADJUDICA-
MOS o Presente Pregão Presencial para o Licitante:  ROBSON WILKE NUNES DA COSTA, com 
o valor total de R$  45.600,00 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais).

Lagoa de Dentro - PB, 10 de Agosto de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 022/2015.
A Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO no uso de suas atribuições 

Torna Público para o conhecimento da população de LAGOA DE DENTRO e para quem interes-
sar que não houve interessados para atender o chamamento da licitação na modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço, tendo como objetivo: PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, PROGRAMAS MUNI-
CIPAIS E FUNDO DE SAÚDE ocorrida em 18 de Agosto de 2015 as 09:30 hs, portanto a mesma 
foi declarada DESERTA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Lagoa de Dentro, 18 de Agosto de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 08/2015

 O MUNICÍPIO DE PATOS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada 
pela Portaria nº 001/2015, datada de 05 de janeiro de 2015, torna público, para conhecimento de 
todos os interessados, que no dia 08 de setembro de 2015, não houve apresentação da habilitação 
e propostas no processo licitatório em epígrafe, sendo assim declarada DESERTA.

Patos/PB, 08 de setembro de 2015.
 Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33011/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída através 

do Decreto Nº 8.509/2015, datada de 08 de julho de 2015, torna público que fará realizar a licitação na 
modalidade Concorrência Nº 33011/2015, em regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, 
com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprios e de Convênio, a ser realizada 
no dia 13/10/2015, às 09:00 horas, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DO ANTIGO CONVENTINHO – CASA DAS ARTES NA CIDADE 
DE JOÃO PESSOA -PB. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da 
SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário 
das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h, podendo ser adquirida mediante a entrega de 1(um) DVD ou 
Pen drive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 08 de setembro de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 

do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do 
dia 23 de setembro de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.14.023/2015, tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM DIVERSOS 
FORMATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados 
na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 03 de setembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE N° 00012/2015
 PROCESSO: 150126PP00005
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal De Uiraúna
CONTRATADA: Marcio Braga de Oliveira – Me
CNPJ: 14.200.150/0001-53
OBJETO: Rescisão Unilateral do contrato administrativo de n° 00012/2015, que teve como objeto a 

contratação de um profissional especializado na área de Engenharia Civil para prestação de serviço no 
município de Uiraúna-PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dar-se-á a rescisão administrativa em caráter unilateral, nos termos do Art. 79, 
I e Art. 78, XII e XVII, ambos da lei 8.666/93.

DATA DA RESCISÃO: 24/09/2015
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015, feito pela Comissão Perma-

nente de Licitação em 21 de Agosto de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA com o valor 

total de R$ 78.805,00 (Setenta e Oito Mil Oitocentos e Cinco Reais), a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA, com o valor total de R$ 104.700,00 (Cento e Quatro Mil e Setecentos Reais), a 
empresa  ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA com o valor total de R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais) e a 
empresa BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP com o valor total de R$ 40.950,00 
(Quarenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 25 de Agosto de 2015.
Elisandro Bezerra Barbosa

Secretário de Saúde
       

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando 

do julgamento da Pregão Presencial N.º 014/2015, Processo nº 2015.07.015, ADJUDICAMOS o Presente 
Pregão Presencial para as Empresas: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA com o valor total 
de R$ 78.805,00 (Setenta e Oito Mil Oitocentos e Cinco Reais), a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA, com o valor total de R$ 104.700,00 (Cento e Quatro Mil e Setecentos Reais), a 
empresa  ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA com o valor total de R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais) e a 
empresa BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP com o valor total de R$ 40.950,00 
(Quarenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais).

Mamanguape - PB, 25 de Agosto de 2015.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 0005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar n.º 123/2014 alterações 
e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços na forma de 
melhor técnica e preço, no dia 19 de outubro de 2015 as 08:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de 
empresa especializada para a realização de concurso público para preenchimento de vagas para diversos 
cargos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de TAPEROÁ, bem como, realização processo 
seletivo simplificado. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Taperoá, 
localizado na Rua Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB. Maiores informações na 
CPL no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, 
ou pelo fone: (83)3463-2924.

Taperoá, 08 de setembro de 2015.
Leonardo Vilar Bezerra

Presidente da CPL

CAMARA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS 
Estado da Paraíba

 CNPJ/ Nº 10.853.984/0001-07
Endereço: Rua José de Anchieta Pachú, 03 - Centro - Queimadas 

Fone: 083 – 3392 – 1242
AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  001/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, por meio da Comissão Permanente de Licitação, Nomeada 

pela Portaria nº. 035/2015, de 02 de Janeiro de 2015, torna público que se encontra à disposição dos 
interessados na Sede da Câmara Municipal o  Edital da Tomada de Preços nº. 001/2015, referente à: 
AQUISIÇÃO DE 3.500 (Três Mil e Quinhentos) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO 
DOS VEÍCULOS DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL conforme especificações no Anexo do Edital, com data 
de abertura marcada para o dia 24 de SETEMBRO de 2015 às 10:00 horas na Sede da Câmara Municipal, 
maiores informações na sede da Câmara, no horário das 8:00 ás 12:00, ou  pelo fone (**) 83  3392 – 1242.

