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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

29o Máx.
22o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,849  (compra) R$ 3,850  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,840  (compra) R$ 4,080  (venda)
EURO   R$ 4,345  (compra) R$ 4,350  (venda)

l Programa Minha Casa, Minha Vida terá nova faixa de renda. Página 4

l Concursos oferecem salários de R$ 788,00 a R$ 9.662,84. Página 13

l Metro quadrado na Paraíba é o mais caro do Nordeste. Página 14
 
l Polícia Civil desarticula grupo acusado de clonar cartões. Página 15

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

ALTA

ALTA

21h26

09h17

0.4m

0.3m

baixa

baixa

03h13

15h34 

2.3m

2.2m
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PRoTEÇÃo  Há 25 anos surgia o Código de Defesa 
do Consumidor, inovação que deu certo.   PágInA 9

Esportes

Samuel Igo faz estreia
hoje em Santa Catarina

o surfista paraibano Samuel Igo 
estreia hoje na terceira etapa do 
campeonato Brasileiro.  PágInA 21

Campanha contra pólio 
atinge meta na Paraíba

Foram imunizadas mais de 249 mil crianças, o que corresponde a 
95,25% do público-alvo no Estado. Vacinação terminou ontem. PágInA 13

FoTo: Evandro Pereira FoTo: Fotos Públicas

FoTo:Divulgação

governo terá R$ 34 mi
para construir casas

ASSEMBLEIA APRoVA PRoJETo PARA EMPRÉSTIMo

A Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto do Governo do Estado para contratar empréstimo de R$ 34 mi-
lhões. Os recursos vão viabilizar a construção na Paraíba de 4.491 casas do “Minha Casa, Minha Vida”.    PágInA 17

Caderno 2

o poeta Lau Si-
queira lança hoje “Li-
vro arbítrio”, poemas, 
em Campina grande, 
na livraria nobel, às 
19 horas. PágInA 5

o filme “Que horas ela volta?”, 
de Anna Muylaert, será a produ-
ção brasileira que concorrerá à 
indicação para disputar o oscar 
de melhor estrangeiro.  PágInA 8Lau Siqueira 

lança novo 
livro em CG

“Que horas ela volta?”
pode disputar o oscar

FoTo: Evandro Pereira FoTo:Divulgação

Inclusão Políticas
Portadores de
deficiência têm
feira em Campina

 

STF julga doação 
empresarial a 
partido político

 

O Governo do Estado 
realizou ontem evento para 
marcar o Dia da Emprega-
bilidade para portador de 
deficiência.   PágInA 17

Depois da Câmara reto-
mar o financiamento priva-
do a campanhas políticas, 
Supremo anuncia que tema 
entrará na pauta. PágInA 18

Há 14 anos o mundo se estarreceu com 
o ataque terrorista aos EUA. PágInA 20

A QUEDA DAS ToRRES

VACINAção

Lau Siqueira é 
poeta e exer-
ce o cargo de 
secretário 
estadual de 
Cultura

Regina Casé, destaque 
do elenco de “Que 
horas ela volta?”

O surfista está entre os melhores da modalidade

Mundo relembra hoje o
grande ataque aos EUA



A cada ano que passa milhares de pes-
soas, em todo o país, tomam a difícil, po-
rém corajosa decisão de abrir um micro ou 
pequeno negócio, pensando em livrar-se de 
maus patrões e empregos com baixa remu-
neração, mas, acima de tudo, em aumentar 
a renda, melhorando a qualidade de vida.

Estudos indicam que os micros e pe-
quenos negócios são uma das principais 
pilastras de sustentação da economia de 
um país. De acordo com dados apresenta-
dos pelo Sebrae, ao lançar, esta semana, 
o movimento “Compre do Pequeno Negó-
cio”, os números relacionados ao setor im-
pressionam.

A Paraíba, por exemplo, segundo o Se-
brae, tem quase 120 mil pequenos negócios, 
entre microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno por-
te. Isso corresponderia a 99% do universo 
empresarial e representaria quase 30% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. 

As estatísticas divulgadas pelo Sebrae 
dão conta de que os micros e pequenos ne-
gócios promovem o desenvolvimento isonô-
mico, beneficiando horizontalmente as re-
giões onde estão localizados, e respondem 
por 56,3% dos empregos formais na Paraí-
ba e 51,1% da remuneração do Estado.

Portanto não há como negar que o setor 
representado pelos micros e pequenos ne-
gócios, diante do relevante papel social que 
desempenha, merece ser incentivado, vez 
que sua prosperidade extrapola o âmbito 

individual do micro e pequeno empresários, 
para beneficiar o conjunto da sociedade.

Este é o fundamento da campanha 
“Compre do Pequeno Negócio”, que abran-
ge não só o Estado da Paraíba, mas todo o 
território nacional. A meta é estimular a 
população a consumir bens e serviços pro-
duzidos ou fornecidos pelas mais de 10 mi-
lhões de micro e pequenas empresas exis-
tentes no país.

Os estrategistas do movimento creem 
que o faturamento das micro e pequenas 
empresas está aquém da potencialidade do 
setor de auferir lucros. Outro fator da maior 
relevância, notadamente neste momento de 
crise, é que o crescimento do segmento im-
plica também no fortalecimento da econo-
mia do país.

A campanha vai lançar mãos de argu-
mentos considerados irrefutáveis, para con-
vencer os consumidores a dar maior aten-
ção às micro e pequenas empresas, como, 
por exemplo, o fato de os estabelecimentos 
situarem-se nas proximidades das casas 
dos compradores e o dinheiro circular no 
bairro onde moram. 

As iniciativas que visam estimular o 
desenvolvimento econômico lado a lado 
com a solidariedade coletiva serão sempre 
bem-vindas e merecem o apoio das instân-
cias governamentais e da sociedade em ge-
ral. São caminhos que podem levar ao tão 
sonhado mundo regido pela justiça social 
com liberdade.

Editorial

Um bom negócio
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UNInforme

DEbAnDADA nO pmDbcOncuRSO 2ª DOSE DA HpV

VEm Aí mAIS 4.991 mORADIAS

O Ministério Público da Paraí-
ba, via Promotoria do Patri-
mônio Público de Santa Rita, 
e o município de Santa Rita 
fizeram um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) 
para contratação temporária 
de pessoal e a realização de 
concurso público para preen-
chimento dos cargos no âm-
bito das escolas municipais. 
“O concurso público  deverá 
ser concluído no prazo máxi-
mo de 210 dias, contados da 
assinatura do TAC”.

Insatisfeitos com a decisão 
do deputado federal Manoel 
Júnior que não aceitou o ro-
dizio na presidência do parti-
do na capital, os deputados 
estaduais Gervásio Maia, 
Trócolli Júnior, o deputado 
federal Veneziano Vital do 
Rêgo e o vereador pessoense 
Fernando Milanez ameaçam 
deixar o PMDB com os rumos 
que a legenda vem tomando. 
Principalmente depois que 
Manoel Júnior foi reconduzi-
do à presidência. 

A partir deste mês, as me-
ninas de 9 a 11 anos que 
tomaram a primeira dose 
da vacina quadrivalente 
contra Papiloma Vírus Hu-
mano (HPV) devem retor-
nar a um posto de vacina-
ção para receber a segunda 
dose.  A vacina protege 
contra dois subtipos de 
HPV, doença responsável 
por 70% dos casos de cân-
cer do colo do útero e a 
terceira causa de morte de 
mulheres no Brasil.  

nÃO pODE
Ainda não. O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu na sessão de quarta-feira (9), deferir o 
pedido de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), movida pelo Ministério Público e sus-
pendeu todos os efeitos do dispositivo constitucional que permitia aos integrantes da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros, em regime de licença, fossem reintegrados (readmitidos em cargo público 
com ressarcimento de todas as vantagens a ele inerentes, por força de decisão judicial ou admi-
nistrativa )  à corporação. Os desembargadores acompanharam, em sua unanimidade, o voto do relator 
do processo, desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Do deputado João Gonçalves, PSB,  pre-
sidente da Comissão de Ética da As-
sembleia Legislativa sobre o entrevero 
entre os deputados José Aldemir, PEN, 
e Trócolli Júnior, PMDB, esta semana no 
plenário:”Como nenhuma das duas par-
tes entendeu que foi prejudicada no seu 
direito, na sua ética e no seu decoro, o 
Conselho não pode se adiantar ou fazer 
algo”, explicou.

O procurador-geral da República, Rodrigo Ja-
not, está, desde ontem, oficialmente de volta 
ao cargo que já ocupava. A recondução dele foi 
publicada na edição dessa quinta-feira (10), 
pela Presidência da República no Diário Oficial 
da União.  Rodrigo Janot recebeu 799 votos para 
integrar a lista tríplice da Associação Nacional 
dos Procuradores da República. 

jAnOt VOltOu
Zé AlDEmIR VS tRócOllI

j.n.Ângelo (interino)
josenapoleaoangelo@gmail.com

UNIÃO  A
SupERIntEnDÊncIA DE ImpREnSA E EDItORA

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de Álvaro machado

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
Distrito Industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

SUPERINTENDENTE

EDITORES SETORIAIS: Geraldo Varela, carlos cavalcanti, Alexandre 
macedo, Felipe Gesteira e Denise Vilar

PROJETO GRÁFICO:  Ricardo Araújo, Fernando maradona e Klécio bezerra

Albiege Fernandes

DIRETOR ADMINISTRATIVO

EDITORA ADJUNTA

DIRETOR TÉCNICO E EDITOR GERAL

murillo padilha câmara neto

Renata Ferreira

Walter Galvão

EDITORES ASSISTENTES: carlos Vieira, Emmanuel noronha, josé napoleão 
Ângelo, marcos lima e marcos pereira

DIRETOR DE OPERAÇÕES
Gilson Renato

CHEFE DE REPORTAGEM
conceição coutinho

Memória

A seca e o sonho

Antes que o santo guerreiro Antônio 
Conselheiro prognosticasse que o mar iria 
inundar o Sertão e expusesse a bravura do 
povo nordestino, tornando-se vítima de car-
nificina patrocinada pelo governo republica-
no, outro santo, Padre Ibiapina, percorreu o 
Nordeste municiado do Livro Sagrado e de 
um bastão, estendendo a mão aos necessita-
dos, socorrendo magote de famintos surgidos 
de muitos rincões e espalhava mensagem de 
fraternidade propagada há dois mil anos. 

Antes de adentrarem pelos sertões, car-
regando no bisaco as esperanças para mi-
lhares de nordestinos de corpo engelhado, 
degredados e com sede, o Nordeste já carre-
gava a sina de ser uma região predestinada 
ao sofrimento. Desde a chegada dos portu-
gueses entre nós, noticia-se a presença de 
período seco, alternando conforme a cama-
radagem da natureza.

Como a seca é algo familiar, tornando-se 
moeda de troca durante períodos eleitorais 
nesta centenária República, cabe-nos colo-
car em prática as experiências do caboclo 
sertanejo, aliando-as àquilo que os bancos 
universitários ensinam, e depois aguardar 
pelos seus efeitos, mesmo que tenha tostado 
a terra e enrugado o corpo de muita gente.

Este jornal e a rede de televisão do gru-
po ao qual pertence, produziu uma série de 
reportagens sobre o consumo de água, o que 
não deixa de ser uma alerta. Mas o debate 
deve se prolongar, indo ao cerne da ques-
tão como forma de sensibilizar quem tem 
o poder de implantar solução. A latomia é a 
mesma dezenas de anos depois. Nota-se que 
desejam manter a penúria para se apresenta-
rem como salvadores, mesmo que o caboclo 
continue com a panela vazia sobre trempe. 

Sem dúvida este jornal prestou um gran-
de serviço, mas deverá, agora, acompanhar 
as ações que porventura venham ser execu-
tadas e, como porta-voz do povo, noticiará a 
solução. Qual tem sido a resposta do Governo 
Federal aos problemas? Paliativos surgem a 
cada quatro anos, repetidos há mais de um 
século.

Mudaram as formas de invasões às ci-
dades, pois já não são os flagelados que sa-
queiam, mas os desordeiros que atormen-
tam e matam. Muito diferentes do tempo de 
Ibiapina e Conselheiro. Aqueles lutavam por 
um ideal, pela sobrevivência de seus com-
panheiros, queriam mudar a feição da terra 
conforme ensinamentos proféticos aprendi-
dos, e os de hoje matam por nada.

Como no tempo dos dois missionários 
do Sertão, a chuva traz esperança e fartura. 
Sem a qual cresce a desesperança. Mesmo 
que não esmoreçamos, os braços encontrem 
forças para trabalhar a terra, sem água nada 
produziremos.           

Esperamos pelas migalhas federais, que 
pouco ou quase nada aparecem. As soluções 
estão no Nordeste, em nossos centros de 
pesquisa e nas nossas profecias. 

As verbas do governo se espatifam pelos 
caminhos. Padre Ibiapina tinha as soluções 
executadas em mutirão. O outro profeta tirou 
da cintura a quicé de faca para defender seu 
torrão e seus ideais. Não foi entendido. A Re-
pública recém-implantada pelo golpe que des-
tituiu a Monarquia, o assassinou. Como con-
tinua silenciosamente empurrando os pobres 
ao abismo, deles sugando a força que resta.

Como Conselheiro e Ibiapina fazem fal-
ta, cada um com seu feito de estar ao lado do 
povo, sofrido e esperançoso

As soluções estão no nordeste, em nossos centros de pesquisa  
e nas nossas profecias.”

josé nunes - jnunes48@hotmail.com

Os deputados aprovaram na sessão 
da manhã dessa quinta-feira (10), 
a autorização para a contratação de 
um empréstimo de mais de R$ 36 mi-
lhões pelo Governo do Estado que vai 
financiar contrapartidas no âmbito 
do Programa Minha Casa, Minha Vida. 
Foram 24 votos favoráveis, inclusive 
o deputada Camila Toscano, PSDB, que 
foi além: “Não poderia votar contrário 
a um projeto que beneficia diretamen-
te a população pobre do Estado”. Com 
este dinheiro, o Governo pretende 
construir mais 4.991 novas unidades 
habitacionais. As novas moradias vão 
ajudar na redução do déficit habita-
cional do Estado. O empréstimo de R$ 
36.943.220,59 (trinta e seis milhões, 
novecentos e quarenta e três mil, du-
zentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) será junto ao Banco do Brasil. O deputado 
Buba Germano acredita que com os projetos do empréstimo e do Mutirão Fiscal, ambos apro-
vados ontem, “o Governo está fazendo o dever de casa, se prevenindo de possíveis transtor-
nos econômicos para 2016”. A maioria dos parlamentares de oposição também votou a favor 
do projeto por acreditar que é do interesse da população. 
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  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Governo realizará campanha para
incentivar doação de órgãos e tecidos

O Governo do Estado, por 
meio da Central de Transplan-
te, elaborou uma programação 
especial para a 15ª Campanha 
Estadual para Doação de Ór-
gãos e Tecidos. Com o tema 
“Passe a vida adiante, doe ór-
gãos”, o evento começa no dia 
25 deste mês com o ‘Trem da 
Vida’, que acontece das 7h30 
às 11h, na Companhia Brasilei-
ra de Trens Urbanos (CBTU), 
em João Pessoa. Na ocasião, 
será realizada a divulgação 
das ações da Central de Trans-
plante, além da sensibilização 
sobre a importância do ato de 
doar órgãos.

De acordo com a progra-
mação, ainda na sexta-feira 
(25), será realizada às 14h, 
no auditório do Instituto de 
Assistência à Saúde do Servi-
dor (IASS – antigo IPEP), uma 
palestra científica com o tema 
Identificação e Manutenção 
de Potenciais Doadores de Ór-
gãos. A palestra é voltada para 
médicos, enfermeiros e estu-
dantes da área de saúde.

Dando continuidade ao 
calendário de atividades da 
15ª Campanha Estadual para 
Doação de Órgãos e Tecidos, 
no sábado (26) acontecerá 
um culto ecumênico, às 15h, 
no auditório da PBTur. Par-
ticiparão do culto familiares 
de doadores e receptores 
de órgãos e tecidos, além de 
profissionais envolvidos no 
processo de doação e trans-
plante. O encerramento da 
campanha será no domingo 
(27), com a Caminhada pela 
Vida, saindo do Busto de Ta-
mandaré, às 7h30, com per-
curso até o Hotel Tambaú.

A gerente de Ações Es-
tratégicas da Central de 
Transplante, Miriam Carnei-
ro, ressaltou a importância 
da conscientização da família 
sobre o ato de doar órgãos e 
tecidos, “pois só depende da 
autorização dela para que a 
captação dos órgãos seja fei-
ta e o transplante aconteça”, 

destacou. Ela disse que, mui-
tas vezes, quando é diagnos-
ticada a morte cerebral do 
paciente, a equipe da Central 
de Transplante procura a fa-
mília para autorizar a doação 
dos órgãos e na maioria das 
vezes a desculpa é de que 
o paciente nunca tinha ex-
pressado em vida o desejo 
de doar. “Por isso vai o nos-
so apelo, converse com a sua 
família e expresse em vida o 
desejo de ter os seus órgãos 
doados, pois se não tem doa-
ção, não tem transplante”, 
justificou.

Miriam Carneiro expli-
cou também que todo o pro-
cedimento cirúrgico é pago 
pelo Sistema Único de Saúde 
– SUS e o paciente não tem 
nenhuma despesa. A geren-
te de Ações Estratégicas da 
Central de Transplante desta-
cou que hoje um dos grandes 
parceiros na divulgação sobre 
a importância do ato de doar 
órgãos e tecidos são os meios 
de comunicação, principal-
mente a televisão, em especial 
as telenovelas, “mas é preciso 
o engajamento de toda a so-
ciedade nessa luta tão nobre”, 
apelou Miriam Carneiro.

Dados
Segundo a coordenadora 

da Central de Transplante da 
Paraíba, Gyanna Lys Monte-
negro, no primeiro semestre 
de 2015 foram realizados 62 
transplantes de córnea e 25 
de rim. “A realização dos trans-
plantes acontece de acordo 
com o número de doações e 
tendo sido detectada queda 
neste número, intensificamos 
o trabalho de busca para que 
este quadro seja revertido. 
Com a 15ª Campanha Estadual 
para Doação de Órgãos e Te-
cidos esperamos sensibilizar 
a população e, consequente-
mente, aumentar o número de 
transplantes”, explicou.

Para ser doador, basta ma-
nifestar o desejo à família. Cabe 
a ela a decisão sobre a doação. 
A Central de Transplante dis-
ponibiliza o telefone: (083) 
3244-6192 para outras infor-
mações.

O Sistema Nacional de 
Empregos da Paraíba (Sine-
-PB) disponibilizou, ontem, 
uma lista contendo 269 va-
gas de emprego ofertadas em 
João Pessoa, com maior nú-
mero de postos voltados para 
operador de telemarketing 
receptivo (200), destinados 

às pessoas que tenham cur-
sado ou estejam cursando o 
Ensino Médio. A contratação 
é imediata.

Outras vagas que estão 
em destaque são: costureira 
em geral (30), fiscal de loja 
(5), mecânico automotivo (5) 
e consultor de vendas (2). 

Ainda há vagas para técnico 
de enfermagem, vendedor 
pracista, chapista de lancho-
nete, borracheiro, gerente co-
mercial e torneiro mecânico.

Inscrições
Os interessados devem 

procurar a sede do Sine-PB, 

localizada na Avenida Duque 
de Caxias, 305, no Centro de 
João Pessoa (próximo ao Sho-
pping Terceirão), portando 
RG e CPF. Mais informações 
podem ser obtidas também 
pelos telefones (83) 3218-
6619, 3218-6618 ou 3218-
6624 (em João Pessoa).

Sine-PB disponibiliza 269 vagas de emprego

Evento começa no dia 25 
deste mês com o Trem da 
Vida, das 7h30 às 11h, na CBTU

Quem plantar algodão colori-
do seguindo padrão agroecológico 
terá a compra garantida. Seu cul-
tivo surgiu na Paraíba como alter-
nativa econômica em substituição 
às variedades que estavam sendo 
dizimadas pela praga do bicudo. 
Esta foi a certeza que ficou entre os 
agricultores familiares que partici-
param ontem do Dia de Campo so-
bre Algodão Colorido na Fazenda 
Campos, em Salgado de São Félix, 
numa promoção do Governo do Es-
tado, por meio da Gestão Unificada 
Emepa/Interpa/Emater, em parceria 
com a Embrapa Algodão, BNB e 
Prefeitura Municipal.

Organizado pela Emater, o Dia 
de Campo teve a participação de 130 
pessoas, entre técnicos, pesquisado-
res e agricultores familiares interes-
sados em conhecer as tecnologias 
de cultivo desta variedade de algo-

dão. Dividido em quatro estações, o 
evento começou às 8h e se estendeu 
até meio dia, com os participantes 
divididos em quatro grupos que per-
corriam cada local onde os técnicos 
explicavam as vantagens de cultivo, 
tiravam dúvidas e se comprometiam 
continuar com a assistência quando 
desejarem realizar seus plantios, a 
exemplo do que sempre fizeram.

Na região de Itabaiana, o escri-
tório regional da Emater trabalha 
junto a um grupo de agricultores 
que deseja plantar algodão colo-
rido seguindo todas as normas de 
cultivo agroecológico, a exemplo 
do que já é feito em outras regiões 
do Cariri e do Sertão. Na ocasião, 
o diretor técnico da empresa, Vla-
minck Saraiva, disse que a realiza-
ção do segundo dia de campo na 
mesma fazenda (o primeiro foi no 
ano passado) era uma demonstra-

Emater apresenta vantagens para cultivo
DIA DE CAMPO SOBRE ALGODÃO COLORIDO

Técnicos, pesquisadores e agricultores conheceram as tecnologias de cultivo

ção de que os agricultores estão 
acreditando nesta cultura.

O representante da empresa ca-
talã Orgânic Cothon Colours, Dioge-
nes Fernandes, garantiu que toda a 
produção será adquirida, mas, para 
tanto, é preciso seguir alguns crité-
rios indispensáveis, a começar pela 
garantia da ausência de produtos 
nocivos à saúde, as famílias estejam 
organizadas em grupo e, essencial-
mente, trabalhem com produção 
de forma integrada com outras cul-
turas. “Pensamos na família agricul-
tora como um todo e garantimos a 
compra de todo o algodão produ-
zido”, afirmou. Há quatro grupos 
de agricultores que trabalham com 
algodão colorido no Nordeste, des-
te um fica na Paraíba, espalhado em 
várias regiões.

Ele destacou que a Emater-PB 
e outros parceiros vêm trabalhando 
junto aos agricultores com o sistema 
ecológico de produção de algodão 
colorido. Uma dessas famílias é o sr. 
João Lourenço Gonçalves, dono da 
fazenda onde se realizou o Dia de 
Campo. Ele plantou dois hectares de 
algodão colorido da variedade Rubi, 
pelo segundo ano consecutivo e está 
satisfeito, inclusive destacou o traba-
lho da extensão rural da Emater na 
orientação e sucesso dos trabalhos.

Outro agricultor que também 
está trabalhando com algodão colo-
rido é João Bernardo Sobrinho, que 
tem 1,5 hectare plantado, com uma 
produtividade dentro do planejado, 
apesar da pouca chuva na região, 
que atingiu o índice de 178 milíme-
tros neste ano.

FOTO: Divulgação

Completam-se hoje 14 anos em 
que espectadores do mundo inteiro vi-
ram pela TV o intenso ataque terroris-
ta em que dois aviões derrubaram as 
torres gêmeas do World Trade Center, 
em Nova York. Eu estava na redação 
do “Correio da Paraíba” e a editora, 
Lena Guimarães, gritou: “Venham 
aqui!”. O televisor estava ligado em 
sua sala e fiquei estarrecido com as 
imagens. Quando compreendi tudo o 
que acontecia, meus coração e mente 
estavam perturbados por ter amigos 
morando em Nova York e outros lá 
fazendo turismo. Poucos dias depois, o 
escritor Walter Galvão me contaria que 
estava próximo ao local do atentado, com 
sua esposa, Jória. Saíam de um museu de 
arte próximo ao WTC, em cujas imediações 
pessoas corriam apavoradas, e espalhava-
-se o boato de que sacudiram bombas em 
outros prédios e que as águas do rio Hudson 
(que tem seu estuário na cidade) estavam 
envenenadas.  

As Torres Gêmeas foram abaixo e quase 
3 mil pessoas morreram. Sobreviveram 
apenas 20 pessoas que estavam no WTC. 
Um relatório divulgado em 2014 aponta 
que 41% das pessoas mortas nunca foram 
identificadas.

Observo num relatório da American 

Online (AOL): as ações do atentado duraram 
menos de duas horas naquela terrível manhã 
de 11 de setembro de 2001. Vejam:

8h46m - Um avião da American Airli-
nes, que ia de Boston a Los Angeles, atingiu 
a torre norte do WTC. 9h03m - Um avião da 
United Airlines, que também ia de Boston 
a Los Angeles, atingiu a torre sul. 9h37m - 
Uma aeronave da American Airlines, que ia 
de Dulles (Virginia) para Los Angeles, atin-
giu o prédio do Pentágono, em Washington. 
9h59m - A torre sul despencou. 10h03 - Um 
avião da United Airlines - que ia de Newark 
para San Francisco - bateu num campo perto 
de Shanksville, na Pensilvania. 10h28 - Des-
pencou a torre norte.

Foi descoberta uma mensagem 
enviada por um dos terroristas, 
Abdu Abdul Rahman, por um “chat” 
da Internet: “O primeiro semestre 
vai começar daqui a três semanas. 
Duas escolas de ensino médio” (as 
Torres Gêmeas) “e duas universida-
des” (pontos em Washington)... “Este 
verão vai certamente ser quente... 
19” (o número de terroristas envol-
vidos) “certificados para a educação 
privada e quatro exames” (número 
de aviões usados)”. Lembranças ao 
professor. Adeus”.

Uma coincidência é que, em 
1987, o presidente Ronald Reagan - 

quinze anos antes dos atentados - declarou 
a data de 11 de setembro como o Dia do 
Número de Emergência, a fim de chamar a 
atenção para o número 911, usada para situ-
ações emergenciais.  Outra: 11 de setembro 
é o primeiro dia da maioria dos anos nos 
calendários cópticos e etíopes.

A tragédia do 11 de setembro prova 
que muitos filósofos - a exemplo de Ber-
trand Russell - foram utópicos em relação 
ao sonho do “mundo único”. Tal mundo 
pressupõe um verdadeiro sentimento da 
unidade dos homens. Quando? Olhem para 
o Estado Islâmico e o corpo do garotinho 
sírio Aylan.

11 de setembro e a utopia do “mundo único”
nnn “Razões de 
caráter cultural” 
foram a justificativa 
da Arábia Saudita 
para censurar a 
versão árabe da 
edição de agosto da 
revista “National 
Geographic”, cuja 
capa exibe a imagem 
do papa Francisco. 
Com uma breve 
mensagem postada 
no Twitter, o diretor 
da edição saudita da 
revista pediu descul-
pas aos leitores 
e informou que o 
número foi barrado 
por isso. Segundo a 
Foreign Policy, o motivo 
da censura seria princi-
palmente o título da capa: 
“O papa Francisco refaz 
o Vaticano”. O anúncio 
seria “perigoso” para 
os wahabitas no poder, 
pois uma “revolução no 
Vaticano” mostraria que 
mesmo uma “monarquia 
absoluta” pode “adaptar” 
a fé aos tempos moder-
nos.
nnn Queiram ou não 
queiram os ouvidos do 

Geleia geral

brega e da “axé music”, 
Gal Costa é a maior 
cantora brasileira. Nen-
huma outra consegue 
passar de um grave para 
um agudo, ou vice-ver-
sa, rapidamente, como 
ela faz. É única.
nnn  Há cerca de 20 
anos, fui a um psicanalista 
(cinco sessões ao todo). 
Não precisei voltar, pois 
comecei a descobrir “in 
totum” as impurezas 
comuns.
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Minha Casa, Minha Vida terá uma 
nova faixa de renda para famílias

O governo federal 
anunciou ontem mudanças 
no Minha Casa, Minha Vida, 
entre as quais uma nova fai-
xa de renda para famílias 
aderirem ao programa, o 
aumento das taxas de juros 
e a ampliação dos valores 
dos imóveis que podem ser 
financiados. A proposta foi 
apresentada pela presiden-
ta Dilma Rousseff a repre-
sentantes de movimentos 
sociais ligados à moradia e 
empresários da construção 
civil, em reuniões à tarde no 
Palácio do Planalto.

A intenção do governo, 
anunciada algumas vezes 
pela presidente, era lançar a 
terceira etapa do programa 
ontem, com a promessa de 
contratar mais 3 milhões de 
unidades habitacionais até 
2018. No entanto, avaliações 
internas do Planalto indica-
ram que a nova fase do pro-
grama não poderia ser ofi-
cialmente lançada antes da 
aprovação do Orçamento de 
2016, que ainda não foi vo-
tado pelo Congresso Nacio-
nal. Ainda não há data para o 
anúncio da nova fase.

O valor limite da renda 
da primeira faixa do progra-
ma, que não tem juros e con-
ta com maior subsídio, au-
mentou de R$ 1,6 mil para R$ 
1,8 mil por família. Conforme 
previsto, o governo criou um 
grupo de renda intermediá-
rio, chamado de faixa 1,5, 
que vai atender a famílias 
com renda de até R$ 2.350 
mensais, que terão subsídio 
até R$ 45 mil.

Os juros cobrados dos 
beneficiários do programa 
também foram alterados: 
nas faixas 2 e 3, que varia-
vam de 5% a 7,16% ao ano, 
dependendo da renda fami-

liar bruta, subiram para en-
tre 6% e 8%. Já a nova faixa 
criada pelo governo terá ju-
ros de 5% ao ano. Na faixa 1, 
os beneficiários continuam 
isentos de juros.

Outra mudança diz res-
peito aos limites do valor da 
prestação para a faixa 1 do 
programa. Antes, os benefi-
ciários podiam comprometer 
somente 5% do seu salário 
com a parcela. Agora, as famí-
lias que fazem parte da renda 
mínima, de R$ 800 mensais, 
deverão destinar 10% do que 
recebem ao pagamento da 
prestação. Esse percentual 
pode chegar a 20%, depen-
dendo da renda familiar.

Melhorias na infraes-
trutura das casas também 
foram anunciadas pelo go-
verno, por meio de nota do 
Ministério das Cidades. As 
unidades habitacionais te-
rão acréscimo de 2 metros 
quadrados (m²) em suas 
plantas (passando para 
41,6 m² para casas e 47,5 
m² para apartamentos), pa-
redes com maior espessura 
e lajes. Além disso, serão 
adotadas medidas para re-
duzir o consumo de água e 
energia, como aerador de 
torneira e sensor de pre-
sença de iluminação nas 
áreas comuns.

Na modalidade rural do 
programa, os limites de ren-
da e os valores das unidades 
habitacionais financiados 
também serão atualizados.

O Programa
Criado em 2009, o Pro-

grama Minha Casa, Minha Vida 
já contratou 4 milhões de uni-
dades habitacionais, com in-
vestimento total de mais de R$ 
270 bilhões, de acordo com o 
Ministério das Cidades.

Até agora, 2,3 milhões 
de moradias já foram entre-
gues e 1,7 milhão estão em 
construção. Com as mudan-
ças, o Minha Casa, Minha 
Vida vai atender a famílias 
com renda mensal entre R$ 
800 e R$ 6,5 mil.

O ministro do Desen-
volvimento Agrário, Patrus 
Ananias, disse ontem que já 
encaminhou para análise da 
presidente Dilma Rousseff 
o novo plano de reforma 
agrária e que uma das ações 
propostas é assentar, até o 
final de 2018, as 120 mil 
famílias que vivem acam-
padas no país. O plano foi 
elaborado pelo ministério a 
pedido da presidente.

“Elaboramos um plano 
concreto, factível, um plano 
de ação na perspectiva de as-
sentarmos em condições dig-
nas as 120 mil famílias hoje 
acampadas no Brasil. Nossa 
proposta foi encaminhada 
à Presidência da República, 
e estamos aguardando uma 
convocação da presidente 
Dilma para apresentarmos o 
plano à sociedade brasileira”, 
disse Patrus após participar 
de reunião da comissão geral 
da Câmara dos Deputados.

“O prazo que estabe-
lecemos inicialmente nos 

despachos com a presidente 
Dilma foi cumprirmos esses 
assentamentos até 2018”, 
disse Patrus. Ele classificou 
o objetivo de “ousado” e dis-
se que o ministério está tra-
balhando em conjunto com 
o Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(Incra) no levantamento de 
recursos. O ministro lem-
brou que o objetivo depende 
também da adesão de esta-
dos e municípios.  “Todos 
nosso esforço, todo nosso 
empenho será posto para al-
cançarmos esse objetivo.”

Na reunião da comissão 
geral da Câmara dos Depu-
tados. Patrus falou sobre as 
ações do ministério voltadas 
à reforma agrária e à agricul-
tura familiar. Ele destacou a 
importância da agricultura 
familiar na produção de ali-
mentos no país e na geração 
de emprego e renda. Segun-
do o ministro, a agricultura 
familiar responde por 70% 
de um total de 16,5 milhões 
de postos de trabalho rural e 
gera 33% do valor bruto da 
produção agropecuária.

A Polícia Militar prendeu, 
ontem, no centro da cidade 
de Santa Rita, os suspeitos 
integrantes de uma quadrilha 
que vinha agindo há mais de 
3 meses na Grande João Pes-
soa, com a prática de assaltos 
a estabelecimentos comer-
ciais e saidinhas de banco. 
Eles também são acusados do 
latrocínio (roubo seguido de 
morte) do vigilante Jorge Luiz 
de Araújo, de 40 anos, duran-
te uma saidinha de banco, no 
dia 18 de agosto deste ano, na 
cidade de Santa Rita. A vítima 
tinha sacado dinheiro de uma 
loja de colchões na qual era 
funcionário, quando foi sur-
preendido pelos criminosos.

José Paulo Severo dos 
Santos, de 33 anos; Juvanil Ika-
ro Barros de Lucena, 21 anos; 
o irmão dele, Raniere Italo 
Barros de Lucena, 24 anos; e 
Elias Felipe das Neves Nasci-
mento, 18 anos, foram presos 
por policiais do 7º Batalhão, 
no início da tarde, na Rua Vir-
gínio Veloso Borges, próximo 
à 6ª Delegacia Distrital, em 
Santa Rita. O grupo estava em 
dois carros e com eles foram 
apreendidas cinco armas de 
fogo (quatro revólveres e uma 

pistola), um simulacro de pis-
tola, papelotes de maconha e 
cocaína, uma balança de preci-
são, vários celulares e cartões 
de créditos de vítimas.

Quatro crimes eluci-
dados

A prisão dos quatro sus-
peitos ajuda a elucidar o la-
trocínio do vigilante, no qual 
inclusive um dos carros em 
que eles estavam foi o mesmo 
utilizado no crime e uma das 
armas foi a roubada da vítima; 
uma saidinha de banco, no 
mês passado, também na ci-
dade; o assalto a uma doceria 
na quarta-feira (9), no bairro 
de Tambiá, em João Pessoa, 
cujo carro utilizado no roubo 
estava com eles; e o assalto a 
uma loja de roupas, também 
na quarta-feira (9), no centro 
da cidade de Santa Rita.

Outros envolvidos 
Conforme informações 

do coronel Júlio César, os 
quatro presos possivelmente 
pertencem a um grupo maior 
de criminosos. Eles são dos 
bairros dos Bancários, Man-
gabeira e da comunidade 
Tito Silva, na capital. 

Novo plano deve assentar 
120 mil famílias no país

PM prende 4 suspeitos 
de saidinhas de banco

O Governo do Es-
tado, por meio do 
Fundo de Incentivo à 
Cultura Augusto dos 
Anjos (FIC), selecio-
nou em 2015 cerca de 
250 iniciativas. Agora, 
com o início da execu-
ção dos projetos, 63 
municípios paraiba-
nos passam a ser be-
neficiados diretamen-
te com o fomento às 
artes e à cultura.

Segundo destacou 
o secretário-executivo 
do FIC, Pedro Santos, “o 
impacto do benefício é 
ampliado na medida 
em que estes projetos 
também beneficiam 
municípios vizinhos”. 

Nesta sexta-fei-
ra (11), em Belém do 
Brejo do Cruz, ocorre 
o último dia da exposi-
ção “O povo do sertão: 
retratos revelados”, do 
fotógrafo Josieliton 
Barbosa.

Em Lagoa Seca, a 

opção é conhecer a ex-
posição “Eu S2 PB”, do 
fotógrafo Wagner Pina.

O projeto “Mosai-
co nipo-andestino-bra-
sileiro: (re)criações mu-
sicais de Alice Lumi” 
compartilha, através de 
concertos didáticos, ex-
perimentos realizados 
a partir de peculiarida-
des da música brasilei-
ra, japonesa, indiana 
e latino-americana. Os 
concertos acontecem 
hoje, em João Pessoa, 
na Sala Radegundis 
Feitosa; e amanhã, em 
Cabedelo, no Teatro 
Santa Catarina, ambos 
às 20h.

Em Guarabira, a ex-
posição “Negrargila: a 
arte que nasce do bar-
ro” pode ser conferida 
até o dia 23 de setem-
bro, na Galeria de Arte 
Antônio Sobreira. 

Mais informações no 
site www.facebook.com/
ficaugustodosanjos.

Projetos movimentam 
vida cultural na Paraíba

FIC
REFORMA AGRÁRIA

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil

Programa já contratou 
4 milhões de unidades 
habitacionais no país

Agência Brasil

O presidente eleito da Associa-
ção Paraibana de Imprensa (API), 
jornalista João Pinto, confirmou 
que a entidade assegurou a sua 
participação no Contec (Conselho 
de Proteção aos Bens Históricos e 
Culturais) do Iphaep (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico do 
Estado da Paraiba), após uma reu-
nião com os secretários Luís Tôrres 
(Comunicação), Fábio Maia (chefe 
de Gabinete) e Cassandra Figuei-
redo(presidente do Iphaep).

Após esse entendimento com 
os representantes do Governo, 
João Pinto foi informado que a 
deputada estadual Estela Bezer-
ra(PSB), relatora do projeto ori-
ginal que tramita na Assembleia 

Legislativa, já apresentou uma 
emenda garantindo a API no 
Conselho, restabelecendo assim o 
prestígio da entidade. 

Após a explanação feita por 
Pinto, o secretário Luís Tôrres e o 
chefe de Gabinete do governador 
Ricardo Coutinho, Fábio Maia, 
destacaram o diálogo como fator 
preponderante para o resgate do 
prestígio da Associação no órgão 
governamental, ao mesmo tempo 
em que sublinharam a sensibili-
dade da deputada Estela Bezerra, 
relatora do projeto, em apresen-
tar uma Emenda e alterar o pro-
jeto original.

Já o jornalista João Pinto, que 
toma posse na entidade nesta sex-

ta-feira, 11, afirmou que continua-
rá mantendo seu estilo da política 
da ‘boa vizinhança’. Ressaltou que 
estará atento a todas as ações de 
interesse da API e de seus associa-
dos. “Não abrirei mão das nossas 
prerrogativas. Buscarei sempre o 
diálogo e o entendimento como 
caminho sensato para solução dos 
problemas. E foi assim que conse-
guimos restabelecer a participa-
ção da nossa API nesse significati-
vo Conselho do Iphaep”, disse ele. 
Durante o encontro, o presidente 
eleito João Pinto esteve acompa-
nhado do jornalista Cristiano Ma-
chado, eleito secretário geral da 
entidade. Leia mais sobre a posse 
da diretoria da API na página 14.

API terá participação no Iphaep
ENTIDADE NO CONSELHO

FOTO: Divulgação

O presidente eleito da API, João Pinto (D), confirmou que a Associação Paraibana de Imprensa vai participar do Contec 
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Filme “Que horas ela 
volta” vai disputar 
indicação para o Oscar
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Cumprindo uma agenda intensa, o poeta Lau Siqueira 
lança hoje, em Campina Grande, o novo livro com 55 poemas

Orquestra de violões 
vai abrir inscrições 
para alunos iniciantes
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Poesia e liberdade

Filme Américo - Falcão 
Peregrino será exibido 
em “avant-première”

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FotoS: Edson Matos

Depois das cidades de Porto Alegre, 
no dia 3 de setembro, e em João 
Pessoa, na última terça-feira, o 
poeta gaúcho Lau Siqueira conti-
nua hoje a maratona para lançar 
Livro Arbítrio (Editora Casa Verde, 
80 páginas, R$ 20). O evento come-
ça a partir das 19h, na Livraria No-

bel, localizada em Campina Grande. Na ocasião, 
a obra - a sexta do autor, cujo prefácio é assinado 
pelo poeta e crítico Amador Ribeiro Neto - será 
apresentada pelo escritor e historiador Bruno 
Gaudêncio. Quem comparecer também vai ter a 
oportunidade de participar de um sarau. 

“A repercussão tem sido muito boa e tem até 
ultrapassado as minhas expectativas”, confessou 
Lau Siqueira, ao relatar para o jornal A União 
como foi a receptividade da obra - que tem 55 
poemas e integra a coleção Cidade Poema, da 
Editora Casa Verde - durante os dois lançamentos 
já realizados em Porto Alegre e em João Pessoa. 
No entanto, a maratona ainda vai durar mais um 
tempo. Depois da Livraria Nobel, localizada na 
Rua Irineu Joffily, nº 162, no Centro de Campina 
Grande, o próximo lançamento será no dia 18 
deste mês, às 18h, no Palácio dos Governadores, na cidade de 
Olinda (PE). E, na sequência, outubro e novembro, em Aracaju 
e Curitiba e, dezembro, em São Paulo, cujas datas ainda serão 
agendadas. 

O poeta, que também é secretário de Cultura da Paraíba, 
disse que começou a publicar em 2011, pela postagem no 
Facebook, os poemas que hoje integram a sua nova obra. Lau 
admitiu que essa é a primeira vez que lança um livro impresso 
que se originou na rede social. “Preferi fazer assim porque é 
uma forma de obter um feedback imediato”, confessou ele. A 
criatividade na escolha do título já chama a atenção do leitor. 
“É só uma ironia, um trocadilho, por causa da escolha dos 
poemas”, esclareceu o autor, antecipando já ter definido o seu 
próximo projeto: uma antologia dos seus livros anteriores, cuja 
previsão de lançamento é para o final deste ano ou, então, em 
2016. 

O escritor incluiu temas diversos em Livro Arbítrio. Há, 
por exemplo, segundo ele, textos sobre a própria poesia, a vida, 
futebol, sexo e, inclusive, o black bloc, personagem que ficou 
conhecido durante as manifestações populares de rua nos 
últimos anos, no Brasil. “A poesia é fundamental na formação 
de leitores e na sedução para a literatura”, disse Lau Siqueira.

No prefácio intitulado de “Poesia enquanto motor de 
revolução e alumbramento” que escreveu para a obra, o poeta 
e crítico de literatura Amador Ribeiro Neto - que também é 
doutor professor na Universidade Federal da Paraíba - abre 
seu texto, logo de cara, com a seguinte constatação: “No silên-
cio de seus versos, na calmaria de sua poesia, Lau Siqueira vem 
dando nova feição à cena brasileira hoje. Ele atua de soslaio, 
na contracorrente da onda que morre na praia. Como quem 
nada quer - e tudo faz - está redimensionando nossa poesia a 
partir de temas cotidianos e prazerosos - quer seja: mundanos. 
E um jeito de corpo com a palavra que a desnuda e obscurece 
ao mesmo tempo. Cria uma linguagem da vida nua e crua. Sem 
pele. Pano sobre a carne. Que explode em epifanias e alumbra-
mentos”. 

“Em Livro Arbítrio”, prossegue o crítico Amador Ribeiro 
Neto, “desde o título Lau Siqueira sinaliza para duas linhas 
principais de sua poesia neste volume: o uso de trocadilhos e 
a liberdade de experimentar. E experimenta a linguagem par-
tindo tanto de novas como de tradicionais formas poéticas. E 
toma a vida sob um outro olhar - o de quem está dentro mas 
sabe viver fora. Daquele que habita aqui, mas respira mais 
além. Por isto anuncia: “viver é voar / até sumir””. Em outro 
trecho, o prefaciador ainda destaca: “Lau é o feliz proprietário 
de uma poesia que tomamos de baixo ao alto - de assalto. Re-
verte nossa percepção. Põe-na chão abaixo. Toma posse de nós. 
E, por fim, depois da epifania, leva-nos ao alumbramento do 
cavalo de terreiro”.

Escritor já faz parte do cenário nacional 
da literatura com publicações em 

revistas e suplementos e participações 
em edições da agenda Tribo

n Lançamento: Livro Arbítrio

n Autor: Lau Siqueira

n Data: Hoje

n Hora: 19h

n Local: Livraria Nobel, em Campina Grande       

n Endereço: Rua Irineu Joffily, n0 162, Centro   

n N0 de páginas: 80 

n Editora: Casa Verde

n Preço: R$ 20 
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O filme intitulado Améri-
co - Falcão Peregrino, 
dirigido por Alex Santos 
- que também assina o 
roteiro -, será exibido 
em “avant-première” 
na próxima segunda-
feira, a partir das 18h, 

no auditório da Academia Paraibana de 
Letras, localizada em João Pessoa. Com 
50 minutos de duração e em full HD, o 
média-metragem sobre o acadêmico da 
entidade, Américo Falcão, patrono da 
cadeira de número 38, marca a progra-
mação que celebra a data de fundação da  
APL, ocorrida num dia 14 de setembro, 
há 74 anos. 

“O filme é uma ficção, adaptação 
livre da vida de Américo Falcão, que nas-
ceu em Lucena, então distrito de Santa 
Rita, mas morou em João Pessoa e mos-
tra alguns aspectos do acadêmico, como 
o seu amor à poesia e às artes de um 
modo geral. É baseado no depoimento 
que a última filha de Américo, Marlinda 
Estrela Falcão, que faleceu recentemen-
te”, antecipou para A União o diretor 
Alex Santos, que também é colunista de 
Cinema no centenário jornal. 

A propósito, durante o evento na 
sede da APL, localizada na Rua Duque de 
Caixas, nº 25/37, no Centro da cida-
de, outra parente do acadêmico que é 
o tema do filme, a historiadora Marta 
Falcão, falará a respeito de Américo. O 
presidente da Academia Paraibana de 
Letras, Damião Ramos Cavalcanti, tam-
bém participará do evento.

A cenas iniciais do filme são na Praia 
de Lucena, nos dias de hoje. No entanto, 
depois transferem-se para as primeiras 
décadas do século passado, no intuito 
de mostrar a trajetória de vida do poeta 
Américo Augusto de Souza Falcão, um 
abnegado servidor público que, à época, 
era diretor da Biblioteca Pública do Es-
tado e influente figura na cultura do seu 
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O filme Américo - Falcão Peregrino será exibido em 
“avant-première” nesta segunda-feira, na sede da APL  

Resgate histórico

O Sesc Paraíba realiza ama-
nhã, na cidade de Guarabira a 
terceira e última etapa do Proje-
to Sesc Partituras, apresentando 
um concerto com as obras do 
compositor paraibano Reginaldo 
Carvalho, um dos pioneiros da 
música eletroacústica no Brasil. 
O evento acontece às 19h,  no 
Sesc Guarabira e as composições 
serão interpretadas pelo Coro 
de Câmara de Campina Grande. 
A entrada é gratuita e aberta a 
quaisquer interessados.

O Projeto Sesc Partituras 
2015, na Paraíba, homenageia 
este compositor, ainda pouco 
conhecido do público local, mas 
de grande relevância para a mú-
sica brasileira. O Coro de Câmara 
de Campina Grande aparesenta  
neste recital composições sacras 
e seculares do compositor Regi-
naldo Carvalho. Iniciando o pro-
grama, o grupo interpreta obras 
originais e sacras, escritas entre 
1947 e 1979. Na segunda parte, o 

foco são os arranjos baseados em 
melodias populares, recolhidas 
em diferentes manifestações cul-
turais em várias partes do País. O 
encerramento do concerto é de-
dicado à interpretação de obras 
seculares originais, a exemplo da 
canção Lo Paranã, composta em 
Recife/PE (1945), sobre o tema 
dos índios caiapós. 

Por meio do Sesc Partituras, 
essas obras ficarão preservadas, 
contribuindo para a difusão da 
memória musical brasileira.