QUEIMADAS - Paraíba, 01 de Setembro de 2015.
MARIA DA GUIA VIRGINIO DUARTE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2015, que objetiva: Aquisições de Tecidos e Aviamentos, 
para atender às demandas das secretariais deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Pirpirituba - PB, 25 de Agosto de 2015
RINALDO DE LUCENA GUEDES 

Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00031/2015. OBJETO: Aquisições de Tecidos e Aviamentos, para 

atender às demandas das secretariais deste Município. ABERTURA: 20/08/2015 as 09:00 horas. JUSTIFI-
CATIVA: Licitação Deserta. DATA: 25/08/2015.

RINALDO DE LUCENA GUEDES 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado parecer 

da Assessoria Jurídica referente ao Pregão Presencial nº 032/14, que objetiva aAquisição de Materiais 
Permanentes a serem utilizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA I) do Município de Conde/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor das empresas: EDLANE DA COSTA CAR-
VALHO no valor R$ 67.778,00 e STEMAC S/A GRUPOS GERADORES no valor R$ 93.000,00.

Conde – PB, 02 de Setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua José 

Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às09:00 horas do dia 25 de setembro de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço global, para: contratação de empresa especializada 
para construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde, localizada na Zona Urbana no Município de 
São José do Bonfim/PB. 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.

São José do Bonfim/PB, 03 de setembro de 2015.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – CNPJ/CPF Nº 07.206.816/0036-45, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Alteração nº 1786/2015 em João Pessoa, 28 de agosto de 2015 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Alteração da Lay out para aumento da capacidade de armazenamento do produto acabado Na(o) -  RUA 
CD AUGUSTO CHIERICARTTE S/N BAIRRO: CENTRO Município:  CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2015-004031/TEC/LA-0549.

SERGIO MURILO MACIEL FRANCA – CNPJ/CPF Nº 570.267.004-30, Torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa nº 1525/2015 
em João Pessoa, 6 de agosto de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: LAVRA EXPERIMENTAL 
DE AREIA EM TABULEIRO, COM USO DE RETROESCAVADEIRA. ÁREA REFERENTE AO PROCESSO 
DNPM Nº 846.330/2013. Na(o) – sítio são Pedro, zona rural Município: ALHANDRA – UF: PB. Processo: 
2015-002880/TEC/LOP-0247.

GERAN CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 15.812.262/0001-28, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1725/2015 em João Pessoa, 21 de agosto de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com 16 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto 
de fossa séptica e sumidouro. Na(o) -  RUA ASSIS FERREIRA DE LIMA S/N QD. 149 LT. 108 – GRAMAME 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-004633/TEC/LO-0320.

GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 20.926.659/0001-80, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1702/2015 em João Pessoa, 20 de agosto de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com 12 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de 
fossa séptica e sumidouro. Na(o) – RUA APOSENTADO BENEDITO MANOEL INÁCIO, QD. 148, LT. 184 – 
GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-004430/TEC/LI-4206.

GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 20.926.659/0001-80, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1701/2015 em João Pessoa, 20 de agosto de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com 12 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de 
fossa séptica e sumidouro. Na(o) -  RUA APOSENTADO BENEDITO MANOEL INÁCIO, QD. 148 LT. 157 – 
GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-004424/TEC/LI-4204.

GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 20.926.659/0001-80, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1703/2015 em João Pessoa, 20 de agosto de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com 12 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de fossa 
séptica e sumidouro. Na(o) – RUA ASSIS FERREIRA DE LIMA – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – 
UF: PB. Processo: 2015-004431/TEC/LI-4207.

GIMASA COMERCIO DE SUCATAS METAIS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 22.659.313/0001-99, Torna 
público que requereu a SEMABY – Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para 
Atividade Comercial de Sucatas, situado a Rua Raimundo Feliz, 46 – Quadra 08 – Lote 16 – Galpão B – Alto 
da Boa Vista – Bayeux – PB.

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MARCIA – CNPJ/CPF Nº 05.333.300/0001-06, Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1733/2015 
em João Pessoa, 24 de agosto de 2015 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar. 
Na(o)  RUA CORONEL MIGUEL SATIRO – Nº 170 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-
002256/TEC/LO-9730.