Nascido na cidade de Gua-
rabira em 1932, o compositor 
Reginaldo Carvalho estudou 
música com Villa-Lobos, Paul 
Le Flem e Pierre Schaeffer, e foi 
considerado um dos pioneiros no 
campo da música eletroacústica 
brasileira, nos anos 60. O músico 
exerceu intensa atividade como 
professor, regente e compositor, 
possuindo vasta obra dedicada à 
música vocal e instrumental, para 
solistas e diferentes formações 

de câmara, música sinfônica e 
para bandas, bem como trilhas 
para cinema, rádio e televisão. 
Somam-se ainda, os muitos 
arranjos feitos sobre melodias 
populares ou não, religiosas ou 
laicas, folclóricas ou eruditas.

Projeto
O Sesc Partituras é um pro-

jeto que tem como objetivos 
preservar, difundir e democrati-
zar o acesso ao patrimônio musi-
cal brasileiro. É uma biblioteca 
virtual de música composta por 
um acervo de partituras digi-
tais, obras transcritas através de 
programas de editoração. Todas 
as obras apresentadas neste 
concerto terão suas partituras 
disponibilizadas integralmente 
na página www.sesc.com.br/
sescpartituras. Para mais in-
formações sobre o projeto, os 
interessados podem entrar em 
contato através do número (83) 
3208-3194.

Sesc realiza última etapa do Projeto Sesc Partituras em Guarabira

FotoS: Divulgação

Sequência de cenas com o 
ator Ricardo Moreira, que 
interpreta Américo Falcão na 
produção cinematográfica e 
foto da fase de captação de 
imagens do filme (lado)

Músico Reginaldo Carvalho será o homenageado 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

tempo. Ele é testemunha ocular de gran-
des acontecimentos ocorridos na cidade, 
a exemplo do sobrevoo do Zepelim sobre 
a cidade e a tragédia de 1930, causada 
com o assassinato do então presidente 
do Estado, João Pessoa, por João Dantas. 
No final da vida, embora reservado e 
deprimido por perdas familiares, Amé-
rico Falcão declina toda sua paixão em 
versos, saudando as memórias e belezas 
das praias de Lucena, que tanto amou. 

O cineasta Alex Santos também fez 

questão de ressaltar que o filme busca 
resgatar aspectos históricos, a exemplo 
dos requintes de produção cenográfica 
do Centro da então cidade Parahyba no 
período de 1928 a 1933. Ele disse que 
reconstituiu, inclusive, a passagem do 
Zepelim sobre a cidade, em 1930. Porém, 
enfatizou que a própria capital, sobretu-
do naquela época, é a principal protago-
nista de Américo - Falcão Peregrino, cujo 
argumento foi elaborado pelo próprio 
Alex, em parceria com Manoel Jaime 

Xavier. Já a fotografia, câmera e edição 
ficaram a cargo de Alexandre Menezes e 
quem atua no média-metragem são Ri-
cardo Moreira - que vive o personagem 
principal - e Joelma Cavalcanti. As trilhas 
incidentais são de Moacir Barbosa de 
Sousa, presidente da Academia Parai-
bana de Cinema (APC), e a produção, 
de 2015, da ASProd Cinema & Vídeo e 
Manoel Jaime Xavier Filho.

O diretor ainda ressaltou a trilha 
sonora, que foi originalmente composta 
pelo músico paraibano Adeildo Vieira 
para o filme. A principal se intitula de 
‘Falcão Peregrino’ e a outra de ‘Praias’, 
ambas baseadas nos poemas do próprio 
Américo Falcão. Alex Santos antecipou 
que, depois de João Pessoa, o média-
metragem será exibido no próximo dia 
17, a partir das 19h, na Escola Estadual 
João Úrsulo Ribeiro Coutinho, localiza-
da em Santa Rita. Ele ainda disse que 
a obra cinematográfica também será 
apresentada em Lucena e, na capital, na 
Universidade Federal da Paraíba, Funda-
ção Casa de José Américo e no Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP), 
mas ainda não há datas definidas.  
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Literatura

Marley por ele mesmo

Livros em destaque

    Humor 

AM                                 
0hMadrugada na Tabajara
4hAquarela Nordestina
6hJornal Estadual
7hPrimeira Bola
8hBig Show do Bolinha
11hBola na Rede
12hFala, Paraíba!
14hA tarde é nossa
17hAfro-Brasil
19hVoz do Brasil
20hProgramação Musical
22hE por falar em saudade

FM
0hMadrugada na Tabajara
4hAquarela Nordestina
6hJornal Estadual
7hReserva Especial MPB
8hProgramação Musical
12hFala, Paraíba!
14hProgramação Musical
16hMenu 105
18hTabajara Esporte
19hVoz do Brasil
20:00Transa Reggae

OVPB abre inscrições para oficinas gratuitas de 
violão para alunos iniciantes de 16 a 18 deste mês

Rádio Tabajara

FOTOS: Reprodução

Quem é fã do 
cantor jamaicano 
Bob Marley (1945-
1981) e deseja 
conhecer mais a 
fundo o seu perfil 
uma dica é a obra 
intitulada O Futuro 
é o Começo  (Best-
Seller, Rio de Ja-
neiro, 109 páginas, 
2013). A obra - uma 
antologia organi-
zada por Gerald 
Hausman - reúne 
pensamentos do 
artista, ídolo máximo do Reggae e um dos maiores 
responsáveis por divulgar a cultura rastafári pelo 
mundo e, com sua arte, influenciar gerações. 

Prefaciado pela filha primogênita do cantor e 
compositor, Cedella Marley, a obra tem o subtítulo 
Os ensinamentos de Bob Marley por ele mesmo e 
contém textos - alguns dos quais nunca antes publi-
cados - reunidos na antiga casa do artista em Kings-
ton, na Jamaica, onde ele viveu e trabalhou durante 
os anos 1970. O livro também foi produzido a partir 
de entrevistas que ele concedeu, ao longo do tem-
po, mas principalmente para revistas consideradas 
obscuras durante aquela década e a anterior, 1960, 
em seu país. Para reproduzir os ensinamentos 
rastafári de Marley, Gerald Hausman - que é um 
especialista nessa cultura - catalogou, durante dois 
anos, todos os escritos colados nas paredes do The 
Bob Marley Museum, localizado no país natal do 
saudoso artista.   

Além de música, naturalmente, o livro surpre-
ende porque traz, ainda, declarações de como se 
ter uma vida melhor, conforme recomenda a filo-
sofia rastafári. Um exemplo é quando Marley fala 
da imortalidade. “A morte não existe. Deus me deu 
a vida. Por que tomaria de volta?”, disse ele, que 
também acreditava na possibilidade da convivência 
pacífica da espécie humana. “Um rasta pode ser de 
qualquer nação, até mesmo de qualquer raça. Des-
de que o seu coração seja puro”, confessou.

A obra inclui, até, dicas para o visual. “Se você 
quiser usar dreadlocks (o cabelo usado pelos canto-
res de reggae), isso vai lhe causar atribulações. As 
pessoas não vão querer lhe dar um emprego. Mas 
você sabe a diferença entre ser livre e estar na pri-
são”, aconselhou Marley, que, com palavras simples, 
conseguia expressar seu modo de vida ligado à na-
tureza. Considerado o primeiro super star do Ter-
ceiro Mundo, ele vendeu, em 20 anos de carreira, 
75 milhões de discos e foi o terceiro artista morto 
que mais lucrou em 2012, de acordo com a revista 
norte-americana Forbes. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

BARTOLO Cristovam Tadeu

A professora Carla Santos regendo o grupo de jovens instrumentistas 

A Orquestra de Violões da 
Paraíba (OVPB) abrirá inscrições 
gratuitas para oficinas de violão 
destinadas a alunos iniciantes - 
adulto e infantil -  do próximo dia 
16 a 18, que poderão ser realiza-
das das 9h às 12h, na Secretaria 
do Centro de Comunicação Turis-
mo e Artes (CCTA), localizado por 
trás do Departamento de Música 
da Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), no Campus I, em João 
Pessoa. São 30 as vagas ofereci-
das. As aulas iniciarão já neste 21 
de setembro. Mais informações 
podem ser obtidas pelos interes-
sados discando o número 98820-
0875, da professora Carla Santos. 

 As oficinas fazem parte das 
atividades de extensão da Univer-
sidade Federal da Paraíba, através 
da Prac/Coex e do Grupo de Pes-
quisa PensaMus, do Departamen-
to de Educação Musical. da UFPB. 
As aulas serão coletivas e aconte-
cerão semanalmente, no Centro 
de Comunicação Turismo e Artes 
da Universidade Federal da Paraí-
ba. Neste semestre, haverá turmas 
para jovens e adultos a partir de 
12 anos de idade, nos seguintes 

horários: terças e sextas-feiras 
pela manhã e na quinta-feira à 
noite. E, também, terá uma turma 
experimental de violão infantil, 
para alunos de 7 a 11 anos de ida-
de, nas terças-feiras pela manhã. 

 O projeto, nascido a par-
tir da Orquestra de Violões, tem 
como objetivo oferecer oficinas 
gratuitas de violão coletivo para 
a sociedade paraibana, bem 
como servir de laboratório para 
a prática de ensino e formação de 
grupos instrumentais para os alu-

nos do curso de Licenciatura em 
Música da UFPB. “Além de formar 
novos instrumentistas através 
das oficinas, uma de nossas pro-
postas é possibilitar a formação 
do professor de instrumento a 
partir da reflexão e busca de ino-
vações pedagógicas para o ensino 
coletivo de violão e formação de 
grupos instrumentais, em um 
processo articulado entre ensino, 
pesquisa e extensão”, disse para o 
jornal A União a professora Carla 
Santos. 

 

Orquestra Sinfônica de JP recebe 
pianista francês Pascal Gallet

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa (OSMJP) homenageia, 
amanhã, a maestrina argentina Norma Romano com o concerto ‘Música 
e Emoção’. Professora Norma, como era conhecida, morreu de câncer na 
última quarta (2) e regia a Orquestra Infantil da Paraíba desde 1986. A 
apresentação, que contará com a participação do pianista francês Pascal 
Gallet, segue a série Ariano Suassuna da temporada 2015, no auditório 
Celso Furtado do Tribunal de Contas do Estado, bairro de Jaguaribe. A 
entrada é gratuita.

Vencedor de vários prêmios internacionais, Gallet tem 14 álbuns 
gravados e concertos em mais de 80 países. Na última terça (8), o pianista 
se apresentou na Sala Maestro José Siqueira do Espaço Cultural José Lins 
do Rego, tocando Mussorgsky, Henri Collet e Claude Debussy.

Música
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.



Que Horas Ela Volta, da 
cineasta Anna Muylaert, é 
o filme que representará o 
Brasil na competição por 
uma vaga na categoria de 
Melhor Filme em Língua 
Estrangeira no Oscar 2016, 
anunciou ontem o Minis-

tério da Cultura. Uma comissão especial 
reuniu-se no Palácio Gustavo Capanema, 
no Rio de Janeiro, para escolher o concor-
rente.

O longa-metragem competiu com sete 
filmes: A História da Eternidade, de Camila 
Cavalcante,Alguém Qualquer, de Tristan 
Aronovich, Campo de Jogo, de Eryc Ro-
cha, Casa Grande, Felipe Barbosa, Entrando 
numa Roubada, de André Miraes, Estrada 
47, de Vicente Ferraz, além de Estranhos, 
de Paulo Alcântara. O Que Horas Ela Vol-
ta passará agora pela avaliação da Acade-
mia de Artes e Ciências Cinematográficas, 
que selecionará nove produções estrangei-
ras. Desse grupo, saem os cinco finalistas. 
O vencedor é anunciado no dia da festa do 
Oscar em Hollywood, Estados Unidos.

O filme Que Horas Ela Volta trata da 
desconcertante relação em uma casa de 
classe média alta, na cidade de São Paulo, 
depois que a filha da empregada chega 
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Valentina recebe batalha de rappers 
e poket shows de hip hop amanhã

para prestar vestibular. A doméstica, inter-
pretada por Regina Casé, é uma migrante 
nordestina que há anos não via a filha.

Aclamado pelo público, a película de 
Anna Muylaert, que foi feita com recursos 
da Agência Nacional de Cinema (Ancine), 
ganhou o principal prêmio na mostra 
Panorama, do 65º Festival de Berlim, em 
fevereiro.

Premiação
A atriz principal, Regina Casé, também 

recebeu em Sundance, nos Estados Uni-
dos, o Prêmio Especial do Júri pela atua-
ção como a personagem Val. Ela dividiu a 
homenagem com a atriz Camila Márdila, 
que fez a filha da protagonista, também 
nordestina.

Para participar da seleção do Minis-
tério da Cultura para o Oscar, os filmes 
tinham que ser inéditos no Brasil e ter sido 
exibidos, em salas comerciais, por sete 
dias entre 1º de outubro de 2014 e 30 de 
setembro de 2015.

Nos últimos anos, o Brasil selecionou 
para concorrer à premiação os longas Hoje 
Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro 
(2015), O Som ao Redor, de Kleber Men-
donça Filho (2014), O Palhaço, de Selton 
Mello (2013), Tropa de Elite 2: O Inimigo 
Agora é Outro, de José Padilha (2012), o fil-
me Lula, O filho do Brasil, de Fábio Barreto 
e Salve Geral, de Sérgio Rezende (2010).

O músico Geovan Morais volta aos palcos 
da capital amanhã, reforçando a pauta cultural 
do Móbile Café, localizado no cruzamento das 
ruas Duque de Caxias e Conselheiro Henriques, 
no Centro Histórico de João Pessoa.

O artista, após dezoito meses ausente dos 
palcos, vai apresentar doze músicas do novo cd 
e oito músicas do cd anterior, no show em que 
mais uma vez será acompanhado pela Banda 
Um, formada pelos músicos Gilson Machado, na 
bateria, Erick Xavier, na guitarra e Wil, no baixo.

Todas as músicas são de autoria do artista 
e compõem um repertório eclético, onde se ou-
virá soul, reggae, xotes, baiões e ritmos outros 
que resultam da fusão musical que caracteriza 
boa parte da produção musical contemporânea. 

O show terá aproximadamente três horas 
de duração e o cantor promete uma performan-
ce dinâmica como a que conquistou a plateia do 
Brazilian Day, em Estocolmo, Suécia, evento do 
qual Geovan participou nas segunda e terceira 
edições, em 2012 e 2013. Na Suécia ele também 
se apresentou nas cidades de Gotemburgo, Mo-
tala, Uppsala, Falkenberg e Osthammar.

Geovan Morais disse estar preparando 
com todo cuidado o repertório para agradar ao 
público que for prestigiá-lo no novo espaço de 
lazer do Centro da capital. O show acontece nes-
te sábado e terá início às 21h e reforça a progra-
mação do Móbile Café que, segundo os organi-
zadores do evento, é dedicado, principalmente, 
à promoção da música produzida na Paraíba.

O Mercado Público do Valenti-
na - ponto máximo do comércio no 
bairro localizado na Zona Sul de João 
Pessoa - será palco, amanhã, de um 
evento que promete fervilhar a cultu-
ra periférica da região. É a “Batalha 
da Sul”, que marca o início das ativi-
dades culturais do coletivo “Manos 
da Sul”, formado por admiradores e 
apoiadores de elementos culturais de 
rua. As atividades terão início às 16h 
e contarão com shows de hip hop, 
rap, batalha de rappers e interven-
ções artísticas de graffitis.

“O evento surgiu através da von-
tade de movimentar a cena cultural 
do Hip Hop no bairro do Valentina, 
promovendo inicialmente encontros 
de rimas. Logo após se fez a Batalha 
da Sul com a meta de atingir primei-
ramente a juventude do bairro, com 
o intuito de levar o rap para o coti-
diano desses jovens e através da ba-
talha, surgiram vários MCs que hoje 
estão iniciando seus projetos com o 
rap, em grupos ou carreira solo, ou 
até mesmo empenhados em outras 
batalhas de MCs”, explicou Mateus 
Alves, organizador de evento.

O evento será também um 
agregador de bboys (dançarinos 
de break), skatistas e grafiteiros 
de toda a João Pessoa, que terão a 
oportunidade de demonstrarem suas 
habilidades na quadra do Mercado 
- ponto de encontro de skatistas, 
rappers, e bboys do Valentina, que 
trazem vida ao local após o fecha-
mento das lojas do Mercado. Ape-
sar de não ser a primeira edição do 
evento, é a primeira vez que esta 
ação cultural contará com um leque 

O longa retrata a relação interpessoal de uma família de classe média alta

MC Lucas disputando com MC Sisinho durante um evento anterior

Artista retorna aos palcos paraibanos

Que Horas Ela Volta vai disputar indicação 
ao Oscar de melhor filme estrangeiro

Música autoral no 
Centro da capital

Feliphe Rojas
Especial para A União

maior de atividades desenvolvidas. 
O “Batalhas da Sul” ainda contará 
com Pocket Shows de artistas que 
representam o hip hop e o rap da 
capital paraibana. São eles: Clan83, 
Banca Bancários, Menestréis MCs 
e, encerrando o evento, General 
Frank Lourenço.

 “A importância da Batalha da 
Sul é que ela é voltada principal-
mente à juventude da periferia que 
é vulnerável à violência e à crimi-
nalidade. O Rap com seus ideais 
e princípios vem para esclarecer e 
mostrar o que é bom e o que é mal 
mostrando que todos nós temos 
opções e a liberdade de escolha. A 
batalha começou na Praça Soares 
Madruga [localizada no Valentina] 
com o intuito de atingir principal-
mente aquelas pessoas que estão ali 
no cotidiano cercados pelo tráfico 
de drogas e, após o início desses 
eventos e o aumento do número de 
pessoas envolvidas com o projeto, 
percebeu-se que os índices de cri-
minalidade na praça diminuíram”, 
ressaltou Mateus Alves.

Inscrição na batalha de rappers
Para participar da batalha de 

rappers será necessário o pagamen-
to de uma taxa de R$ 5 reais, que 
será cobrada na hora do evento. 
O dinheiro apurado será utilizado 
na premiação do rapper vencedor. 
A competição contará com dois 
jurados que julgarão quais rappers 
rimaram melhor em cada duelo 
individual e avançarão para as pró-
ximas fases. Quem sobreviver até o 
fim, será declarado o vencedor da 
batalha.

Coletivo Manos da Sul
O Coletivo Manos da Sul é a jun-

ção de grupos que movimentam a 
cultura hip hop na Zona Sul de João 
Pessoa. O objetivo deste conjunto 
cultural é difundir e movimentar 
a cultura de rua em João Pessoa 
através de elementos da cultura de 
rua: break, graffiti, skate e rap. O 
Coletivo conta ainda com um canal 
de produção audiovisual, chamado 
“Poesia Marginal” - que realiza a 
cobertura dos eventos do Coletivo.
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Integrar viciados de crack à 
sociedade ajuda na 
recuperação, diz especialista

Queixas chegam a 9.843 em apenas 8 meses na capital
Janielle Ventura
Especial para A União

Há exatos 25 anos foi 
criado o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) com a ne-
cessidade de facilitar as rela-
ções e as responsabilidades 
de consumo entre fornecedor 
e cliente. O Órgão de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Pro-
con) é o responsável por fis-
calizar essas relações. No Pro-
con de João Pessoa, até agosto 
de 2015, foram registradas 
9.843 denúncias, represen-
tando 80% do total registrado 
durante o mesmo período em 
2014, com 12.589.

No ranking de reclama-
ções, pode-se encontrar ban-
cos, empresas de telefonia e 
prestadoras de serviço. Na 
lista das cinco empresas mais 
reclamadas até agosto, estão a 
operadora de telefonia OI, com 
580 denúncias, Sky Brasil com 
531, Banco Itaucard com 311, 
a Energisa, com 269, e TVP 
João Pessoa (NET), com 255.

O secretário do Procon-JP, 
Helton Renê, diz que todos os 
dias o órgão recebe denúncias 
de desrespeito aos direitos do 
consumidor, e, que uma parte 
da população não procura por 
resoluções quando se sente 

prejudicado. “Não vão atrás 
da resolução muitas vezes até 
por desconhecer o CDC. Quem 
se sentir lesado deve denun-
ciar”, estimula ele.

Para o advogado e espe-
cialista em defesa do consu-
midor, Carlisson Figueiredo, 
vale a pena denunciar sempre 
que o consumidor sentir-se 
lesado. “Deve-se registrar sua 
reclamação perante o Pro-
con para que sejam adotadas 
todas as medidas visando a 
proteção dele. A reclamação 
é a forma legal de fazer valer 
o direito frente ao fornecedor 
de produtos ou serviços”, es-
clarece.

Direito
De acordo com Carlis-

son Figueiredo, o Artigo 18 
do CDC diz que o fornecedor 
e o fabricante têm 30 dias, a 
partir da reclamação do ví-
cio, para sanar o problema do 
produto. Excedido este prazo, 
o consumidor pode exigir um 
produto similar, a restituição 
imediata da quantia paga ou 
o abatimento proporcional 
do preço. Caso tais procedi-
mentos não sejam adotados, o 
consumidor deve apresentar 
sua reclamação fundamen-
tada ao Procon, que tomará 

todas as medidas administra-
tivas contra o fornecedor ou o 
lojista. Essas medidas podem 
ser a aplicação de multas, bem 
como recorrer ao Poder Judici-
ário para ser recomposto o pre-
juízo material e ou moral. Nesse 
último caso, é recomendado 
que sempre se procure um ad-
vogado para de forma técnica 
e fundamentada seja discutida 
com o juiz a devida reparação e, 
assim, evitar prejuízos.

Denuncie
Para realizar reclama-

ções, caso o consumidor sin-
ta-se lesionado em qualquer 
relação de consumo, deve-se 
procurar os órgãos de defe-
sa do consumidor. Também 
deve estar munido de todos 
os documentos da compra ou 
prestação de serviços (reci-
bos, notas fiscais, impressão 
de propaganda, e-mails, docu-
mentos pessoais, comprovan-
te de endereço e da compra). 
Assim, será efetuada a recla-
mação. A partir daí, o órgão 
tomará as medidas adminis-
trativas cabíveis, inclusive, a 
depender do caso, designará 
uma fiscalização ou realização 
de audiência para tentar solu-
cionar o problema reclamado 
pelo consumidor.

25 anos do CDC
Marielza Rodrigues diz que o código veio para legitimar as relações de consumo. Antônio de LIma: “O CDC é um meio de se exigir os direitos”. Joseberto diz que as pessoas estão procurando mais pelos direitos

Inserido no Código 
de Defesa do Consumi-
dor (CDC), um conjun-
to de normas ajudam a 
proteger os direitos das 
pessoas no que diz res-
peito as relações de con-
sumo, além de facilitar 
as relações e estabele-
cer padrões de conduta, 
prazos e penalidades. 
Para algumas pessoas, o 
poder de reclamar fun-
ciona como uma ferra-
menta que melhora a 
qualidade do que está 
sendo oferecido. 

A analista técnica, 
Marielza Rodrigues vê 
os 25 anos de criação 
do código de maneira 
positiva. “Ele veio para 
legitimar as relações 
entre o empreendedor 
e o seu cliente. Vejo 
com bons olhos se ele 
for devidamente aplica-
do. Acredito que, hoje, 
após todo esse tempo, 
os empreendedores já 
adquiriram essa cultu-
ra”, comentou.

Na avaliação de Jo-
seberto Batista, as pes-
soas estão procurando 
mais pelos seus direitos 
e deveres, até pela fa-
cilidade em ter acesso 
a essas leis. “As pesso-
as estão mais atentas a 
reivindicar seus direitos. 
Isso facilita tanto as re-
lações quanto melhora 
a qualidade dos produ-
tos e serviços prestados. 
Afinal, é um canal de 

denúncia e, assim, sa-
bem que serão atendi-
das” afirmou.

Para o gerente Lu-
ciano Holanda, o código 
é um instrumento que 
busca garantir os direi-
tos do cidadão, tornan-
do-se de muita impor-
tância para a sociedade. 
“Vejo que alguns exces-
sos antes cometidos, são 
evitados com o CDC. Os 
empresários e fornece-
dores ficam mais rece-
osos porque sabem que 
de certa forma, os clien-
tes terão esse instru-
mento a favor deles”, 
explicou.

O presidente da Fe-
deração das Associações 
de Microempresas e Em-
presas de Pequeno Por-
te da Paraíba (Femicro/
PB), Antônio Gomes de 
Lima, conclui fazendo 
uma análise do código, 
citando-o como forma 
de democracia: “O CDC 
é um meio de se exigir 
os direitos na medida 
do possível”, analisou.

Lei melhora as relações

Sobre a venda casada, o Código de Defesa do Consumidor 
prescreve que o consumidor deve ter ampla liberdade de esco-
lha quanto ao que deseja consumir e liberdade de opção. Esse 
direito é assegurado no artigo 39;

No caso de compras virtuais, como o consumidor não pode 
avaliar o produto em mãos, o CDC garante o direito de arrepen-
dimento pela compra. Com ele, o consumidor tem sete dias, a 
contar da data de entrega, para avaliar se o produto recebido 
atende às expectativas prometidas pelo site de compras ou 
pelo catálogo;

De acordo com o artigo 26 do CDC, quando o defeito é apa-
rente, o prazo para reclamação é de 30 dias para produtos não 
duráveis e 90 dias para os duráveis contados a partir da data 
da compra;

Se o problema for oculto, os prazos são os mesmos, mas começam 
a valer no momento em que o defeito é detectado pelo consumidor;

De acordo com o artigo 18 do CDC, no caso de o produto ter 
defeito, o consumidor pode reclamar tanto ao fabricante quanto 
à loja onde comprou a mercadoria.

Algumas dúvidas

Procon orienta 
sobre direitos

Na semana em que o 
Código de Defesa do Consu-
midor (CDC) comemora 25 
anos, os consumidores ain-
da têm muitas dúvidas sobre 
os seus direitos. A Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP), através do Procon-JP, 
é o órgão responsável por as-
segurar o cumprimento das 
leis que os protegem em ter-
ritório pessoense.  De acordo 
com Helton Renê, responsá-
vel pelo órgão, o Procon-JP 
ainda recebe uma demanda 
alta causada pelo desrespei-
to aos direitos do cidadão en-
quanto consumidor. “Todos 
os dias recebemos denúncias 
de desrespeito aos direitos 
do consumidor e sabemos 
também que uma boa parce-
la da população não vai atrás 
da resolução quando se sen-
te prejudicado, muitas vezes 
até por desconhecer o CDC. 
Quem se sentir lesado deve 
denunciar”, aconselha. 

Sobre a venda casada, 
por exemplo, ainda há muitas 
dúvidas. No entanto, o CDC 
prescreve que o consumidor 
deve ter ampla liberdade de 
escolha quanto ao que dese-
ja consumir e liberdade de 
opção. Esse direito é asse-
gurado no Artigo 39.  A ven-
da casada é a prática que os 
fornecedores têm de impor, 
na venda de algum produ-
to ou serviço, a aquisição de 
outro não necessariamente 
desejado pelo consumidor. 
Esse tipo de operação pode 
também se dar quando o co-
merciante impõe quantidade 
mínima para a compra. 

Uma das coisas que ainda 
gera muita dor de cabeça para 
quem compra produtos é a tro-
ca de mercadorias. Essa situa-
ção é uma das maiores causas 
de demandas junto à Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP). As 
queixas vão desde má presta-
ção de serviços, produtos com 

defeito, cobranças indevidas, 
propagandas enganosas e pro-
dutos que colocam em risco 
a saúde.  De acordo com o se-
cretário do Procon-JP, Helton 
Renê, o prazo de troca de pro-
dutos é um direito garantido 
aos consumidores pelo CDC. 

Embora algumas lojas e 
empresas não respeitem as 

normas, é importante que o 
consumidor saiba que os for-
necedores e fabricantes têm 
30 dias, a partir da queixa, para 
sanar o problema do produto.  
Depois desse período, deve-se 
exigir um produto similar, a 
restituição imediata da quantia 
paga ou o abatimento propor-
cional do preço. 

Mais uma vez o mês de 
agosto registra alto número de 
demandas na Secretaria Muni-
cipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP), com 
1.593 reclamações. No mes-
mo período do ano passado, 
o número chegou a 1.617. Em 
2015, as denúncias já atingi-
ram um total de 9.843, o que 

representa quase 80% do to-
tal registrado em 2014, que 
foi 12.589.  Bancos, empresas 
de telefonia e prestadoras de 
serviço continuam a figurar 
nas listas das 10 mais deman-
dadas, a exemplo do último 
mês de agosto que registrou 
a OI com 91 reclamações, a 
Sky Brasil com 79, o Banco 

Itaucard com 33, a Samsung 
com 30, a NET com 30, a Claro 
com 28, a N Claudino com 27, 
a Energisa e a TIM com 26, e a 
Caixa Econômica Federal com 
22.   Uma das explicações para 
o alto número de denúncias 
que chega ao Procon-JP nos 
meses de agosto são as férias 
escolares de julho.

Trocas geram dor de cabeça

Órgão municipal atende 9,8 mil “As pessoas 
estão mais 
atentas e 
procurando 
mais pelos seus 
direitos”

FotoS: Evandro Pereira
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Integrar viciados à sociedade ajuda
recuperação de usuários de crack

cosmético Botox 
é recolhido no país

Justiça libera ofurô 
em varanda em Go

Que Horas ela Volta? 
é escolhido ao oscar

show de Gilmour  
vende ingressos

chico é semifinalista 
do prêmio oceanos

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) de-
terminou nessa quinta-feira o 
recolhimento e a inutilização do 
cosmético Botox Blond Matizador 
Amino Redutor. O produto era 
comercializado com a informação 
de que o fabricante era a empre-
sa Biotec Cosméticos Indústria e 
Comércio Ltda., porém, a empresa 
diz que não fabrica o cosmético. A 
Vigilância Sanitária irá recolher e 
inutilizar o produto. A medida foi 
publicada nessa quinta no Diário 
Oficial da União.

A 6a Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás decidiu 
que o morador de um apartamento de 
Goiânia tem direito a manter seu ofurô 
na sacada, já que, comprovadamente, 
não houve danos ou modificações na 
estrutura predial. O voto - acatado 
à unanimidade - é do juiz substituto 
em segundo grau Marcus da Costa 
Ferreira, que analisou o direito indivi-
dual e de propriedade do condômino. 
O ofurô, motivo da discórdia que obri-
gou à reflexão de doutos magistrados 
de Goiás, é um banho quente muito 
tradicional no Japão, um costume que 
remonta aos tempos dos samurais. 
A imersão relaxa. O prazer é maior 
quando o banho é enriquecido com 
pétalas de rosas e óleos.

São Paulo (AE) - O filme Que Ho-
ras Ela Volta?, de Anna Muylaert, que 
conta a história de Val (Regina Casé), 
uma doméstica que trabalha e mora 
na casa de uma rica família paulista-
na e passa a perceber o abismo entre 
patrão e empregada quando recebe a 
visita da filha, Jéssica (Camila Márdi-
la), será o representante do Brasil na 
disputa pelo Oscar 2016 de melhor 
longa estrangeiro. O anúncio foi feito 
nessa quinta-feira, no Palácio Gusta-
vo Capanema, centro do Rio, depois 
de reunião dos sete jurados. O júri 
foi unânime na expectativa de que a 
escolha atraia o público brasileiro e 
melhore a bilheteria nacional do filme.

São Paulo, (AE) - Os ingres-
sos para o show de São Paulo da 
turnê Rattle That Lock, do inglês 
David Gilmour, serão vendidos 
a partir dessa quinta-feira, às 
22h, pelo site Ingresso Rápido. 
A apresentação ocorre no Allianz 
Parque, no dia 12 de dezembro. 
As entradas vão de R$ 320 (ca-
deira superior) a R$ 850 (pista 
premium), com direito à meia-en-
trada.  Vocalista e guitarrista de 
uma das mais lendárias bandas 
de rock de todos os tempos, o 
Pink Floyd, o músico fará sua pri-
meira turnê pela América do Sul.

São Paulo (AE) - Herdeiro do 
Prêmio Portugal Telecom de Lite-
ratura, o Oceanos anunciou nessa 
quinta-feira, os 63 finalistas de sua 
primeira edição. Pelo regulamento, 
os inscritos concorrem entre si in-
dependentemente do gênero. Entre 
os selecionados, O Irmão Alemão, 
livro de Chico Buarque já vencedor do 
Prêmio APCA; Minha Vida Sem Banho, 
que rendeu a Bernardo Ajzenberg 
o Casa de Las Américas, e Fio, cole-
tânea de poemas de Sonia Barros 
ganhadora do Prêmio Paraná de Lite-
ratura. Concorrem ainda o português 
de origem angolana Valter Hugo Mãe, 
o português José Luis Peixoto e os 
angolanos Pepetela e Ondjaki.

Fernanda Cruz 
Repórter da Agência Brasil

“Conheço usuários de 
crack com mais de 50 in-
ternações e que não melho-
raram em nada, isso se não 
estiverem um pouquinho 
pior”. O depoimento é de 
Raul Garcia Júnior, de 47 
anos, que foi viciado duran-
te 35 anos e conseguiu, so-
zinho, superar o vício. Para 
ele e para profissionais que 
estudam o assunto, o tra-
tamento mais eficaz para 
combater o vício precisa 
envolver as famílias e a so-
ciedade e depende de uma 
integração entre os serviços 
de saúde.

O tema foi discutido 
nessa quinta-feira durante 
o Simpósio: Crack – Estig-
ma e Preconceito: desafios 
da intersetorialidade, reali-
zado na Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp). 
Isaldo Carlini, diretor do 
Centro Brasileiro de Infor-
mações sobre Drogas Psi-
cotrópicas (Cebrid) da Uni-
fesp, estuda o assunto há 50 
anos. Segundo ele, é preciso 
uma mudança na concepção 
sobre a melhor maneira de 
combater o vício.

“Sempre estamos ba-
tendo nas mesmas teclas, 
não tem havido progresso 
na evolução do tratamen-
to ou da compreensão do 
problema de usar drogas”, 
declarou. “Estamos fra-
cassando nesse assunto”, 
acrescentou.

Carlini defende ouvir, 
primeiramente, o que o 
usuário tem a dizer e de-
pois decidir sobre as me-
lhores estratégias para o 
tratamento de usuários de 
crack. No caso de Raul, a 

Terapia deve envolver família 
e depende de integração 
entre serviços de saúde

compreensão dos parentes 
foi o que mais ajudou. “A fal-
ta de informação faz achar 
que a melhor forma de lidar 
com o viciado é internan-
do. Mas carinho, afeto e até 
uma conversa funcionam 
bem mais. Se internar [o vi-
ciado], é um monte de ‘nóia’ 
junto. É difícil, acho que a 
pessoa sai até um pouco 
pior”, disse ele.

Marta Ana Jezierski, 
médica psiquiatra e pesqui-
sadora do Cebrid, lembra 
que a sociedade passou ao 
menos 200 anos acreditan-
do que a melhor forma de 
tratamento era isolando o 

usuário. “Esses hospitais, 
desde que fossem longe, 
passavam a ser um mundo 
alternativo onde as pessoas 
ficavam internadas”, explica.

O ex-usuário de cra-
ck José Francisco da Silva, 
de 50 anos, hoje trabalha 
com reciclagem e participa 
da Associação Brasileira 
dos Consultórios na Rua 
(Abracoru), em Guarulhos, 
uma iniciativa que leva 
atendimento de saúde em 
vans à população em situa-
ção de vulnerabilidade nas 
ruas. José foi viciado por 
15 anos, tendo vivido na 
cracolândia em São Paulo. 

Ele também perdeu o con-
tato com a família depois de 
vendar pertences de seus 
parentes para conseguir 
comprar a droga.

José cita a dificuldade 
de acesso aos recursos do 
poder público, como atendi-
mento médico e psiquiátri-
co. “O pessoal da abordagem 
vinha só para agredir a gen-
te. Alguns já chegavam es-
pancando, mas nós também 
somos cidadãos. O pessoal 
de rua também tem o direito 
de ir e vir, mas nossos direi-
tos são violados”, lamentou.

A questão de melhorar 
o acesso aos recursos pú-

blicos é importante para a 
recuperação dos usuários, 
defende Marta Ana Jezier-
ski. “Os recursos de saúde 
são vistos como castelos 
fortificados, com grande 
dificuldade de acesso”. Em 
razão do estigma e precon-
ceito, muitos pacientes que 
são viciados acabam sendo 
abandonados pelo sistema 
de saúde. “É uma dura rea-
lidade que a gente vive ain-
da”, declarou. Na opinião da 
médica, um dos pontos mais 
importante a ser discutido 
é a integração entre saúde 
mental e o restante dos ser-
viços de saúde pública.

Vladimir Platonow 
Repórter da Agência Brasil

O sentimento de que a in-
vasão de tablets, smartphones e 
aplicativos sociais pode estar to-
mando o lugar dos tradicionais 
livros em papel entre crianças e 
adolescentes se desfaz imedia-
tamente quando se chega à 17ª 
Bienal do Livro do Rio. Nos três 
pavilhões do Riocentro, milhares 
de crianças, quase todas inte-
grantes de excursões promovidas 
pelos colégios, tomam o espaço 
e enchem o ambiente de alegria. 
Os pequenos lotam as livrarias, 
principalmente aquelas com te-
máticas infantojuvenis.

A explicação para essa prefe-
rência pelos livros em papel em 
tempo de redes sociais pode estar 
tanto no tipo de narrativa que 
a obra oferece, sem distrações 
e mais aprofundada, quanto na 
capacidade das novas gerações 
de segmentar a atenção para 
várias mídias ao mesmo tempo, 
algo que é difícil para os mais ve-
lhos. A opinião é da diretora da 

Bienal, Tatiana Zaccaro, que vê 
grande espaço para o crescimen-
to dos livros na atualidade, em 
todo o mundo, apesar das tecno-
logias que cada vez mais fazem 
parte da vida de todos.

“A cada ano, temos mais visi-
tantes, e o número de livros com-
prados aumenta. E temos algo, 
que está ocorrendo no Brasil e 
no mundo, que são os adolescen-
tes lendo bastante. A média de 
livros vendidos tem aumentado 
exatamente nessa faixa etária. 
Isso leva a acreditar que, mesmo 
competindo com toda a tecnolo-
gia que faz parte de sua vida, os 
adolescentes, que nasceram na 
era das telas de toque e da in-
ternet, não abandonam os livros. 
Eles querem o autógrafo, que-
rem conhecer o autor. Isso mos-
tra que o livro está mais vivo do 
que nunca”, disse Tatiana.

Uma das formas de garantir 
essa simbiose entre mídias de pa-
pel e digital é oferecer livros des-
de muito cedo às crianças, que as-
sim crescem com amor às páginas 
impressas. A dica é da empresária 

Vanessa Mazzoni, que visitava a 
bienal em companhia das filhas 
Ana Clara, de 11 anos, e Larissa, 
de 5 anos. “A Ana Clara devora 
livros, a pequenina ainda não lê, 
mas está indo pelo mesmo cami-
nho. A gente incentiva. Presentes 
de aniversário são sempre livros, 
pois ela já está na adolescência. 
Elas têm tablet, mas não têm o 
hábito de ler nele, tem que ser 
livro de papel mesmo”, afirmou 
Vanessa. 

Livro em papel ainda encanta 
as crianças e adolescentes

Nascidos Na era diGiTaL
Remédio para 
combater câncer 
de criança terá 
R$ 15 milhões

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) aprovou R$ 15 
milhões para pesquisas foca-
das em medicamentos sobre 
Aids para crianças, além de 
doenças negligenciadas, como 
o mal de Chagas, as leishma-
nioses, a hanseníase, a malária 
e a tuberculose. Provenientes 
do Fundo Tecnológico do Ban-
co (BNDES Funtec), os recur-
sos não são reembolsáveis e 
cobrem 90% de projeto cujo 
orçamento será complemen-
tado pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), que realizará 
parte das atividades previstas. 
Dentre os produtos previstos, 
destaca-se o desenvolvimento 
de uma formulação pediátrica 
do antirretroviral Efavirenz, 
importante medicamento do 
coquetel contra a Aids, mas 
que, em sua forma atual, não 
deve ser prescrito para crian-
ças. Também está previsto um 
kit de diagnóstico que ofere-
cerá a possibilidade de se tes-
tar pacientes com resultados 
mais rápidos para leishma-
niose visceral, tuberculose, 
malária, tracoma, filariose 
linfática e hanseníase.

“A Ana Clara devora 
livros, a pequenina 
ainda não lê, mas 
está indo pelo 
mesmo caminho. 
Presentes de 
aniversário são 
sempre livros”

Falta de informação leva a considerar que melhor forma de lidar com o viciado é internando, mas carinho, afeto e conversa funcionam bem
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Empresas têm novas regras para atender os clientes
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Economia

Pedro Peduzzi  
Repórter da Agência Brasil

BC reduz projeção 
para a gasolina 

O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central reduziu a 
projeção para a alta do preço da ga-
solina este ano. A projeção passou 
de 9,2%, estimados em julho, para 
8,9%, divulgado nessa quinta-feira, 
na ata da última reunião do Copom. 
Também foi reduzida a projeção para 
o aumento dos preços da energia 
elétrica, de 50,9% para 49,2%. A 
estimativa para a queda no preço da 
tarifa de telefonia fixa passou de 3% 
para 3,5%. O Copom também alterou 
a projeção para o aumento do preço do 
botijão de gás de 4,6% para 15%. 

Demanda por 
crédito recua 1,8% 

A demanda do consumidor 
por crédito caiu 1,8% em agosto, na 
comparação com o mês anterior. Os 
dados são da empresa de consulto-
ria Serasa Experian e mostram que 
também houve recuo (de 1,4%) 
em relação ao mesmo mês do ano 
passado. No acumulado do ano, no 
entanto, o indicador cresceu 4,2% 
de janeiro a agosto, no comparativo 
com igual período de 2014. Na ava-
liação dos economistas da Serasa 
Experian, a queda mensal reflete 
a crise econômica, em um cenário 
de altas taxas de juros e de baixo 
patamar no nível de confiança dos 
consumidores. 

ANS lançará selo 
para os hospitais 

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) deve lançar até 
dezembro uma norma que vincu-
la à qualidade do atendimento os 
reajustes de valores pagos pelas 
operadoras de planos de saúde aos 
prestadores de serviço, como hospi-
tais e laboratórios. Será uma espécie 
de selo de qualidade para hospitais 
acreditados. Segundo Martha Olivei-
ra, diretora da ANS, a ideia é que, a 
partir de janeiro os hospitais, clínicas, 
laboratórios que tenham acreditação, 
que pode ser adquirida em empresas 
especializadas, possam ter o reajuste 
baseado no IPCA.

Passagem e batata 
freiam a inflação

As quedas de preços das pas-
sagens aéreas, da batata-inglesa e do 
tomate foram as principais responsá-
veis pelo recuo da inflação, conforme o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), a inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), caiu de 0,62% 
em julho para 0,22% em agosto. Pas-
sagens aéreas foram responsável pela 
principal queda de preços em agosto 
(-24,9%), seguidas da batata-inglesa 
(-14,75%) e do tomate (-12,88%). 
Outros produtos com quedas impor-
tantes foram a cebola (-8,28%) e 
energia elétrica (-0,42%).

Dólar cai após a 
intervenção do BC

O dólar opera em alta nessa 
quinta-feira, mas o aumento na co-
tação foi suavizado com a interven-
ção do Banco Central (BC) no mer-
cado de câmbio. Às 11h50, o dólar 
estava cotado a R$ 3,87, com alta 
de 2,09%. Mais cedo, por volta de 
9h30, o dólar chegou a ser cotado a 
R$ 3,90 (alta de 2,69%). Hoje, o BC 
fez mais um leilão de venda de dóla-
res, com compromisso de devolver o 
dinheiro às reservas internacionais 
no futuro. No chamado leilão de li-
nha, o BC anunciou a venda de até 
US$ 1,5 bilhão. 
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Desde ontem, as em-
presas de telecomunicações 
terão de seguir novas re-
gras para atendimento dos 
clientes. Uma das novidades 
previstas com a entrada em 
vigor do Regulamento Geral 
de Direitos do Consumidor 
(RGC) é a disponibilização de 
atendimento conjunto – e em 
um mesmo canal – de todos 
os serviços prestados nos 
pacotes combo contratados 
pelo consumidor.

Além disso, o setor de 
atendimento presencial de-
verá estar apto a atender 
todos os serviços e moda-
lidades prestados pela em-
presa dentro de sua micror-
região. O tempo máximo de 
espera passará a ser de, no 
máximo, 30 minutos, con-
trolados por meio da emis-
são de senhas.

De acordo com a Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), o regulamento 
prevê também mudanças no 
atendimento feito pelas con-
cessionárias da telefonia fixa, 
que deverão disponibilizar, 
em todos os municípios bra-
sileiros pelo menos um local 
de atendimento que possibi-

Operadoras de serviços de telefnia fixa deverão disponibilizar em todos os municípios atendimentos pelo menos um local de atendimento

lite ao consumidor o registro 
e o encaminhamento de suas 
demandas junto à prestadora.

Pelo RGC, as prestado-
ras de telecomunicações são 
obrigadas a disponibilizar 
atendimento a todos os con-
sumidores que se dirigirem 
aos estabelecimentos asso-

ciados à marca da operadora. 
Isso significa que, por exem-
plo, em locais como quios-
ques de shopping centers o 
atendimento poderá ser feito 
também com a ajuda de ter-
minais eletrônicos ou por re-
gistro de protocolo de aten-
dimento. Caso não cumpram 

as novas regras, as operado-
ras poderão ser multadas em 
até R$ 50 milhões. 

Em nota, a Anatel infor-
ma que todas as prestadoras 
de serviços de telecomunica-
ções terão que se adequar” e 
que, no caso das operadoras 
de pequeno porte (com no 

máximo 50 mil assinantes), 
há regras mais flexíveis. A 
Anatel criou um grupo para 
monitorar preventivamente 
se as operadoras adotaram 
providências para se ade-
quar às novas regras de for-
ma adequada e nos prazos 
previstos.

Inovar e cooperar para 
construir e ampliar negócios 
sustentáveis são práticas que 
empresários do comércio, in-
dústria, serviços e agronegócio 
estão cada vez mais desenvol-
vendo para formar centrais e 
redes de relacionamento de ne-
gócios. Para estimular e ampliar 
a formação e desenvolvimento 
dessas redes, através da incor-
poração de novos conhecimen-
tos, da ampliação de parcerias 
e troca de experiências para 
tornar os pequenos negócios 
ainda mais sustentáveis e com-
petitivos, o Sebrae e parceiros 
irão promover o 6° Encontro 
Nacional de Centrais e Redes de 
Negócios (Enacen), nas próxi-
mas quarta-feira e quinta-feira, 
em Campina Grande. 

É a primeira vez que o 
evento será realizado na Pa-
raíba e são esperados cerca 
de 600 participantes, no Cen-
tro de Convenções Raymun-
do Asfora, a partir das 8h. “O 
Encontro vai oferecer aos par-
ticipantes uma vasta progra-
mação com palestras, debates, 
talk shows e ampliação da 
rede de relacionamento e ne-

gócios”, destacou o diretor téc-
nico do Sebrae Paraíba, Luiz 
Alberto Amorim. Na Paraíba, 
há cerca de 30 redes em ope-
ração, sendo que 19 já contam 
com o apoio do Sebrae.

Entre os especialistas 
e consultores que participa-
rão do evento, estão Renato 
Meirelles (SP), Márcio Borges 
(MG), André Ramos (RS), Vera 
Elizabeth Correa (RS), Marcelo 
Dória (SP), Renato Santos (DF), 
Lucas Ribeiro (PR), Patrícia Pa-
lermo (RS), Leila Navarro (SP), 
além dos paraibanos Francisco 
Nunes e Amazan.

As Centrais de Negócios 
são associações de empresá-
rios de micro e pequenas em-
presas ou produtores rurais 
que se unem para competir no 
mercado com grandes empre-
sas. Entre os benefícios dessa 
união estão o maior poder de 
compra, negociação, acesso à 
tecnologia e crédito. “Geral-
mente, as micro e pequenas 
empresas têm pouco poder de 
barganha com os fornecedo-
res, tanto em relação a preço, 
como em relação a prazo de 
pagamento das mercadorias. 

As redes e centrais ajudam a 
superar isso”, disse o gerente 
do Sebrae em Campina Gran-
de, João Alberto Miranda.

De acordo com a gestora 
do projeto de Redes e Centrais 
de Supermercados do Sebrae 
em Campina Grande, Maria 
de Lourdes Machado, o even-
to trará grande visibilidade ao 
Estado e será importante para 
os empresários locais. “Cam-
pina Grande possui uma boa 
infraestrutura para realizar o 
encontro nos padrões do Co-
mitê Gestor do Enacen”, disse 
a gestora.