PONTUAL SÃO MAMEDE EMP. IMOBILIÁRIOS CONS. E SERVIÇOS SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 
22.076.131/0001-95, Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação nº 1590/2015 em João Pessoa, 12 de agosto de 2015 – Prazo: 679 dias. Para 
a atividade de: Loteamento com 517 lotes e 22 quadras no município de São Mamede Na(o) -  LOT. JARDIM 
SÃO MAMEDE, ANTIGO SÍTIO JATOBÁ AS MARGENS DA BR-230 Município: SÃO MAMEDE – UF: PB. 
Processo: 2015-004559/TEC/LI-4226.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N284/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede 
deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, 
telefone (083)3218-4588, no dia 23/09/2015 às 09h para:

Contratação de serviços de empresa para realizar o evento da IX conferencia Estadual de Defesa 
dos direitos de crianças e adolescentes - 2015, destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-01146-4
João Pessoa, 08 de setembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N057/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 22/09/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de viaturas especiais para atividades de busca e salvamento, 
destinado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-01148-0
João Pessoa, 08 de setembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N282/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 23/09/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de veiculo adaptador para transporte de cães, destinado a 
Policia Militar do Estado da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-01137-3
João Pessoa, 08 de setembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME – CNPJ Nº 15.824.342/0001-01, Torna 
público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e a Licença de 
Instalação, para o Residencial Santa Mônica, situado à Rua Lourdes Ferrer, Quadra 39, Lote 369, 
Aeroclube, João Pessoa – PB. 

JOSE ROCHA DE LIMA – CPF Nº 176.742.394-20, Torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente, a Licença de Operação – LO, para Construção de 03 casas multifamiliar, 
situado a Rua São João S/N QD. 047 LT. 058 - Varjão – João Pessoa – PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1784/2015 
– através do Proc. 2015-003133/TEC/LO-9928, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 20 (vinte) unidades, com sistema de tratamento de esgotos dotado de fossa séptica 
e filtro anaeróbio, no município de BOM SUCESSO - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a LICENÇA DE OPERAÇÃO – através 
do Proc. 2015-005478/TEC/LO-0512, referente à construção do SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, COMPOSTO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO para atender o conjunto 
habitacional de 40 (quarenta) unidades, no município de JUAZEIRINHO - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO nº 4648/2012 – através do Proc. 2015-005483/TEC/LO-0513, referente à construção 
de conjunto habitacional popular com 30 (trinta) unidades, com sistema de tratamento de esgotos 
dotado de fossa séptica e sumidouro, no município de SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO nº 1978/2014 – através do Proc. 2015-005479/TEC/LI-4326, referente à construção 
de conjunto habitacional popular com 200 (duzentos) unidades, no município de PITIMBU- PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, requereu a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
nº 2871/2013 – através do Proc. 2015-005485/TEC/LO-0514, referente à construção de conjunto 
habitacional popular com 40 (quarenta) unidades, com sistema de tratamento de esgotos dotado 
de tanque séptico e filtro anaeróbio, no município de JUAZEIRINHO - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 3888/2012 
– através do Proc. 2015-005489/TEC/LO-0516, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 20 (vinte) unidades, no município de PEDRO RÉGIS - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO nº 2866/2013 – através do Proc. 2015-005486/TEC/LO-0515, referente à construção 
de conjunto habitacional popular com 10 (dez) unidades, com sistema de tratamento de esgotos 
dotado de fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de MONTE HOREBE - PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, requereu a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO nº 3884/2012 – através do Proc. 2015-005491/TEC/LO-0517, referente à construção 
de conjunto habitacional popular com 25 (vinte e cinco) unidades, no município de RIACHÃO DE 
BACAMARTE - PB.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2015
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

A Comissão de Licitação comunica a todos os interessados que a sessão de abertura do envelope 
contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 11 
de setembro de 2015 às 08h30 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua José Ferreira, 
nº. 05, centro, São José do Bonfim/PB.

São José do Bonfim/PB, 03 de setembro de 2015.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00007/2015
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

A Comissão de Licitação comunica a todos os interessados que a sessão de abertura do envelope 
contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 11 
de setembro de 2015 às 09h30 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua José Ferreira, 
nº. 05, centro, São José do Bonfim/PB.

São José do Bonfim/PB, 03 de setembro de 2015.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

EXTRATO DO CONTRATO 
 Nº 061 /2015 
Lagoa de Dentro, 10 de Agosto de 2015.
Pregão presencial N.º 023/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO.
CONTRATADO: ROBSON WILKE NUNES DA COSTA
CPF: 066.953.644-00
PRAZO: 10/08/2016
VALOR TOTAL: R$ 45.600,00 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
 02.0210 – Fundo Municipal de Saúde 02140.10.302.0210.2043 – Manut. de outros Prog. do 

sistema único de saúde – sus; 02140.10.302.0210.2039 – Coord.e Manute. Prog. Saúde da Família 
– PSF –  3.3.90.36.00 Outros Serv. Terc. Pessoa Física.

FABIANO PEDRO DA SILVA
CONTRANTE

PREFEITO
ELIANE VICENTE SANTIAGO

SECRETÁRIA DE SAÚDE
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 
Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 24 de Setembro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Assessoria Técnica em contratos de 
repasse, convênios (Estadual e Federal) e SICONV. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 09 de Setembro de 2015
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial
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