O evento já ocorreu nas 
cidades de Salvador (BA), Na-
tal (RN), Foz do Iguaçu (PR), 
Fortaleza (CE) e Belo Hori-
zonte (MG). A realização é do 
Sebrae Paraíba com apoio do 
Sebrae Nacional, Associação 
Comercial e Empresarial de 
Campina Grande (ACCG), Clu-
be de Diretores Lojistas (CDL), 
Associação dos Supermerca-
dos, Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (Fiep), 
Fecomércio, Banco do Brasil, 
Banco do Nordeste e Caixa 
Econômica.

Encontro Nacional de Centrais 
de Negócios ocorrerá em CG 

MICRoS E PEQUENAS EMPRESAS

A Central de Negócios 
é um projeto do Sebrae que 
tem o objetivo de estimular a 
cultura da cooperação entre 
grupos de empresários do 
mesmo segmento. Eles bus-
cam o fortalecimento, renta-
bilidade e competitividade. 
O projeto contribui para o 
fortalecimento e a revitaliza-
ção das pequenas empresas. 
Conforme Maria de Lourdes, 

por meio de ações conjuntas 
de compra, venda e promo-
ção tornam-se mais fortes 
para superar dificuldades e 
gerar novas oportunidades e 
benefícios para toda a cadeia 
de produção e distribuição.

No Estado são cerca de 
30 redes em operação. Entre 
os segmentos de empresas 
que já atuam em conjunto, na 
Paraíba, estão supermerca-

dos, lojas de material de cons-
trução, móveis, farmácias, in-
dústria de calçados, pet shop, 
têxtil e oficinas mecânicas. 
Atualmente, o Sebrae atende 
mais de 150 empresas que 
estão espalhadas em 61 mu-
nicípios nas centrais. Nas 18 
cidades mais populosas, esses 
empreendimentos empregam 
de forma direta cerca de dois 
mil colaboradores.

O Movimento Nacional 
Compre do Pequeno Negó-
cio será lançado na região do 
Curimataú paraibano nesta 
sexta-feira (11), na cidade de 
Araruna. A campanha tem por 
objetivo estimular a sociedade 
a consumir produtos e ser-
viços fornecidos por micro e 
pequenas empresas, em todo 
o país. Na ação do Curimataú 
paraibano, 16 cidades partici-
parão da iniciativa. No dia 26 
de setembro, Araruna sediará 
ainda uma grande mobiliza-
ção, com uma feira de negó-
cios e orientações empresa-
riais.

“Estamos envolvendo 
todos os municípios, a comu-
nidade de Araruna e os par-
ceiros para aderirem ao movi-
mento. Contamos com o apoio 
dos parceiros nessa grande 
campanha, que objetiva a di-
namização da economia local 
e a circulação do capital den-
tro da nossa região. Isso vai 
gerar melhoria da qualidade 
de vida das pessoas da nossa 
região e fomentar cada vez 
mais o empreendedorismo 
local”, explicou a gerente do 
Sebrae em Araruna, Heloísa 
Mireles.

Representantes de Ara-
runa, Cacimba de Dentro, Da-
mião, Barra de Santa Rosa, 
Baraúna, Cuité, Nova Flores-
ta, Picuí, Nova Palmeira, Frei 
Martinho, Dona Inês, Tacima, 
Cubati, Casserengue e Solâ-
nea participarão da reunião 
de planejamento nesta sexta-
-feira (11). O Sebrae lançou 
a campanha no Estado nessa 
quarta-feira, em João Pes-
soa. O movimento também já 
realizou ações na cidade de 
Pombal, no Sertão paraibano. 
O Movimento Compre do Pe-
queno Negócio estabeleceu o 
dia 5 de outubro como data 

oficial, por se tratar do dia em 
que foi instituído o Estatuto da 
Micro e Pequena Empresa. A 
partir deste ano, a data deverá 
ser incorporada no calendário 
promocional de incentivo ao 
consumo nos pequenos ne-
gócios. Para estimular a par-
ticipação no movimento estão 
sendo realizadas campanhas 
na mídia e nas redes sociais. 
Através do hotsite (www.
compredopequeno.com.br) 
da campanha, os empresários 
podem se cadastrar e ter aces-
so a todo material promocio-
nal do movimento. 

Mobilização
No sábado (26), o Sebrae 

e os parceiros que aderirem à 
campanha se reunirão numa 
mobilização na região de 
Araruna. “Para darmos início 
às atividades do movimento 
Compre do Pequeno Negócio 
elaboramos uma programa-
ção  que ocupará um dia intei-
ro de atividades. É um esforço 
para que ninguém fique de 
fora e saiba como participar”, 
comentou.

Das 8h às 12h, a mobili-
zação ocorrerá no Centro da 
cidade durante a Feira Livre, 
com tenda de divulgação da 
campanha, entrega de folde-
res e espaço de orientação. A 
partir das 18h, haverá a Feira 
dos Pequenos Negócios na 
praça pública, com exposição 
e venda de produtos dos pe-
quenos empreendedores. 

Às 21h, haverá uma apre-
sentação do movimento, com 
representantes do Sebrae, 
prefeitura e parceiros insti-
tucionais, no Centro Cultural 
da cidade. Depois, ocorrerá a 
apresentação do Grupo de Te-
atro “Quem tem boca é pra gri-
tar”, com a peça “As aventuras 
do dinheiro voador”.

´Compre do Pequeno´ 
é lançada no Curimataú 

Cooperação entre os empresários



Apresentador de TV Sales 
Dantas, engenheiro Her-
mano Zenaide Filho, Sras. 
Adriana Mendonça, Célia 
Lombardi, Graça Gomes 
de Lima, Fátima Gomes 
de Souza, jornalista Nelma 
Figueiredo, empresários 
Aluísio Monteiro, Aluisio 
Monteiro Filho e Isabela 
Maroja Alves.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Zum Zum Zum
   Terminam hoje os Jogos das Escolas Estaduais da 1a Gerência Regional 
de Educação. Certa de 3 mil atletas participaram do evento que foi aberto na Vila 
Olímpica Parahyba, em João Pessoa.

Rogério

COMO esta 
coluna noticiou em 
primeira mão no 
mês de agosto, o 
estimado amigo 
e desembargador 
federal paraibano 
Rogério Fialho as-
sumirá a presidência 
do TRF 5a Região.

O ilustre jurista 
ficará no cargo até 
abril de 2017 e a 
solenidade de posse 
será no próximo dia 
21 na capital per-
nambucana.

FOTO: Face

Jornalistas Haceldma Borba, Maria Helena Rangel e Nelma Figueiredo que está hoje aniversariando

   A noite de hoje vai estar mais animada no restaurnate Panorâmico, do Esporte 
Clube Cabo Branco, com a realização de mais um Assustado promovido pela jornalista 
Ruth Avelino. O destaque da noite será os clipes da banda Boney M que faz 40 anos.

FOTO: Margarete Aurélio

Suzana Guerra, Lúcia Padilha, Diana Gusmão, Linê Marinho, Irene Ribeiro, Norma Pedrosa, Edna Paiva e 
Selda Falcone nos festejos do restaurante Blu´nelle

FOTO: Goretti Zenaide

Hermano e Aurinete Zenaide, ele é o aniversariante de hoje e 
comemora seus 70 anos no próximo domingo na Bella Casa

FOTO: Goretti Zenaide

Seminário
A SECRETARIA de 

Estado do Desenvolvi-
mento Agropecuário 
e Pesca, através da 
Emater, promove hoje 
em Cajazeiras, o 
Seminário Regional so-
bre o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar.

O evento se 
destina a prefeitos, 
secretários de Agricul-
tura e de Educação, 
diretores de escola e 
gestores do programa.

A estimada Alena Sá está entre as designers paraibanas que mostram 
suas criações em Paris

Moda paraibana em Paris
ESTILISTAS e designers da Paraíba vão apresentar 

suas criações na Première Vision Paris, de 15 a 17 deste 
mês no Parc D´Expositions Paris Nord Villepinte.

Trata-se de um dos maiores eventos internacionais 
de design têxtil e de criação de moda e é a sexta vez que 
paraibanos participam da feira onde circulam compradores 
e designers das principais marcas de luxo globais.

No Grupo Parahyba vão estar criações dos designers 
Alena Sá, Alex Brito, Camila Demori, Célia Araújo, Dyógenes 
Chaves,  Francisca Vieira, Paula Tabosa, Romero Sousa e 
Thamires Pontes.

    O ex-senador paraibano Wilson Santiago tomou posse, na última quarta-fei-
ra, na Diretoria de Relações Institucionais do Banco do Brasil.

Dois Pontos

  Blogueiras de moda de todo o 
país podem se candidatar até o dia 
20 deste mês para o concurso “We 
Love Fashion Blogs” que vai levar a 
vencedora a Paris.
  Regulamento no hotsite www.
welovefashionblogs.com.br.

“Os tristes acham que o 
vento geme; os alegres 
acham que ele canta”

“Eu não sou triste 
assim. É que hoje eu 
estou cansada”

LUIS FERNANDO VERÍSISMO CLARICE LISPECTOR

Mandioca

A CIDADE de Princesa 
Isabel, no Sertão parai-
bano, vai sediar entre os 
dias 18 e 20 deste mês 
a XIII edição da Festa da 
Mandioca.

O evento é uma 
realização do Governo 
do Estado com parcei-
ros como o Sebrae, BNB, 
Banco do Brasil, Senar, 
Prefeitura de Princesa 
Isabel, IFPB e Associação 
Comunitária dos Peque-
nos Produtores de Lagoa 
de São João.

Professores do Brasil
A SECRETARIA de Educação alertando aos pro-

fessores e gestores que as inscrições para os Prêmios 
Gestão Escolar e Professores do Brasil serão encerradas 
na próxima segunda-feira.

Para viabilizar e garantir maior número de participação, 
a coordenação estadual do prêmio informa que no endereço 
online www.educadoresdobrasil.org.br estão todas as in-
formações sobre o certame.

Espaço dos desejos
MESMO em meio a crise econômica por que passa 

o Brasil e outros países, o mercado de luxo continua a 
acontecer, como o maior salão náutico indoor da América 
Latina, o São Paulo Boat Show que vai movimentar a capital 
paulista entre os dias 1 e 6 de outubro.

A 18a edição terá 100 expositores que vão mostrar a 
maior variedade de produtos do universo náutico, como lan-
chas, veleiros, jets, infláveis, caiaques, motores e acessórios. 
A organização prevê que o evento terá barcos entre R$ 16 
mil até R$ 8 milhões, onde o Espaço dos Desejos vai exibir 
os lançamentos do mercado de luxo.

Maria Bethânia

JÁ FORAM  ven-
didos 70% dos in-
gressos do show 
“Abraçar e Agradecer” 
que a cantora Maria 
Bethânia fará no dia 
24 de outubro, no 
Teatro Pedra do Reino. 
E os ingressos com 
valor de meia entrada 
já estão esgotados. 

   Os filmes “Férias Frustadas” e “Love” entraram em cartaz no Cinespaço 
Mag Shopping.  Na próxima terça-feira o destaque será “Os Pescadores de Pérolas”.

Posse da API
ACONTECE hoje a 

posse da nova dire-
toria da Associação 
Paraibana de Imprensa, 
capitaneada por João 
Pinto como presidente 
e Sandra Moura como 
vice. O evento será 
realizado às 19h, no 
auditório da Asplan, no 
Centro da capital.
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PRF amplia fiscalização 
de motos nas rodovias 
nessa quinta-feira 
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Em 18 estados brasileiros 
este índice da Paraíba 
ainda não foi alcançado

Paraíba atinge meta da campanha
Poliomielite

O Estado da Paraíba 
atingiu na tarde dessa quar-
ta-feira (9) a meta de 95% 
do público alvo da Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Poliomielite do ano de 
2015. Até a manhã de ontem 
foram vacinadas 249.689 
crianças (de seis meses a 
menores de cinco anos – 4 
anos, 11 meses e 29 dias), o 
que representa 95,25% de 
cobertura vacinal, ultrapas-
sando, inclusive, o índice na-
cional, que está em 90,65%. 
A campanha teve duração 
de 27 dias, iniciando em 15 
de agosto e sendo encerrada 
ontem.

De acordo com a enfer-
meira do Núcleo de Imuniza-
ção da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), Márcia Quei-
roga, a Paraíba se destaca 
no cenário nacional desde o 
início da campanha. “O nos-
so êxito na vacinação contra 
a paralisia infantil se deve 
especialmente ao trabalho 
e empenho das equipes de 
cada município do Estado. 
Aproveitamos para agrade-
cer e parabenizar cada um 
dos profissionais que se en-
gajaram na campanha”, disse 
Márcia.

Até então, 18 Estados 
brasileiros ainda não atingi-
ram a meta de 95% de cober-
tura vacinal do público-alvo. 
A Paraíba está em oitavo 
lugar no ranking nacional, 
ficando atrás apenas de Ser-
gipe, Roraima, Rondônia, 
Paraná, Maranhão, Espírito 
Santo e Pernambuco. “Nossa 
intenção ao prorrogar o pra-
zo da campanha (de 31 de 

agosto para 10 de setembro) 
era imunizar o maior núme-
ro de crianças possível. Em 
apenas nove dias, atingimos 
a meta e imunizamos mais 
de 44 mil crianças”, afirmou 
a enfermeira.

Esta foi 36ª Campanha 
contra a Poliomielite no 
Brasil e, em 2015, comemo-
ra-se o 26º ano sem a do-
ença no País, estando livre 
do poliovírus desde 1990. 
“No nosso Estado, o último 
caso de paralisia infantil 

foi registrado há 26 anos. 
No entanto, é preciso ficar 
atento porque ainda exis-
tem três países em situação 
endêmica – Nigéria, Afega-
nistão e Paquistão. Até que 
tenhamos a erradicação da 
doença em todo o mundo, 
seguiremos com as ações 
de campanha contra o ví-
rus selvagem da poliomie-
lite para que em viagens ou 
com a vinda de estrangeiros 
ao Brasil ele não seja trans-
mitido”, informou Márcia.

Poliomielite 
A paralisia infantil é 

uma doença infectoconta-
giosa grave que afeta o sis-
tema nervoso, provocando 
paralisia principalmente 
dos membros inferiores. É 
causada e transmitida por 
um vírus (poliovírus – en-
tra por meio da boca e do 
nariz e se multiplica na 
garganta e no trato intesti-
nal, alcança a corrente san-
guínea e, em seguida, pode 
atingir o cérebro) e a infec-

ção se dá principalmente 
por via oral.

Quando a infecção ataca 
o sistema nervoso, destrói os 
neurônios motores e provoca 
paralisia nos membros infe-
riores. A pólio pode, inclusi-
ve, levar o indivíduo à morte 
se forem infectadas as célu-
las nervosas que controlam 
os músculos respiratórios e 
de deglutição. A facilidade de 
movimentação das pessoas 
de um lugar para outro no 
mundo favorece a dissemi-

nação do vírus, que pode ser 
reintroduzido em um País 
que já não apresenta mais 
casos.

A vacina contra a polio-
mielite é aplicada via oral de 
forma rápida, segura e indo-
lor. A criança toma apenas 
duas gotas, o que correspon-
de a uma dose. No Brasil, a 
vacina é dada rotineiramen-
te nos postos da rede muni-
cipal de saúde e durante as 
campanhas nacionais de va-
cinação.

Esta cena de uma criança sendo vacinada foi repetida para mais outras 249.689 em todo o Estado, o que representa  95,25% da cobertura vacinal, portanto, a meta 

Além de promover a 
saúde, os exercícios físicos 
proporcionam ganhos na con-
fiança e melhoria na autoesti-
ma das pessoas. Com intuito 
de ampliar a assistência pre-
ventiva no cuidado da saúde 
da população pessoense, a 
Academia da Saúde do Geisel 
começa a ofertar, a partir da 
próxima terça-feira, serviços 
com atividades adaptadas 
para pessoas com deficiência 
e idosos. 

“Nosso esforço é pro-
mover a saúde de forma bem 
democrática, de maneira que 
todos possam ter acesso aos 
serviços e garantir a assistên-
cia, seja ela básica ou especia-
lizada na rede municipal de 
saúde. Portanto, no que diz 
respeito aos exercícios físicos, 
na Academia da Saúde, que 
completa seis meses de fun-
cionamento, o serviço garan-
te a inclusão, a prevenção e a 
promoção da saúde, qualidade 
de vida e acompanhamento 
aos usuários”, disse a diretora 
do Distrito Sanitário II, Ana 
Giovana. 

As atividades de inclu-
são social têm como finali-
dade aumentar a motivação 
de pessoas com limitações e 
deficiências físicas e idosas. 
Todos os exercícios serão 
acompanhados e realizados 
com atividades de acordo com 

a necessidade e limitação de 
cada usuário. Dentro da pro-
gramação, as segundas-feiras 
serão dedicadas aos idosos e 
as quintas-feiras às pessoas 
com deficiência.

As equipes que atuam 
nas unidades que correspon-
dem ao território do Distrito 
Sanitário II, da rede municipal 
de saúde já estão fazendo um 
mapeamento do quantitativo 
de pessoas com deficiência 
que existem no bairro. “Nos 
dias de atendimento a estes 
públicos, os aulões que acon-
tecem às 5h30 e às 17h30 irão 
permanecer para atender a 
demanda já existente na aca-
demia”, informou a diretora do 
Distrito.

Projeto
A Academia da Saúde é 

um espaço que agrega estru-
tura para o desenvolvimento 
de diversas modalidades. Ela 
possui modo de acesso es-
pontâneo, o que significa que 
qualquer pessoa pode pro-
curar o espaço e se cadastrar 
para utilizar os serviços. As 
atividades são planejadas e 
orientadas por profissionais, 
e atendem pessoas de todas as 
idades. A unidade fica na Rua 
Miguel da Rocha Luna, Geisel.

A Academia oferece ati-
vidades físicas convencionais, 
como aeróbica, ginástica lo-

calizada, circuito multifun-
cional; práticas integrativas, 
como thai chi chuan, shanta-
la, reik, práticas coletivas em 
medicina tradicional chinesa, 
acupuntura, craniopuntura, 
aurículoterapia, ventosa, te-
rapia floral, dança, capoeira e 
também fisioterapia, pilates, 
nutrição e psicologia, com 
apoio dos profissionais do 
Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (Nasf).

“O mais importante des-
sas ações é que as atividades 
ao público idoso serão bem 
assistidas, tendo em vista que, 
quando necessário, eles serão 
encaminhados para o acom-
panhamento da atenção espe-
cializada, como cardiologista, 
ortopedista, reumatologista e 
demais serviços de saúde. No 
cadastramento serão solicita-
dos os exames mais recentes”, 
orientou Ana Giovana. 

As ofertas para atividades 
diferenciadas irão acontecer 
das 8h às 9h, das 9h às 10h, 
das 10 às 11h. No turno da tar-
de serão das 14h às 15h, das 
15h às 16h e das 16h às 17h. 
Os usuários contam ainda 
com equipe de multiprofissio-
nais composta por: educador 
físico, fisioterapeuta, nutri-
cionista, assistente social, fo-
noaudiólogo, fisioterapeuta, 
psicólogo e terão ainda ativi-
dades como capoeira e pilates. 

Academia da Saúde do Geisel 
começa atender na terça-feiraSalários variam de R$ 788,00 

a R$ 9.662,84; são 161 vagas

CoNCURSo PÚBliCo

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Inscrições abertas em 
concurso público na Paraí-
ba somam um total de 161 
vagas e salários que va-
riam de R$ 788,00 até R$ 
9.662,84, de acordo com a 
função. A maior oferta com 
119 vagas é para a Prefei-
tura de Brejo do Cruz, des-
tinadas aos três níveis de 
escolaridade, enquanto que 
a maior oferta de salário é 
para o preenchimento nas 
vagas de analista judiciário 
ofertadas pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba, 
com remuneração de R$ 
9.662,84.

A Câmara Municipal de 
Sousa prorrogou o período 
de inscrições do concurso 
público para o próximo dia 
17 no site da Conpass, www.
conpass.com.br. O concurso 
é destinado ao preenchi-
mento de 18 vagas para os 
cargos de agente legislador 
(13), digitador (2) e auxi-
liar de administração (3) e 
uma vaga para eletricista e 
outra para técnico em pro-
gramação, com remunera-
ção que varia de R$ 788,00 
a R$ 1.491,52. Com o novo 
prazo, a prova também foi 

adiada para o dia 18 de ou-
tubro próximo. 

A Prefeitura de Brejo 
do Cruz também vai reali-
zar concurso público para 
preencher 119 novas vagas 
no quadro efetivo de pesso-
al, com salários que variam 
de R$ 788,00 a R$ 2.000,00, 
pelo desempenho de ativi-
dades em jornadas sema-
nais de 20h, 30h e 40h. As 
oportunidades são para os 
três níveis educacionais 
e os interessados devem 
acessar o site da empresa 
organizadora, www.apice-
consultoria.com, e efetuar a 
inscrição até o próximo dia 
20, mediante o preenchi-
mento de ficha.

Já as inscrições para o 
concurso do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
(TER) serão iniciadas no 
próximo dia 14 e podem ser 
feitas através do site Fun-
dação Carlos Chagas, www.
concursosfcc.com.br. Serão 
oferecidas 19 vagas mais 
cadastro de reserva, sendo 
15 para o cargo de técnico 
judiciário, com remunera-
ção de R$ 6.224,79, e qua-
tro para analista judiciário, 
com remuneração de R$ 
9.662,84. A prova objetiva 
será no dia 29 de novembro.

A Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
publicou dois editais para 
realização de concursos pú-
blicos para contratar profes-
sores, com jornadas de tra-
balho de até 40h semanais, e 
os salários de até R$ 8.639,50. 
O edital nº 32/2015 dispõe 
de oportunidades nas áreas 
de Odontologia (1) e Anato-
mia e Fisiologia Humanas e 
Farmacologia (1), na Escola 
Técnica de Saúde de Cajazei-
ras.

As inscrições serão re-
alizadas até o próximo dia 
16, no Centro de Formação 
de Professores da UFCG, em 
Cajazeiras, na Rua Sérgio 
Moreira de Figueiredo, s/
nº, Bairro Casas Populares. 
Enquanto que de acordo 
com o  edital nº 15/2015 
há uma vaga na área de 
Geometria da Unidade 
Acadêmica de Matemáti-
ca, no campus de Campina 
Grande. No caso do edital 
nº 15, as inscrições devem 
ser realizadas no período 
de 21 próximo até o dia 16 
de outubro, no Bloco CX, do 
Centro de Ciências e Tecno-
logia, da UFCG, localizado 
na Av. Aprígio Veloso, 882, 
Bairro Universitário, Cam-
pina Grande.

Foto: uhppiugfphpuihupihuighipfg
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Metro quadrado da construção 
na Paraíba é o mais caro do NE

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
registrou no último mês um 
aumento de 0,15% na taxa do 
metro quadrado da constru-
ção civil na Paraíba. Em mar-
ço deste ano, o valor era de, 
aproximadamente, R$ 908, 
aumentando para R$ 928,52 
em agosto. O custo é próximo 
ao nacional (R$ 955,12). Os 
números são do Índice Na-
cional da Construção Civil (Si-
napi), que em março de 2015 
também constatou que a Pa-
raíba era (e ainda é) o Estado 
mais caro do Nordeste em 
relação ao metro quadrado 
da construção civil. Em con-
trapartida, a região Nordeste 
apresenta o menor valor do 
metro quadrado (R$ 879, 34). 

Não considerando a de-
soneração da folha de paga-
mento, o custo do metro qua-
drado na Paraíba continua 
próximo ao nacional, sendo 
R$ 988,49 e R$ 1.023,42, res-
pectivamente, e apresenta 
também um número elevado 
em relação ao Nordeste (R$ 
938,27). Além disso, a região 
apresentou a menor alta no 
custo da construção civil 
de agosto, com variação de 
0,08%.

Considerando que a Pa-
raíba registrou o maior valor 
de custo do metro quadrado 
do Nordeste, o vice-presi-

Os jornalistas João Pin-
to e Sandra Moura, eleitos 
respectivamente presiden-
te e vice, vão conduzir a 
Associação Paraibana de 
Imprensa (API) durante o 
triênio 2015/2018. Eles con-
correram em chapa única, 
“API Sempre Unida”, e as 
eleições aconteceram em 
duas etapas. A primeira foi 
no dia 31 de junho (interior 
do Estado) e a segunda, na 
capital, no dia 1º de agosto 
deste ano.

A posse da nova direto-
ria da API acontecerá hoje, 
em solenidade a ser realiza-
da às 19h30, no auditório da 
Asplan, na Rua Rodrigues 
de Aquino, 267, Centro de 
João Pessoa.

A atual presidente, 
Marcela Sitônio que passa-
rá o cargo para João Pinto, 
fará uma espécie de balan-
ço da sua gestão adminis-
trativa por dois períodos 
consecutivos e o presidente 
empossado fará uma expla-
nação de suas metas à fren-
te da entidade.

Após a posse, haverá 
um coquetel para recepcio-
nar os convidados e a festa 
será animada pelo forrozei-
ro Biliu de Campina.

Veja a composição dos 
novos membros da diretoria 
da API:

Empossada hoje a nova diretoria da 
Associação Paraibana de Imprensa

MANDATO DE 3 ANOS

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Preço dos materiais de construção e mão de obra mais cara estão entre os fatores que influenciam no aumento do custo 

Jornalistas João Pinto e Sandra Moura foram eleitos respectivamente presidente e vice
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Levantamento de preços 
para o litro do combustível 
feito pela Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) no dia 
9 de setembro constatou que 
30 postos baixaram o valor da 
gasolina em relação à pesqui-
sa anterior, realizada no final 
de agosto, com o menor preço 
sendo praticado a R$ 2,970 
(Posto Boa Viagem – BR-101 
Sul) e o maior, R$ 3,260 (Pos-
tos Pichilau Ronaldão – Cristo). 

Segundo a pesquisa 
atual, realizada em 102 pos-
tos que estão em atividade 
em João Pessoa, o preço da 
gasolina aumentou em cin-
co estabelecimentos e foi 
mantido em 67. Em relação 
ao álcool, 75 postos mantive-
ram os valores, 17 baixaram 
e três aumentaram, com o 
menor preço sendo pratica-
do a R$ 2,277 (Postos Extra 
Petróleo – Mangabeira) e o 
maior, R$ 2,698 (Posto Ken-
nedy – Bessa). 

O secretário do Procon-JP, 
Helton Renê, afirma que o Pro-
con-JP vai continuar a monitorar 
e fiscalizar o preço dos combus-
tíveis através das pesquisas, 
uma forma de impedir o au-
mento exacerbado, além de 
evitar a uniformização do va-
lor, geralmente nivelado por 
cima. “Essas pesquisas favo-
recem o cidadão não só por 
dar mais opção de preços na 
hora de abastecer o veículo, 
como também inibe qual-
quer extrapolação de valores 
nessa relação consumerista”, 

disse o secretário.
Helton Renê lembra que 

a previsão do Procon-JP para 
o mercado de combustível 
está se confirmando, com os 
preços se estabilizando para 
menos, depois dos aumentos 
anunciados pelas distribuido-
ras e praticados pelos postos. 
“Sabíamos que os preços não 
poderiam seguir em escalada, 
principalmente em um mer-
cado como o de João Pessoa. 
As nossas últimas pesquisas 
estão nos tranquilizando. Te-
mos conhecimento que exis-
tem cidades no País onde o 
preço da gasolina está beiran-
do os R$ 4,00, com a situação 
meio fora de controle”.

Diesel e GNV
O menor preço do diesel 

comum foi encontrado no Pos-
to Extra Petróleo (Mangabei-
ra), a R$ 2,589, e o maior no 
Posto Shopping Bessa (Bessa), 
a R$ 2,890, com 49 estabele-
cimentos mantendo o preço 
da pesquisa anterior, dois au-
mentando e sete baixando.

No caso do gás natural, 
nenhum posto aumentou 
ou baixou o preço do pro-
duto, e 13 mantiveram o va-
lor cobrado no levantamen-
to anterior. O menor preço 
foi encontrado nos postos 
Z, Bancários e Maxi Posto, 
a R$ 2,259, e o maior no 
Posto Ataíde Bezerra (Beira
-Rio), a R$ 2,473.

Para acessar a pesqui-
sa completa acesse o link: 
http://goo.gl/FAWvXe

30 postos baixaram e 67 
mantiveram preço em JP

gASOliNA

n DiRETORiA EXECUTiVA
Presidente - João Pinto
Vice-presidente – Sandra Moura
Secretário-geral – Cristiano 
Machado
Tesoureiro – Fernando Soares

n DiRETORiAS
Diretoria Social – Mário Tourinho
Diretoria de Cultura – gil Sabino
Diretoria de Assuntos Políticos – 
Edmilson Pereira
Diretoria de Comunicação Social – 
Hacéldama Borba
Diretoria de Esportes – Ronaldo 
Belarmino

n SUPlENTES DiRETORiA
Adelson Barbosa
Conceição Coutinho
Dhiego Amaranto
Fernando Braz
Denis Coelho

n CONSElHO DEliBERATiVO
Walter Santos
Tico Pinto
Sônia Lima
Verônica Guerra
Manuelito Freire
José Euflávio Horácio
Gilson Souto Maior
Adelton Alves
Ramalho Leite

n CONSElHO FiSCAl
Joanildo Mendes
Manoel Raposo
Jackon Bandeira

n SUPlENTES
José Valdez
Adriana Rodrigues
Cristiano Teixeira

n DiRETORiA DE BASE
Campina Grande – Edson Sousa
Sousa – Ivoneide Lopes
Patos – Antonio Bento
Cajazeiras – Marcos Geraldo
Pombal – Clemildo Brunet de Sá

Taxa registrou aumento 
de 0,15%  no mês de 
agosto, segundo IBGE

Dani Fechine
Especial para A União

dente do Sinduscon-JP, João 
Barbosa, avalia os números 
como um resultado esperado. 
"O valor do metro quadrado 
tem aumentado porque aqui 
na Paraíba tem-se um custo 
de mão de obra cada vez mais 
alto. Isso reflete no valor, as-
sim como o custo dos mate-
riais”, disse. “Esse é o preço 
básico, não inclui valor de 
projetos hidráulicos e elétri-
co, por exemplo”, completa.

Alguns fatores podem in-
fluenciar no aumento de custo 
do metro quadrado, são eles: 

preço dos materiais de cons-
trução, mão de obra mais cara 
ou em menor quantidade, va-
lor do frete, entre outros.

No final do ano de 2014, 
o custo da mão de obra na Pa-
raíba se encontrava em torno 
de R$ 727. Esse valor esten-
deu-se até o mês de março 
e sofreu um aumento em 
agosto, passando a custar R$ 
762,36. A Paraíba apresenta 
o quarto maior valor de mão 
de obra do Nordeste, atrás 
do Piauí (R$ 961,85), Mara-
nhão (R$ 937,49) e Ceará (R$ 

869,59). Esse quesito não so-
freu inflação em relação ao 
último mês no Estado.

Os materiais de constru-
ção registraram uma alta de 
0,27% nos preços. No início 
de 2015, os materiais custa-
vam R$ 419,87 e passaram 
para um valor de R$ 428 em 
agosto deste ano. Entre os Es-
tados do Nordeste, a Paraíba é 
o segundo mais inflacionado, 
nesse sentido, ficando atrás 
apenas do Piauí (R$ 479,58). 

Tendo em vista que os 
valores de mão de obra e 

material aumentaram, o es-
perado seria um crescimento 
também no valor dos imóveis 
em construção, mas não é o 
que João Batista avalia. “O 
imóvel em construção ainda 
é a melhor alternativa. Além 
de não pagar juros, a escolha 
do apartamento fica mais à 
vontade. É preciso apenas 
que se confie na empresa”, 
explica. 

De acordo com o vice
-presidente do Sinduscon-JP, 
o aumento no custo de ma-
teriais interfere muito pouco 

no valor final do imóvel, pois 
“o custo maior é de equipa-
mentos e adicionais. O preço 
dos imóveis em João Pessoa, 
por exemplo, sofreu aumen-
to, mas foi inferior à inflação”, 
ressaltou. 

Nacional
O Índice Nacional da 

Construção Civil (Sinapi) acu-
mulou, em agosto, inflação de 
5,96% em 12 meses. Taxa su-
perior aos 5,77% registrados 
em julho deste ano. De acordo 
com o IBGE, a taxa acumulada 
no ano ficou em 4,58%.

Apenas em agosto de 
2015, a taxa ficou em 0,7%, 
acima da taxa de julho 
(0,69%). O metro quadra-
do da construção custava R$ 
955,12 em agosto. A mão de 
obra teve uma inflação de 
1,28% e passou a custar R$ 
444,23. Já os materiais tive-
ram alta de preços de 0,21% e 
passaram a custar R$ 510,89 
por metro quadrado.

“O valor do 
metro quadrado 
tem aumentado 
porque aqui na 
Paraíba tem-
se um custo de 
mão de obra 
cada vez mais 
alto”
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PRF intensifica fiscalização 
de motocicletas nas rodovias
Ação faz parte da 
Operação Rota Segura, 
ocorrida em todo o Brasil 

Painel de formação 
sobre o SUS

O Governo do Estado, por 
meio da Coordenação Estadual do 
Programa de Estruturação e Quali-
ficação da Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (Progesus-PB), 
realiza no dia 17 deste mês a mesa 
ampliada com o painel “Necessida-
des, Possibilidades e Expectativas 
na Formação dos Trabalhadores para 
o SUS”. O evento será realizado às 
14h, no auditório do Centro Forma-
dor de Recursos Humanos da Paraí-
ba (Cefor-PB).

O painel é voltado para ge-
rentes regionais de saúde, técnicos 
municipais e estaduais, equipes 
das áreas de Gestão do Trabalho/ 
Gestão de Pessoas/RH/ Educação 
na Saúde e demais interessados. O 
evento é parte integrante do Curso 
de Especialização em Gestão do Tra-
balho e Educação na Saúde. 

Passeio ciclístico
será em Tambaú

O 2o Pedal CREF10 será rea-
lizado no próximo domingo, com 
concentração a partir das 7h30, no 
Largo da Gameleira, Praia de Tam-
baú, em João Pessoa. O passeio ci-
clístico é indicado para pessoas com 
idade acima de 10 anos. A atividade 
foi elaborada pelo Conselho Regional 
de Educação Física para comemorar 
o Dia do Profissional de Educação 
Física. Para participar, basta com-
parecer ao local e levar um quilo de 
alimento não perecível. 

O trajeto seguirá a Ciclofaixa 
de Lazer até a Lagoa e voltará para a 
Praia de Tambaú. Menores de idade 
devem ser acompanhados de res-
ponsáveis. As 200 primeiras pes-
soas a chegarem na concentração 
receberão uma camiseta do evento. 
No retorno, haverá mesa de frutas 
oferecida pelo CREF10.

Maconha e crack 
apreendidos em CG

A Polícia Militar apreendeu 
1,5 kg de maconha e 300 gramas 
de crack, na noite de quarta-feira 
(9), durante rondas realizadas no 
bairro do José Pinheiro, em Campina 
Grande. Durante o patrulhamento, 
os policiais do 2o Batalhão passaram 
próximo à feira da Madeira, em um 
local onde a PM vinha recebendo 
denúncias de que rotineiramente 
acontecia o tráfico de drogas. Na 
Rua Washington de Andrade, um 
suspeito fugiu por uma casa ao per-
ceber a presença da viatura. Segun-
do os policiais que participaram da 
ação, o acusado deixou no caminho 
uma sacola na qual estavam os 300 
gramas de crack e dentro da casa 
abandonada por onde ele fugiu a 
PM encontrou a maconha, duas ba-
lanças de precisão, um estilete e um 
rolo de fita adesiva. 

Preso suspeito de 
homicídio em SP 

Policiais da 5a Companhia In-
dependente prenderam, na quarta-
feira (9), no município de Tavares, 
no Sertão paraibano, um homem 
acusado de cometer um homicídio . 
O crime aconteceu no ano passado, 
na cidade de Ibirá, no Estado de São 
Paulo.

Francisco Soares da Silva, de 
35 anos, é paraibano da cidade de 
Princesa Isabel e estava com um 
mandado de prisão preventiva em 
aberto, expedido pela comarca de 
Catanduva (SP).  Francisco Soares 
foi preso enquanto trabalhava em 
uma construção, no Município de 
Tavares, após levantamento realiza-
do pelo Núcleo de Inteligência da 5a 
Companhia Independente. O preso 
foi encaminhado para a Delegacia da 
Polícia Civil, no Município de  Prince-
sa Isabel. 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) realizou mais 
uma etapa da Operação Rota 
Segura nas rodovias federais 
de todo o País. Com atuação 
em pontos estratégicos, os 
policiais fazem fiscalizações 
em motocicletas, focando 
condutas irregulares e uso de 
equipamentos obrigatórios, 
visando reduzir a violência 
no trânsito. Dados registra-
dos pela PRF mostram que 
o número de acidentes com 
esse tipo de veículo teve uma 
queda discreta nos últimos 
anos: em 2013, a PRF regis-
trou 33.374 acidentes com 
motocicletas, motonetas e 
ciclomotores em todo o Bra-
sil, enquanto no ano passado 
(2014) foram 31.669 – redu-
ção de um pouco mais de 5%.

Na Paraíba, em 2013, 
a PRF registrou 1.204 aci-
dentes de veículos de duas 
rodas, com 1.297 feridos. 
Em 2014, foram 1.095, com 
1.200 feridos. Este ano, de 1º 
de janeiro a 9 de setembro, a 
PRF registrou 663 acidentes 
de moto na Paraíba, que dei-
xaram 772 pessoas feridas. 

Mas a queda no número 
de acidentes não significou 
queda no número de óbitos 
de condutores de motocicle-
tas: em 2013 foram 2.154 
mortes no País, enquanto 
ano passado 2.201 pesso-
as morreram em acidentes 
com veículos de duas rodas 
– aumento de 2,18%. Isso 
demonstra o alto índice de 
letalidade associada, onde 

só em 2014, para cada mil 
acidentes com automóveis, 
foram registradas 11 mor-
tes, enquanto para cada mil 
acidentes com motocicletas, 
houve 55 óbitos.

Na Paraíba, houve queda. 
O número de vítimas fatais 
em 2013 no Estado atingiu 
85, enquanto no ano passado 
chegou a 79. Este ano, o nú-
mero de vítimas fatais é, até 
agora, de 42 usuários de veí-
culos de duas rodas.  

Operação
Com mais esta etapa da 

operação, unidades regionais 
da PRF promoverão ações co-
ordenadas, potencializando 
a fiscalização de trânsito nas 
rodovias federais. A PRF utili-
za dados estatísticos para lo-
calizar os trechos com maior 
incidência de determinadas 
situações. Nesse caso, serão fis-
calizados os pontos onde mo-
tocilistas costumam conduzir 
os veículos sem capacete, sem 
portar CNH, ou com outras in-
frações estabelecidas pelo CTB.

A PRF, por meio de fis-
calizações, flagrou mais de 
um milhão de condutores de 

motocicletas em alguma si-
tuação irregular nos últimos 
três anos. De acordo com da-
dos da instituição, em 2012, 
341.081 condutores come-
teram infrações em rodovias 
federais. Em 2013, o número 
foi de 384.193 infrações. Já 
em 2014, 355.763 conduto-
res foram flagrados cometen-
do alguma infração de trânsi-
to.

Em 2014, em todo o 
Brasil, a PRF Flagrou 55.535 
condutores sem habilita-
ção, 38.845 condutores sem 
o licenciamento do veículo, 

32.910 realizando ultrapas-
sagem em local proibido e 
24.179 condutores e/ou pas-
sageiros sem capacete.

O artigo 244, I, do CTB 
estabelece que: "conduzir 
motocicleta, motoneta e ci-
clomotor sem usar capacete 
de segurança com viseira ou 
óculos de proteção e vestu-
ário de acordo com as nor-
mas e especificações apro-
vadas pelo Contran" é uma 
infração gravíssima, com 
multa prevista de R$ 191,54 
e perda de sete pontos na 
CNH.

FOTO: Evandro Pereira

São fiscalizados pontos onde motociclistas costumam conduzir os veículos sem capacete e sem portar CNH, entre outras infrações

Um aposentado de 61 
anos foi assassinado a tiros 
dentro de um mercadinho 
no Núcleo Habitacional I, no 
perímetro de São Gonçalo, 17 
km do município de Sousa, 
Sertão da Paraíba. Francisco 
Deoberto Alves Furtado esta-
va no interior do Mercadinho 
São Francisco, na quarta-fei-
ra (9), realizando compras, 
quando dois desconhecidos 
armados chegaram conduzin-
do uma moto e anunciaram o 
assalto. O aposentado reagiu 

ao assalto e foi atingido por 
vários tiros na região torácica. 

Após o crime, os agentes 
do 14º Batalhão de Sousa fo-
ram acionados. Uma guarni-
ção localizada na cidade de 
Marizópolis, distante 5 km, 
foi a primeira a chegar ao lo-
cal que foi isolado até a che-
gada de integrantes do IPC 
(Instituto de Polícia Cientí-
fica), localizado na cidade 
de Patos. A equipe do Samu 
constatou no local a morte 
do aposentado.

Segundo relato de tes-
temunhas, os acusados usa-
vam capacete e fugiram na 

moto com destino ao Núcleo 
Habitacional II. Diligências 
foram realizadas pela polícia 
e dois suspeitos chegaram a 
ser detidos na manhã de on-
tem, mas em seguida foram 
liberados porque não foram 
reconhecidos na delegacia 
de polícia.  De acordo com 
testemunhas, os autores do 
crime aparentavam porte fí-
sico de menores de idade e 
com pouca estatura. 

O corpo do aposentado 
foi velado na manhã de on-
tem e sepultado no Cemité-
rio São João Batista na cida-
de de Sousa.

O Governo do Estado, por 
meio da Emater-PB, Empresa 
Integrante da Gestão Unificada 
Emepa/Interpa/Emater (GU), 
realizou a primeira compra do 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos – PAA Estadual – Doa-
ção Simultânea na quarta-feira 
(9), em Itabaiana. 

De acordo com o coorde-
nador da Emater em Itabaiana, 
Paulo Emílio de Souza, foram 
comercializadas para oito en-
tidades do município, dentre 
elas, escolas, Peti e Cras, mais 
de quatro toneladas de maca-

xeira e batata doce, oriundas 
da agricultura familiar, num 
montante de recursos de R$ 
5,8 mil pagos diretamente às 
famílias agricultoras. As esco-
las municipais contempladas 
foram Dr. Antônio Batista San-
tiago, Débora Maroja Guedes, 
Sebastião Rodrigues de Melo, 
Nossa Senhora das Graças e 
Escola 31 de Março.

A modalidade Compra 
com Doação Simultânea pro-
move a articulação entre a pro-
dução da agricultura familiar e 
as demandas locais de suple-

mentação alimentar, além do 
desenvolvimento da economia 
local. Os produtos adquiridos 
dos agricultores familiares 
são doados às pessoas em in-
segurança alimentar, por meio 
da rede socioassistencial ou 
equipamentos públicos de se-
gurança alimentar e à rede pú-
blica e filantrópica de ensino.

“A compra com Doação Si-
multânea permite a aquisição 
de alimentos in natura ou pro-
cessados, enriquecendo os car-
dápios dos beneficiários con-
sumidores”, disse Paulo Emílio. 

Aposentado reage a assalto e 
é morto a tiros em mercadinho

Governo realiza 1a compra do PAA 
Estadual na região de Itabaiana

NO SERTÃO

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

A Polícia Civil, por 
meio de um trabalho in-
vestigativo da 8ª Delega-
cia Seccional, com sede 
em Guarabira, deflagrou 
na manhã de ontem 
uma operação policial 
que tinha o objetivo de  
desarticular uma quadri-
lha que clonava cartões 
e atuava nos Estados da 
Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Rio de Janeiro e 
Distrito Federal. 

De acordo com o 
delegado titular da sec-
cional, Walber Virgoli-
no, as investigações se 
basearam em denún-
cias que apontavam um 
homem como chefe de 
uma quadrilha e que 
conseguia dados sigilo-
sos de cartões de crédito 
e documentos. Após as 
clonagens, ele aplicava 
golpes para a compra de 
veículos, de cavalos de 
raça pura e ainda pro-
priedades rurais. 

“Nós conseguimos 
os mandados de busca e 
apreensão e no momen-
to em que deflagramos a 
operação nós consegui-
mos deter quatro pes-
soas, que foram encami-
nhadas à delegacia para 
prestar esclarecimentos. 
Apreendemos documen-
tos de compra de carros, 

de um barco, animais 
puro sangue e ainda do-
cumentos que atestam 
a compra de fazendas, 
imóveis em nomes de 
pessoas que tiveram car-
tões e outros documen-
tos clonados. Na casa de 
um dos principais alvos, 
encontramos ainda ma-
teriais usados para clonar 
cartões e subtrair dados 
pessoais em operações 
eletrônicas”, disse a au-
toridade policial. 

O bando ainda é in-
vestigado por outros cri-
mes, como: receptação 
de produtos roubados e 
venda irregular de ana-
bolizantes. “As investi-
gações continuam e ain-
da estamos levantando 
mais informações para 
prender em flagrante 
Roberto Brito da Silva, 
apontado como articula-
dor da quadrilha e chefe 
do esquema criminoso. 
Várias pessoas que estão 
envolvidas nesses crimes 
já cumpriram pena em 
outros Estados e pos-
suem mandados de pri-
são em aberto. Mas a 
Polícia Civil vai continuar 
investigando e preten-
demos desarticular por 
completo o esquema cri-
minoso”, finalizou Wal-
ber Virgolino. 

PC desarticula grupo 
que clonava cartões

EM GUARABIRA

George Wagner
georgewagner1@gmail.com
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Líderes do Senado 
querem urgência na 
PEC da reforma política
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INVESTIMENTO EM HABITAÇãO

AL aprova empréstimo de R$ 34 mi
FOTO: Divulgação/ALPB

Aprovação vai garantir a construção de 4.991 casas, que beneficiarão quase cinco mil famílias

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou na sessão ordiná-
ria dessa quinta-feira, 10, 
148 matérias, dentre elas 
o projeto de lei 368/15, 
que prevê a contratação de 
empréstimo de R$ 34 mi-
lhões para contrapartida 
do Governo do Estado para 
construção de 4.991 casas 
no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida. 
Outro projeto do Governo 
do Estado aprovado é o 
418/15, que diz respeito 
ao Mutirão Fiscal.

“A aprovação do em-
préstimo vai possibilitar 
que o Governo do Estado 
garanta o direito de mo-
radia digna a quase 5 mil 
famílias paraibanas. Além 
disso o mutirão fiscal é de 
fundamental importância, 
uma vez que vai possibilitar 
aos contribuintes regulari-
zar sua situação. São ações 
necessárias para que o Esta-
do avance e desenvolva cada 
vez mais”, ressaltou o presi-
dente Adriano Galdino. 

Ainda foram votados e 
aprovados em turno único 
quatro Projetos de Lei. Com 
destaque para o Projeto 
44/15, da Mesa Diretora, 
que dispõe sobre identifi-
cação e responsabilização 
de torcedores por atos de 
discriminação racial come-
tidos em recintos esporti-
vos no Estado.

Também entre os pro-
jetos aprovados, esteve a 
reserva de 5% das vagas 
de emprego para empresas 

Valor será usado como 
contrapartida do Estado 
no Minha Casa, Minha Vida

que executem obras do Go-
verno do Estado por meio 
de licitação, de autoria da 
deputada Camila Toscano. 

Ao total, foram apro-
vados na sessão de ontem 
6 Projetos de Lei, 1 reque-
rimento de indicação, 137 
requerimentos e 4 requeri-
mentos de sessão especial. 

O deputado Frei Anas-
tácio usou a tribuna para 
falar sobre a problemática 
do transporte de água no 
açude Buiú/Jenipapeiro, 
na cidade de Olho D`Água. 
Também citou a proble-
mática da barragem Saulo 
Maia, dizendo que enviará 
ofício à Aesa solicitando 
estudo para melhorar a 
gestão da água e evite des-
perdício.

O deputado Anísio Maia 

aproveitou seu tempo na 
tribuna da Casa de Epitácio 
Pessoa para ressaltar que o 
País registra safra recorde, 
balança comercial positiva 
e, mesmo assim, setores da 
sociedade transformaram 
a investigação da Petrobras 
em crise econômica. 

Administração 
A Comissão de Admi-

nistração, Serviço Públi-
co e Segurança realizou 
Reunião Ordinária em que 
foram aprovados 10 Proje-
tos de Lei. Presidida pelo 
deputado Anísio Maia, a 
Comissão aprovou o Proje-
to de Lei nº 191/2015, que 
dispõe da criação e estru-
turação de bibliotecas nos 
hospitais públicos do Esta-
do da Paraíba.

Turismo 
Ainda nessa quinta-feira, 

a Assembleia Legislativa da 
Paraíba instalou a Frente Par-
lamentar de Turismo, sob a 
presidência do deputado To-
var Corrêa Lima. De acordo 
com o parlamentar, a primeira 
sessão da Frente será reali-
zada no próximo dia 29 com 
o objetivo de instalação do 
Polo Turístico do Jacaré, em 
Cabedelo. “Debateremos com 
todos os órgãos competentes 
e com as pessoas envolvidas 
com o turismo da Paraíba. 
Vamos tentar incluir a Assem-
bleia Legislativa para que pos-
samos contribuir com aquele 
projeto e para que as pessoas 
que venham à Paraíba possam 
ver o maior e melhor pôr do 
sol do Brasil, que é no Jacaré”, 
destacou o parlamentar. 

A Comissão de Di-
reitos Humanos da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou, 
nessa quinta-feira (10), 
durante Reunião Ordi-
nária todas as matérias 
inseridas em pauta, en-
tre as quais esteve o pro-
jeto que visa combater 
o trabalho escravo na 
Paraíba. A matéria de 
nº 244/2015 é de autoria 
do presidente da Casa, 
deputado Adriano Gal-
dino, e foi aprovada por 
unanimidade.

O deputado Adria-
no Galdino assegura que  
a aprovação do projeto 
dá autorização ao Poder 
Executivo de punir em-
presas que utilizam do 
trabalho escravo para 

enriquecimento. “É mais 
uma maneira de demo-
cratização dos serviços 
e das relações entre pa-
trões e empregados. É 
preciso que as empresas 
procurem humanizar es-
sas relações”, ressaltou o 
autor da matéria.

O Projeto de Lei dis-
põe sobre a cassação da 
inscrição no cadastro de 
contribuintes do Impos-
to sobre Operações Re-
lativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadu-
al e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, de 
qualquer empresa que 
faça uso direto ou indire-
to de trabalho escravo ou 
em condições análogas.

Deputados no combate 
ao trabalho escravo 

A vice-governadora 
Lígia Feliciano participou, 
nessa quinta-feira, 10, da 
solenidade de abertura do 
Dia da Empregabilidade, 
no auditório da Federação 
das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Fiep), em Cam-
pina Grande. Trata-se de 
uma feira com 600 oportu-
nidades de emprego para 
deficientes. O evento é pro-
movido pelo Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh) 
e Fundação Centro Integra-
do de Apoio ao Portador 

de Deficiência (Funad), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e diversos ór-
gãos e empresas.

“Esse Dia D da Empre-
gabilidade é muito impor-
tante. Aqui o portador de 
deficiência tem a oportu-
nidade de ser encaminha-
do a um posto de trabalho. 
Nós estamos reunindo a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Humano, Funad e 
Sine estadual com o Mi-
nistério do Trabalho e em-
presas, com o objetivo de 
valorizar, dar cidadania e 
fazer com que o cidadão 

encontre o emprego para 
o qual tenha aptidão”, res-
saltou Lígia Feliciano, des-
tacando também as parce-
rias com a AACD e Apae, 
em Campina Grande, entre 
outras entidades.  

Conforme a gerente 
da 3ª Região da Sedh, Me-
lina Ribeiro Rodrigues, 
a intenção é inserir mais 
deficientes no mercado de 
trabalho. “O número de de-
ficientes empregados não 
está satisfatório. Temos 
muita oferta e empresas 
com vagas, mas não temos 
demanda”, explicou.

Lígia abre feira de empregos 
para portadores de deficiência 

EM CAMPINA GRANDE

O Ministério Público do Estado 
da Paraíba, através da Promotoria 
do Patrimônio Público de Santa Rita, 
e o Município de Santa Rita cele-
braram um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) para contratação 
temporária de pessoal e a realização 
de concurso público para preenchi-
mento dos cargos no âmbito das es-
colas municipais.

A promotora de Justiça, Anita 
Bethânia Silva da Rocha, informou 
que o Município de Santa Rita proce-
derá a dobra da carga horária de pro-
fessores do quadro ou a contratação 
temporária de professores e pessoal 
de apoio para conclusão do ano leti-
vo em curso, de acordo com a neces-
sidade da rede municipal de ensino.

O quantitativo de contratações 
definidos no TAC foi de 32 professo-
res de Educação Básica I, 52 de Edu-
cação Básica II, 19 cuidadores para 
portadores de necessidades especiais, 
20 intérpretes de Língua Brasileira de 
Sinais, 20 merendeiras, e 32 assisten-
tes de sala.

Ficou acordado ainda que as con-
tratações temporárias serão realiza-
das pelo prazo de três meses, prorro-
gável, por até duas vezes, por igual 
período. E o Município de Santa Rita 
ficará encarregado de realizar con-
curso público para preencher as vagas 
objeto de contratação temporária. 

“O concurso público  deverá 
ser concluído no prazo máximo de 
210 dias, contados da assinatura do 
TAC”, disse a promotora informando 
ainda que o Município de Santa Rita 
não poderá realizar novas contra-
tações ou nomeações sem concurso 
público acima das vagas necessárias, 
salvo as situações específicas previs-
tas para a contratação por excepcio-
nal interesse público.

De acordo com a promotora, o 
TAC foi celebrado devido à relevância 
dos serviços públicos de educação na 
rede municipal, devendo tais ativida-
des  guardar continuidade e perma-
nência, observando-se a inviabilidade 
de qualquer interrupção brusca ou 
diminuição de tais atividades.

Prefeitura celebra TAC para 
realização de concurso público

SANTA RITA

Galdino defende relações trabalhistas mais humanas

FOTO: Divulgação/ALPB

Vice-governadora 
valorizou parcerias 

e promoção
da cidadania

Ficou acordado ainda 
que as contratações 
temporárias serão 
realizadas pelo prazo de 
três meses, prorrogável, 
por até duas vezes, 
por igual período

FOTO: Divulgação/Secom-PB
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Câmara aprova nova regra de ISS 
para tentar barrar guerra fiscal
Alíquota mínima será fixada 
em 2% e cooperativas 
gozarão de isenção

jaldesm@uol.com.br

Meneses
Jaldes

Keynes e as crises

O Plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou, nes-
sa quinta-feira, 10, o texto-ba-
se do Projeto de Lei Comple-
mentar 366/13, do Senado, 
que fixa em 2% a alíquota 
mínima do ISS (Imposto so-
bre Serviços), de competência 
municipal e do Distrito Fede-
ral na tentativa de acabar com 
a guerra fiscal entre os muni-
cípios. Devido à quantidade 
de destaques e emendas, elas 
serão analisadas na próxima 
semana. O projeto foi aprova-
do por 293 votos a 64.

Na apresentação de seu 
novo substitutivo, o relator 
da matéria, deputado Wal-
ter Ihoshi (PSD-SP), incluiu 
três principais novidades. 
Uma delas é a isenção do 
ISS quanto aos serviços 
prestados pelas cooperati-
vas aos seus cooperados e 
aos serviços prestados pe-
los cooperados por inter-
médio da cooperativa.

Para o relator, o projeto 
vai estabelecer uma base mí-
nima de 2% do ISS e acabar 
com a guerra fiscal. “Tam-
bém temos de atualizar a 
lista dos novos serviços que 
não constam na lista atual 
e, sobretudo, os serviços de 
internet, como a Netflix, que 
não é tributada”, defendeu.

Imunidade
Com o objetivo de prever 

na legislação infraconstitu-
cional a imunidade tributária 
prevista na Emenda Consti-
tucional 75/13, Ihoshi inclui 
dispositivo sobre a isenção 
do ISS nos fonogramas e vi-
deogramas musicais produ-
zidos no Brasil, sejam de au-

FOTO: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Um dos pontos mais debatidos é a inclusão de serviços que hoje não são tributados, como Netflix

tores brasileiros ou não.
A regra geral do texto, 

entretanto, proíbe a conces-
são de isenções, incentivos e 
benefícios tributários ou fi-
nanceiros, inclusive redução 
da base de cálculo ou crédito 
presumido. O texto considera 
nula lei ou ato que não respei-
te essa regra. O texto permite 
algumas exceções. As cidades 
poderão estabelecer isenções 
e incentivos aos setores de 
construção civil, suas áreas 
correlatas (hidráulica, elétri-
ca, serviços de perfuração de 
poços, escavação, drenagem, 
irrigação, terraplenagem e 
pavimentação), e ao trans-
porte municipal coletivo. No 
conceito de transporte coleti-
vo estão incluídos os diversos 
modais: rodoviário, ferroviá-
rio, metroviário e aquaviário.

Os Estados e o DF terão 
um ano de prazo, a partir 
da publicação da futura lei, 
para revogar os dispositi-
vos que concedem as isen-
ções. A vigência está previs-

ta para o mesmo prazo, um 
ano após a publicação.

Improbidade
O terceiro ponto incluí-

do pelo relator é a permissão 
para que o município tenha a 
possibilidade de entrar com 
ação na Justiça sobre atos de 
improbidade administrativa 
contra o agente público que 
conceder, aplicar ou manter 
benefício financeiro ou tribu-
tário relativo ao ISS.

Na versão anterior do 
texto, esse novo tipo de cri-
me administrativo já estava 
previsto. A penalidade será 
de perda da função pública, 
suspensão dos direitos polí-
ticos por cinco a oito anos e 
multa civil de até três vezes 
o valor do benefício conce-
dido. Essas mudanças na Lei 
8.429/92 também entrarão 
em vigor após um ano da pu-
blicação da futura lei.

Novos serviços
Um dos pontos mais de-

batidos junto aos municípios 
é a inclusão de novos serviços 
na lista daqueles que podem 
ser tributados com o ISS. O 
projeto inclui aplicação de 
tatuagens, piercings e con-
gêneres; vigilância e monito-
ramento de bens móveis; e 
disponibilização de conteú-
dos de áudio, vídeo, imagem e 
texto em páginas eletrônicas, 
exceto no caso de jornais, li-
vros e periódicos.

Em todos os casos de 
vigilância e monitoramento, 
o imposto incide inclusive 
quando a atividade for rea-
lizada por meio de telefonia 
móvel, transmissão por saté-
lites, rádios ou outros meios.

No setor de reflores-
tamento, várias ações são 
incluídas para especificar o 
conceito de atividades congê-
neres. Entre as especificadas 
pelo projeto destacam-se as 
de reparação do solo, plan-
tio, silagem, colheita, corte e 
descascamento de árvores e 
silvicultura.

Líderes pedem 
urgência para 
votar PEC da 
reforma política

Apesar de estarem no 
lado oposto da política, os lí-
deres do DEM, Ronaldo Caia-
do (GO) e o do PT, Humber-
to Costa (PE) querem que o 
Senado agilize a votação da 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC), já aprovada na 
Câmara dos Deputados, que 
acaba com a reeleição de pre-
sidente da República, governa-
dores e prefeitos. O presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), respondeu que 
se houver consenso o pedido 
pode ser aceito.

A PEC 113/2015 deter-
mina ainda que os partidos 
podem receber doações em 
dinheiro ou de bens estimá-
veis em dinheiro de pessoas 
físicas ou jurídicas. A emenda 
também estabelece que o de-
tentor de mandato eletivo po-
derá trocar de partido em até 
30 dias após a promulgação da 
emenda, sem riscos de perda 
do mandato.

Ronaldo Caiado quer que 
a PEC seja imediatamente 
enviada à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ). Humberto Costa anun-
ciou que está recolhendo 
assinaturas para que a PEC 
113/2015 seja analisada com 
regime de urgência. 

Betriz Bulla
Da Agência Estado

Um dia após a Câmara derrubar a 
votação do Senado e restituir o financia-
mento privado de campanhas eleitorais, 
o ministro Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), liberou para jul-
gamento a ação que questiona as doa-
ções empresariais. O caso ficou parado 
durante um ano e cinco meses no STF, 
depois de um pedido de vista de Men-
des, em abril de 2014.

Por causa da repercussão do tema, 
a Presidência do STF incluiu a análise 
do assunto na pauta da próxima sessão 
do plenário, na quarta-feira, 16. O jul-
gamento já tem seis votos favoráveis à 
proibição das doações e um pela lega-
lidade do financiamento empresarial. 
No entanto, a expectativa é de que 
ministros que já votaram façam novas 
considerações - caso de Dias Toffoli, pre-
sidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que sinalizou que pode admitir o 
financiamento de empresas com estabe-
lecimento de limites de doação. Toffoli 
já votou pela vedação do uso das verbas 
privadas nas campanhas eleitorais. 

Mendes deve dar voto pela cons-
titucionalidade das doações empresa-
riais. Em entrevista ao jornal O Estado 
de S.Paulo em junho, ele sugeriu que há 
um risco de “institucionalizar o caixa 2” 

e criar “um sistema de laranjal” se ado-
tado um modelo que admita apenas a 
doação privada por pessoas físicas, com 
restrição às empresas.

Mendes tem defendido que as aten-
ções da sociedade se voltem para os gas-
tos de campanha e não apenas à arreca-
dação. O ministro do STF defendeu nos 
últimos meses que cabia ao Congresso a 
definição sobre o financiamento de cam-
panhas políticas. Na quarta-feira, 9, os 
deputados aprovaram texto do relator 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) que desfez alte-
rações que passaram no Senado na noite 
anterior, 8, e restituiu a doação empresa-
rial no Projeto de Lei da Câmara.

Para a minirreforma eleitoral en-
trar em vigor nas eleições municipais de 
2016, a presidente Dilma Rousseff tem 
de sancionar a lei até o dia 3. A ação dis-
cutida no Supremo Tribunal foi propos-
ta pela Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) em 2011. Na semana passada, a 
OAB protocolou uma ação cautelar na 
Corte para proibir o financiamento em-
presarial já nas eleições de 2016. 

Dos 11 ministros do STF, já vota-
ram pela derrubada do financiamento 
de campanhas eleitorais feito por em-
presas os ministros Luiz Fux, Joaquim 
Barbosa - já aposentado -, Toffoli, Luís 
Roberto Barroso, Marco Aurélio Mello 
e o presidente do Supremo Federal, Ri-
cardo Lewandowski. 

STF vai julgar o financiamento 
empresarial de campanha política

NA PRÓXIMA SEMANA

Os dias recentes têm se revelado agitados, aqui e 
alhures. O pânico retornou aos mercados financeiros 
internacionais internacionais, externamente por conta da 
crise de reconversão da economia chinesa, mas de fato 
pela volatilidade desses mesmos mercados, produzidas 
nos anos 70/80 pelo fim do padrão-ouro e a conversão 
do dólar e dos títulos da dívida norte-americana, moeda 
reserva e âncora da economia internacional.

Muitos perguntam: aonde foram parar as institu-
ições do Estado de Bem-Estar, na Europa e mesmo nos 
Estados Unidos, que já não fornecem o colchão indispen-
sável ao controle da questão social? Quando menciona-
mos crise econômica e welfare state, logo a memória 
puxa o nome mágico e o emblema de Lord John Maynard 
Keynes, o genial economista britânico que sistematizou 
as políticas anticíclicas de contenção da crise, com base 
em políticas de gasto público, bem como ajudou na for-
mulação de políticas sociais inclusivas da antiga classe 
operária fabril, soldando o que depois foi chamado nas 
ciências sociais de “acordo fordista”. Idílicos os tempos 
do projeto do capitalismo democrático (Keynes morrera 
em 1946, mas deixara o emblema): cessados os conflitos 
da segunda guerra mundial, a economia voltou a crescer 
em ritmo voador, auxiliado, no plano ideológico, pela 
formidável expansão da doutrina keynesiana em todos 
os recantos (inclusive no Brasil). De repente, expressões 
como multiplicador, demanda pública e aproveitamento 
da capacidade ociosa das empresas passaram a compor 
o discurso dos estadistas. 

Os tempos de Keynes defasaram. Nada mais será 
como antes. O projeto keynesiano requisitava o esta-
belecimento de uma política macroeconômica inibidora 
do livre fluxo de capitais. O keynesianismo, do ponto de 
vista geopolítico, é fronteiriço: as finanças devem ser 
reguladas e controladas pelo Estado. O neoliberalismo 
desmoronou tais fronteiras. Por outro lado, mais além da 
égide das finanças em detrimento da produção, há um 
fato social mais grave, em geral despercebido: no pas-
sado, o chamado acordo keynesiano-fordista sustentava 
em bases nacionais. 

Melhor explicando: no continente europeu, a classe 
trabalhadora subscritora do acordo (tácito ou escrito) 
fordista era nacional – francês, alemão, italiano, etc. Por 
outro lado, nos dias de hoje, as populações revoltadas 
das periferias, o subproletariado do porão da econo-
mia informal, é internacional. São árabes sírios, líbios, 
negros, latino-americanos, turcos, etc - esses que estão 
sendo escorraçados por cinegrafistas húngaras. Não se 
integram à sociedade nacional. Compõem guetos, falam 
outra língua. À maneira dos judeus no passado, viraram 
alvo dos recalques dos trabalhadores e da classe média 
nativa. O manual do acordo keynesiano-fordista não 
previa essas situações. 

É preciso investigar melhor o que chamo de “lado B” 
da economia política do keynesianismo e do fordismo. Em 
primeiro lugar, o tão decantado “acordo” entre o trabalho 
e o capital, base das instituições políticas liberais vigentes 
à época, foi perpetrado numa relação de troca na qual 
os trabalhadores passaram a ter acesso aos objetos de 
consumo (principalmente o automóvel, base de tudo), 
mas em contrapartida tiveram de ceder ao aumento da 
intensidade no ritmo de trabalho na produção. Em termos 
de Marx: elevou-se a alienação do trabalho. Depois – e até 
mais importante para entender a crise atual –, as políti-
cas anticíclicas do keynesianismo jamais conseguiram 
instaurar um ciclo econômico novo, embora sem dúvida 
prolonguem a vida do ciclo velho.

Mas, como – podem perguntar os surpresos com a 
heresia por mim declarada –, o keynesianismo não logra 
instaurar o ciclo novo? Afinal de contas, o mundo não 
cresceu adotando essas políticas? No caso da Europa, é 
simples: o que instaurou o ciclo novo e o acordo político 
do keynesianismo-fordismo foi os 40 milhões de mortos 
da Segunda Guerra Mundial. A política (de guerra) segue à 
frente da economia. Triste contestação: foram necessários 
milhões de mortos para relançar a economia capitalista. 
A partir deste marco, as mágicas macroeconômicas do 
keynesianismo se puseram a funcionar. 

Contudo, embora verdadeiras, as crises fiscais, na-
cional e internacional, atuam nas camadas de superfície, 
uma espécie de espuma nas ondas revoltosas do mar. Nas 
camadas mais profundas da crise internacional, mas de 
incidência total no Brasil, diviso a absoluta falência de 
um sistema monetário baseado numa moeda universal 
emitida por uma autoridade nacional, que pode sacar 
à vontade em descoberto, seja para realizar guerras ou 
salvar bancos, empresas e Estados falidos. 
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Governo envia projeto ao Congresso
para repatriar dinheiro do exterior

O governo enviou on-
tem ao Congresso Nacional 
um projeto de lei (PL) para 
permitir a repatriação de di-
nheiro de brasileiros no exte-
rior não declarados à Receita 
Federal. De acordo com o 
despacho publicado no Diá-
rio Oficial da União, o projeto 
“dispõe sobre o Regime Espe-
cial de Regularização Cambial 
e Tributária de recursos, bens 
ou direitos de origem lícita 
não declarados, remetidos, 
mantidos no exterior ou re-
patriados por residentes ou 
domiciliados no País”.

A proposta, que chega 
ao Congresso com urgência 
constitucional, vai substituir 
um texto que já tramita no Se-
nado. Assim como a medida 
que já estava sendo discutida 
pelos senadores, o PL do go-
verno estipula a cobrança de 
17,5% de Imposto de Renda 
e mais 17,5% de multa pelo 
envio irregular dos recursos 
para outro país, em um total 
de 35% sobre o valor total a 
ser regularizado.

O governo estima que 
a arrecadação, com a medi-
da, será de R$ 100 bilhões 
a R$ 150 bilhões, segundo 
o texto do projeto. Somen-
te este ano, de acordo com 
a equipe econômica, a repa-
triação de ativos mantidos no 

exterior pode reforçar o caixa 
federal em até R$ 20 bilhões.

Metade dos recursos ob-
tidos com a repatriação irá 
para o Tesouro, para reforçar 
o superávit primário (econo-
mia para pagar os juros da 
dívida pública). A outra me-
tade vai para os dois fundos 
criados em julho por medida 
provisória, que restituirão 
as perdas dos Estados com a 
unificação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços e financiarão proje-
tos de infraestrutura em re-
giões menos desenvolvidas.

Em troca da repatriação, 
os contribuintes serão anis-
tiados de qualquer processo 
administrativo pelo Fisco por 
evasão de divisas e sonega-
ção fiscal. Caberá aos bancos 
a triagem para identificar re-
cursos provenientes de tráfi-
co, terrorismo, contrabando, 
lavagem de dinheiro, entre 
outros ilícitos. Os casos serão 
denunciados às autoridades, o 
que, segundo o governo, afasta 
do benefício da anistia o capi-
tal de origem criminosa.

A proposta vai substituir 
um texto que está em 
tramitação no Senado

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de setembro de 2015

Luana Lourenço
Da Agêncai Brasil

A fim de atender ao PMDB, a 
presidente Dilma Rousseff decidiu 
dar início a uma série de corte de 
gastos e aglutinação de ministé-
rios. A informação é do líder do 
governo no Senado, Delcídio Ama-
ral (PT-MS). Segundo ele, o assunto 

foi tratado na reunião de coorde-
nação de governo realizada na ma-
nhã dessa quinta-feira.

“A partir de amanhã , os cortes 
e a reforma dos ministérios come-
çarão a ser anunciados”, disse Delcí-
dio à reportagem. 

 O líder do governo confirmou 
que a decisão da presidente foi mo-
tivada pelas reclamações do PMDB. 
O partido cobra o corte de despesas 
antes de iniciar qualquer tipo de ne-
gociação para aumento de tributos 
como o Cide ou a recriação da CPMF. 

Corte de gastos e reforma ministerial
PLAnALto AnuncIA hoje

Foto:  Wilson Dias-Agência Brasil

O senador Delcídio Amaral disse que o PMDB cobrou da presidente Dilma uma reforma ministerial e corte de gastos no governo 

Pedido de vista do 
ministro Teori Zavas-
cki suspendeu o jul-
gamento do Recurso 
Extraordinário (RE) 
635659, com reper-
cussão geral, no qual 
se discute a constitu-
cionalidade da crimi-
nalização do porte de 
drogas para consumo 
próprio. Na sessão de 
ontem, votaram os mi-
nistros Edson Fachin e 
Luís Roberto Barroso.

Em voto-vista 
apresentado ao Plená-
rio, o ministro Fachin 
se pronunciou pela de-
claração de inconstitu-
cionalidade do artigo 
28 da Lei 11.343/2006, 
que criminaliza o por-
te de drogas para 
consumo pessoal, res-
tringindo seu voto à 
maconha, droga apre-
endida com o autor do 
recurso. O ministro ex-
plicou que, em temas 
de natureza penal, o 
Tribunal deve agir com 
autocontenção, “pois 
a atuação fora dos li-
mites circunstanciais 
do caso pode conduzir 
a intervenções judiciais 
desproporcionais”.

O ministro Roberto 
Barroso também limi-
tou seu voto à descri-
minalização da droga 

objeto do RE e propôs 
que o porte de até 25 
gramas de maconha 
ou a plantação de até 
seis plantas fêmeas se-
jam parâmetros de re-
ferência para diferen-
ciar consumo e tráfico. 
Esses critérios valeriam 
até que o Congresso 
Nacional regulamen-
tasse a matéria. 

Relator
Na sessão do dia 

20 de agosto, o minis-
tro Gilmar Mendes (re-
lator) apresentou voto 
no sentido de prover 
o recurso e declarar a 
inconstitucionalidade 
do artigo 28 da Lei de 
Drogas. Na avaliação 
do relator, a crimina-
lização estigmatiza o 
usuário e compromete 
medidas de prevenção 
e redução de danos, 
bem como gera uma 
punição desproporcio-
nal ao usuário, violan-
do o direito à perso-
nalidade. No entanto, 
o ministro votou pela 
manutenção das san-
ções prevista no dis-
positivo legal, confe-
rindo-lhes natureza 
exclusivamente admi-
nistrativa, afastando, 
portanto, os efeitos 
penais.

Suspenso julgamento 
sobre porte de drogas

VIStA De PRoceSSo

O governo 
estima que a 
arrecadação, 
com a medida, 
será entre  
R$ 100 bilhões 
a R$ 150 bi

Da Agência Brasil  

Três Comissões Par-
lamentares de Inquérito 
(CPIs) que estão em anda-
mento no Senado e deve-
riam encerrar os trabalhos 
nos próximos meses ga-
nharam mais prazo nesta 
semana para que tenham 
continuidade nas investi-
gações. Foram prorrogadas 
as CPIs do HSBC, das Próte-
ses e do Carf.

Criada para apurar as 
denúncias sobre a existên-
cia de contas de brasileiros 
no HSBC da Suíça, cujos 
recursos têm origem des-
conhecida e possivelmen-
te são fruto de sonegação 
fiscal e evasão de divisas, 
a CPI do HSBC deveria se 
encerrar neste mês, mas foi 
prorrogada por 180 dias. 
Com isso, a comissão fun-
cionará até março do ano 
que vem.

Relatório
Também foi adiado para 

o próximo ano o prazo para 
o relatório final da CPI do 
Carf, que poderá funcionar 
até janeiro. 

A comissão foi criada 
para investigar denúncias de 
que integrantes do Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais recebiam propina 
para beneficiar empresas 
que recorriam de multas 
aplicadas pela Receita Fede-
ral. As denúncias surgiram 

com a Operação Zelotes, da 
Polícia Federal.

Por fim, foi adiada tam-
bém a CPI das Próteses, que 
vai funcionar até o fim des-
te ano. Nessa comissão, são 
investigadas denúncias so-
bre um esquema de fraude 
e corrupção envolvento mé-
dicos e representantes de 
fábricas de próteses e órte-
ses, relacionado a cirurgias 
para implantação de próte-
ses pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Da Agência Brasil  

O lobista do PMDB na 
Petrobras, Fernando Falcão 
Soares, o Fernando Baiano, 
fechou acordo de delação 
premiada com a Procurado-
ria-Geral da República A ex-
pectativa entre os investiga-
dores é que as revelações do 
lobista poderão atingir novos 
nomes de políticos e confir-
mar as suspeitas sobre depu-
tados. Baiano é amigo do pre-
sidente da Câmara, deputado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
denunciado em agosto pelo 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, por corrup-
ção e lavagem de dinheiro.

Preso desde novembro 
de 2014, na Operação Juízo 

Final, etapa da Lava Jato que 
alcançou o braço empresa-
rial do esquema de corrup-
ção na estatal, Fernando 
Baiano é apontado como 
elo do presidente da Câma-
ra no suposto recebimento 
de uma propina US$ 10 mi-
lhões. Deste total, US$ 5 mi-
lhões teriam sido destinados 
para o deputado, segundo o 
delator Julio Camargo.

O acordo firmado com 
a PGR indica que Baiano irá 
revelar nomes de políticos 
que detêm foro privilegiado 
perante o Supremo Tribu-
nal Federal (STF). O lobista 
é apontado pelos investiga-
dores como peça-chave da 
engrenagem que teria re-
passado US$ 5 milhões para 
Eduardo Cunha. Segundo o 

delator Julio Camargo, o lo-
bista do PMDB e o deputado, 
em 2011, o pressionaram du-
rante reunião em um prédio 
comercial no Leblon, Rio.

 Baiano já foi condenado 
na Lava Jato em uma primei-
ra ação. O juiz federal Sérgio 
Moro, da Lava Jato, impôs ao 
lobista 16 anos e 1 mês de ca-
deia. No mesmo processo, foi 
condenado o ex-diretor inter-
nacional da Petrobras Nestor 
Cerveró, a 12 anos e 3 meses 
de prisão. Baiano responde a 
outros processos na Lava Jato.

As negociações para o 
acordo de colaboração de 
Baiano com a força-tarefa da 
PGR se arrastaram por alguns 
meses. Nas últimas semanas, 
o lobista trocou seus advo-
gados. Os antigos defensores 

eram radicalmente contrá-
rios à delação premiada.

A PGR já investiga cerca 
de 50 políticos, entre deputa-
dos, senadores, governadores 
e ex-parlamentares. O procu-
rador-geral Rodrigo Janot já 
denunciou criminalmente ao 
Supremo além do presidente 
da Câmara, o senador Fernan-
do Collor (PTB-AL), também 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro. Janot ainda apre-
sentou denúncia contra o de-
putado Arthur Lira (PP-AL) e 
seu pai, o senador Benedito de 
Lira (PP-AL), pelos mesmos 
crimes. Todos negam recebi-
mento de propina do esquema 
instalado na Petrobras. O novo 
advogado de Baiano, Sergio 
Riera, não atendeu ao contato 
da reportagem. 

Senado prorroga trabalho de três CPIs

Fernando Baiano fecha delação premiada

contInuIDADe DAS InVeStIGAÇÕeS

oPeRAÇÃo LAVA jAto
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República Centro-Africana, 
Quênia e Uganda integram  
o roteiro, em novembro

Papa visitará três países na sua 
1ª viagem ao continente africano

O papa Francisco vai vi-
sitar, de 25 a 30 de novem-
bro, o Quênia, Uganda e Re-
pública Centro-Africana, em 
sua primeira viagem ao con-
tinente africano, anunciou 
ontem o Vaticano.

“A convite dos chefes de 
Estado e dos episcopados 
locais, o papa fará uma via-
gem pastoral à África, de 25 
a 27 de novembro, ao Quê-
nia, de 27 a 29 de novem-
bro, a Uganda e à República 
Centro-Africana, nos dias 29 
e 30”, informou o porta-voz 
do Vaticano, padre Federico 
Lombardi.

Em cerimônia ontem na 
Sala Clementina, do Palácio 
Apostólico, Francisco pediu 
aos novos bispos que ten-
tem recuperar os católicos 
que abandonaram a Igreja 
Católica por desilusão ou 
por considerá-la “demasia-
do exigente”.

Ele sugeriu aos bispos 
ir ao encontro das pessoas 
que descreveu como “bati-
zados que não vivem as exi-
gências do batismo” e lhes 
perguntar discretamente” o 
que aconteceu.

 “Não se mostrem indig-
nados com as suas dores ou 
desilusões”, pediu. “Não fo-
ram poucos aqueles que se 
afastaram, criticando as nos-
sas fraquezas”.

Francisco convidou os 
bispos a ouvir essas pes-
soas, com atitude “humilde 
e interesse no seu bem-es-
tar, até que abram os olhos 
e possam voltar àquele de 

Da Agência Lusa

quem se afastaram”.

Visita aos EUA
O papa Francisco, que 

visitará os Estados Unidos 
no fim do mês, sairá a bor-
do de seu papamóvel, perto 
da Casa Branca, após se reu-
nir com o presidente Barack 
Obama em 23 de setembro, 
anunciou ontem a arquidio-
cese de Washington.

Não será preciso ingres-
so para ver o pontífice du-
rante o trajeto que fará entre 
as 10h e as 11h locais ao lon-
go das ruas ao sul da sede do 
Executivo.

No entanto, os especta-
dores terão que superar as 
barreiras de segurança, que 
estarão abertas a partir das 
4h locais (5h de Brasília), 
acrescentou, em um comuni-
cado, a arquidiocese.

Além disso, em um telão 
próximo ao obelisco do Mo-
numento a Washington se-
rão projetadas as imagens da 
saída papal e de seus outros 
deslocamentos pela capital 
americana entre 23 e 24 de 
setembro.

Depois do passeio em 
papamóvel, o pontífice se 
reunirá com bispos ameri-
canos da catedral Saint Mat-
thiew e celebrará uma missa 
em espanhol na Basílica da 
Imaculada Conceição, para 
a qual será preciso reservar 
entradas.

Após sua reunião na 
Casa Branca e de um aguar-
dado discurso no Congres-
so no dia 24, o papa seguirá 
para Nova York. Ali dará no 
dia 25 um discurso na ONU e 
celebrará uma missa no Ma-
dison Square Garden. No dia 
seguinte, viajará para a Fila-
délfia para o Encontro Mun-
dial de Famílias Católicas.

O primeiro ano do século 
XXI ficou marcado por um dos 
mais violentos atentados ter-
roristas da história. Osama Bin 
Laden, através de seu grupo 
terrorista Al Qaeda, vitimou 
milhares de norte-america-
nos no dia 11 de setembro de 
2001, quando aviões controla-
dos por terroristas atingiram 
as torres gêmeas do World 
Trade Center, em Nova York,  
e partes do prédio do Pentá-
gono, sede do Departamento 
de Defesa dos EUA. Hoje, com-
pleta exaatemente 14 anos do 
atentado terrorista.

A raiz desse atentado 
terrorista deve ser analisa-
da pela política externa dos 
Estados Unidos quanto aos 
países do Oriente Médio. O 
governo norte-americano, 
por possuir a maior econo-
mia do mundo a partir do 
século XX, realizou uma es-
tratégia de intervenção nos 
assuntos políticos de países 
vulneráveis economicamen-
te. Uma dessas estratégias 
foi o apoio a regimes dita-
toriais em diversos países, 
como nos casos do Egito e 
da Líbia.

Retaliação
Em retaliação à polí-

tica de intervenção em as-
suntos externos de países 
do Oriente Médio, os Esta-
dos Unidos passaram a ser 
o principal alvo de grupos 
terroristas. Osama Bin La-
den, um homem rico e po-
deroso da Arábia Saudita, 
foi um dos principais inimi-
gos dos norte-americanos e 
controlou por anos o grupo 
terrorista Al Qaeda. Esse 
grupo foi autor de diversos 
atentados no mundo com o 
objetivo de impedir o cres-

cimento de religiões não is-
lâmicas.

O mais conhecido dos 
atentados realizados por 
esse grupo terrorista foi o 
11 de setembro. Nesse dia, 
quatro aviões foram toma-
dos por integrantes da Al 
Qaeda que estavam a bor-
do. Duas dessas aeronaves 
dirigiram-se para a cidade 
de Nova Iorque, tendo como 
alvo os prédios do World 
Trade Center. A colisão foi 
inevitável e 3.000 mil pes-
soas morreram com o cho-
que do avião.

EUA ainda vivem o pesadelo do ataque
11 SETEMBRo

O atentado às torres gêmeas do World Trade Center, em Nov a York, matou 3 mil pessoas e chocou cidadãos do mundo

Magaliesburg, África 
do Sul (AE) - Um grupo de 
pesquisadores diz ter des-
coberto um novo membro 
da árvore genealógica hu-
mana ao revelar fósseis 
de um primata que podem 
ser de uma espécie do gê-
nero humano desconheci-
do até o momento, que fo-
ram encontrados em uma 
caverna na África do Sul.

A criatura foi encon-
trada na caverna conhe-
cida como Rising Star, 
onde foram exumados os 
ossos de 15 hominídeos, 
e mostra uma surpreen-
dente semelhança com 
o ser humano misturada 
com características do ser 
primitivo. O primata foi 
batizado de Homo naledi. 
Em língua sotho, “naledi” 
significa estrela, e Homo 
é o mesmo gênero ao qual 
pertencem os humanos.

A descoberta apre-
senta alguns mistérios 
fundamentais como, por 
exemplo, a idade exa-
ta dos ossos e como eles 
foram parar na parte 
mais profunda da caver-
na, acessível apenas por 
uma via complicada e ex-

Nova espécie do gênero
humano é descoberta 

PESQuISA

tremamente estreita. Os 
ossos foram encontrados 
por um espeleólogo, cer-
ca de 48 quilômetros de 
Joanesburgo.

A criatura, que, evi-
dentemente, andava ereto, 
representa uma mistura 
de traços. As mãos e os pés 
são de humanos, enquanto 
que os ombros e o crânio 
pequeno lembram mais 
ancestrais macacos, disse-
ram os pesquisadores.

A descoberta poderá 
fornecer mais informações 
sobre a transição, há cerca 
de 2 milhões de anos, do aus-
tralopiteco primitivo para o 
primata do gênero humano, 
o antepassado direto do ho-
mem atual.

Da Agência Estado
FoTo: Themba Hadebe/Press-Estadão

Espécie tem semelhança humana

O presidente da Venezuela, Nicolás 
Maduro, afirmou ontem que enquanto 
não chegar a um “acordo garantido” 
com a Colômbia, não reabrirá as áreas 
de fronteira que estão fechadas.

“Esse fechamento será mantido 
para proteger o nosso povo, até que 
consigamos um acordo com a Colôm-
bia para uma nova fronteira de paz, 
um acordo garantido”, disse, em men-
sagem transmitida pelo canal estatal 
Venezuelana de Televisão. “Vamos es-
tabelecendo uma nova fronteira, fluí-
da, viva, mas de paz”. 

Nicolás Maduro pediu ao presiden-
te colombiano, Juan Manuel Santos, 
que resolva o assunto pela via diplo-
mática e pediu explicações sobre a afir-
mação de que “a revolução bolivariana 
está se destruindo”.

“Proponho, desde já, um traba-
lho para que Juan Manuel Santos e eu 
assinemos um pacto de paz, respeito, 
convivência e coexistência de modelos 
políticos”.

Segundo Nicolás Maduro, desde o 
fechamento da fronteira, a Venezuela 
economizou US$ 2,5 milhões com a re-
dução do contrabando de combustível.

 O presidente informou que na 
próxima semana Caracas vai sediar 

uma conferência internacional sobre 
os direitos humanos na fronteira e 
sobre o êxodo de colombianos para a 
Venezuela.

No dia 24 de agosto, as autorida-
des venezuelanas decretaram estado 
de emergência em seis municípios que 
fazem fronteira com a Colômbia. O ob-
jetivo, segundo o governo, é o combate 
a grupos paramilitares, ao narcotráfico 
e ao contrabando.

O decreto presidencial suspendeu 
por 60 dias, prorrogáveis, as garantias 
constitucionais nos Municípios de Bolí-
var, Pedro María Ureña, Junín, Capacho 
Nuevo, Capacho Viejo e Rafael Urdane-
ta, do Estado de Táchira. A Venezuela 
fechou ainda as fronteiras dos Municí-
pios Lobatera, Ayacucho, Garcia de He-
via e Panamericano, também no Estado 
de Táchira, a Sudoeste de Caracas, ao 
mesmo tempo em que reforçou a pre-
sença militar na área.

Na última terça-feira (8), Maduro 
anunciou o fechamento de fronteiras 
nos Municípios de Guajira, Mara e Al-
mirante Padilla, no Estado de Zúlia, no 
Nordeste do país.

Desde o fechamento, segundo 
uma missão das Nações Unidas, mais de 
1.100 colombianos foram repatriados e 
mais de 10 mil abandonaram a Vene-
zuela voluntariamente.

Colômbia diz que só reabre
fronteira após selar acordo

CRISE CoM A VEnEZuELA

Da Agência Lusa

Estado Islâmico
mata 56 soldados
e captura base 
aérea na Síria

Beirute (AE) - Militan-
tes do grupo extremista Es-
tado Islâmico mataram 56 
soldados nessa quinta-feira 
em um ataque à base aérea 
da Síria, que foi capturada 
em seguida, de acordo com a 
agência de notícias Aamaq, 
pró Estado Islâmico, o Ob-
servatório Sírio para Direi-
tos Humanos, com base na 
Grã-Bretanha.

 A base aérea, que fica 
perto da base militar da pro-
víncia de Deir el-Zour, foi 
capturada durante a madru-
gada, após atentados suici-
das que tiveram como alvo 
os soldados que faziam a 
guarda do local.

Segundo o Observatório 
Sírio, os ataques intensos 
confrontos continuam perto 
da base aérea. O Estado Islâ-
mico vem tentando assumir 
a base aérea desde o ano 
passado. A captura elimina 
a última grande presença 
do governo na província de 
Deir el-Zour.

O impulso de hoje veio 
um dia depois de o governo 
da Síria perder a última base 
do exército remanescente na 
província de Idlib. Essa base 
foi capturada pela al-Qaeda 
e por outros insurgentes. 

FoTo: Thomas Sperduto
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DESAFIO EM TRÊS CATEGORIAS

Capital sedia Rali Mitsubishi
Largada será amanhã e 
percusso passará por 
Conde e Pitimbu
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Patrocínio com a PMJP 
garante salários de 
jogadores do Botafogo

PB presente no 
N/NE de Atletismo

Prêmio de R$ 3 mil 
em Copa de Futsal

Jucilene Sales visita 
família em Taperoá

FPV organiza etapas 
do Estadual de Vôlei

Os atletas paraibanos treinam 
firme visando participação no Troféu 
Norte-Nordeste Caixa de Mirins de 
Atletismo, que ocorrerá nos dias 3 e 4 
do próximo mês, na cidade de São Luís, 
capital do Maranhão. A competição 
será disputada na Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), que 
fica na Avenida dos Portugueses, na 
Cidade Universitária - Campus do 
Bacanga.

Três mil e quinhentos reais 
em espécie. Esta será a premiação 
oferecida pelos organizadores da 
Copa Metropolitana de Futsal Adulto 
Masculino, cujo início está programado 
para o dia 17 de outubro, numa realização 
da Federação Paraibana de Futsal, com 
apoio do Colégio Motiva. As inscrições 
a preços de R$ 300,00 vão até o próximo 
dia 26 e serão premiados o campeão, vice-
campeão, artilheiro e melhor goleiro.

A medalhista de bronze nos 
Jogos Pan-Americanos de Toronto, 
Jucilene Sales de Lima, encontra-se na 
cidade de Taperoá, interior paraibano, 
sua terra natal. Ela veio visitar seus 
familiares e amigos que nunca 
deixaram de torcer por ela. A paraibana 
deve vir a João Pessoa e fazer alguns 
treinos na Pista de Atletismo da UFPB, 
com o professor Pedro Almeida, que lhe 
descobriu para o esporte.

A Federação Paraibana de Voleibol, 
através do seu Departamento de Vôlei de 
Praia, programaou para os dias 26 e 27 
próximos, as etapas do Campeonato 
Paraibano Sub-15, Sub-17, Torneio de 
Dupla Mista, Master 45+ e Veterano 
55+. As disputas ocorrerão na arena 
montada na Praia de Cabo Branco, 
em João Pessoa a as inscrições se 
encerram 24 horas antes da abertura da 
competição.

Curtas

Circuito de Handebol 
Beach em outubro

Apcef-PB ganha 
três medalhas 

Os amantes do handebol 
beach (handebol de areia) na Paraíba 
ultimam os preparativos para o I 
Circuito Paraibano de Handebol de 
Praia 2015/2016, adulto masculino 
e feminino, que ocorrerá no dia 17 de 
outubro, em sua primeira etapa e no 
dia 7 de novembro, em sua segunda e 
última etapa, quando serão aclamados 
os campeões. Ontem, uma reunião 
definiu as regras das disputas.

A equipe de atletismo da 
Associação Paraibana da Caixa 
Econômica Federal, seccional Paraíba 
(APCEF), conquistou três medalhas nos 
IX Jogos Regionais Nordeste/2015, 
que aconteceu  em Natal-RN. Subiram 
ao pódio, Erivanete Santos (ouro), Ana 
Cristina (prata) e  Valéria Soares e José 
Arakem (bronze). Mais de mil pessoas, 
entre atletas e membros das comissões 
técnicas, participaram da disputa.

O surfista paraibano Samuel 
Igo, estreia hoje, na terceira eta-
pa do Campeonato Brasileiro da 
modalidade, que acontece na 
Praia de Joaquina, em Florianó-
polis-SC. O paulista Odarci Nona-
to deve ser o adversário do atleta 
da terra, que espera passar para 
outra fase da disputa. 

O atleta disse que preten-
de fazer bonito para continuar 
cada vez mais elevando o nome 
da Paraíba, no cenário esportivo 

nacional, neste esporte que vem 
ganhando adeptos em todo o 
mundo.

Outro paraibano, José Fran-
cisco, o Fininho, é forte candidato 
ao título, ao somar 14 pontos e 
vencer o carioca Mariano Arreys, 
na primeira bateria. Na outra 
fase da competição, Fininho con-
seguiu a nota 13,60, superando o 
paulista Kadu Medeiros. 

Ele reconhece que não será 
fácil, já que o nível é dos melho-

res, com atletas qualificados em 
busca das primeiras colocações. 
“Já sabia das dificuldades que 
teria pela frente, porém, estou 
focado e confiante que tentarei 
fazer o melhor pelo esporte pa-
raibano”, disse. 

Natural de Baía da Traição, 
Litoral Norte do Estado, Fininho 
vem atraindo a atenção de mui-
tos desportisas que têm compare-
cido à Praia de Joaquina, em Flo-
rianópolis.

Samuel Igo faz estreia prometendo 
elevar cada vez mais o nome da PB

BrasiLeiro de surf

Surfista paraibano afirmou que a Paraíba vem crescendo no cenário esportivo nacional na prática do surf profissional

   

Com largada prevista 
para acontecer amanhã, às 
8h, no Paço dos Leões, no 
Altiplano, Cabo Branco, João 
Pessoa sedia a  segunda eta-
pa do Mitsubishi Motors-
ports Nordeste, o rali de re-
gularidade mais tradicional 
do País. O percurso passará 
pelos municípios do Conde e 
Pitimbu. O desafio paraibano 
terá três categorias na briga 
pelas primeiras colocações, 
graduados, turismo e turis-
mo light. Nas duas primeiras 
estão os competidores mais 
experientes e o percurso das 
provas será de 170km. Já na 
terceira, estão os iniciantes e 
serão percorridos 150km.

Depois de se aventu-
rar pelas estradas de terra 
de Gravatá (PE) - os próxi-
mos desafios serão em Na-
tal-RN, no próximo dia 29 e 
em Fortaleza-CE, no dia 24 
de outubro. Os participantes 
poderão aproveitar toda as 
belezas naturais das praias e 
falésias da região paraibana

Durante o trajeto, as 
duplas passarão por anti-
gas fazendas locais de ca-
na-de-açúcar, trilhas em 
matas e coqueiros, planta-
ções de bambu e, como é 
característico da região, por 
dunas e falésias. Podem par-
ticipar veículos da linha Pa-
jero e L200 nas versões 4x4. 
A dupla campeã da tempo-
rada Nordeste na categoria 
Graduados viajará para es-
quiar no Chile. O piloto irá 
com acompanhante para o 
complexo Valle Nevado. 

O navegador, também 
com acompanhante, desfru-
tará da estação de Portillo. 
Já na categoria Turismo, o 
piloto campeão levará uma 
viagem, para quatro pessoas, 
para a Pousada Maravilha, 
em Fernando de Noronha. 
De acordo com o diretor de 
marketing da Mitsubishi - 
empresa organizadora da 
prova - Fernando Julianelli, 
o desafio é importante para 
integrar os competidores da 
região Nordeste. 

“Participantes da região 
estarão presentes para com-
petir ao lado de suas famílias 
e amigos. A prova promete 
ser muito bonita, além de 
trazer desafios em todas as 
categorias”, afirmou Fernan-
do Julianelli. 

A Nação 4x4 da Mitsu-
bishi também está envolvida 
no espírito de solidariedade 
e cidadania com a ação social 
Mitsubishi Pró-Brasil. Des-
de 1994 foram arrecadadas 
mais de 980 toneladas de ali-
mentos, em doações através 
das inscrições. Para partici-
par das provas, os competi-
dores fazem a doação, por 
carro, de 30kg de alimentos 
não perecíveis e seis pro-
dutos de higiene, que serão 
destinados a associações da 
cidade.

As belezas naturais exis-
tentes na Paraíba têm sido 
atrativo especial para que os 
organizadores do Mitsubishi 
Motorsports Nordeste esco-
lham o Estado para a realiza-
ção do evento nacional.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Veículos da linha Pagero e L200 nas versões 4x4 são os carros liberados pela organização para participarem do rali amanhã 

foto: Adriano Carrapato

foto: Fabriciano Júnior



Gigante de 14 anos é a maior 
sensação de Jogos Escolares

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de setembro de 2015

Matheus tem 2,04m de 
altura e impressiona os 
adversários em Fortaleza

O meia Doda está de volta à casa que o consagrou. 
Após não acertar com nenhum clube do cenário es-
portivo nacional, ele já treina na Maravilha do Contor-
no e é mais uma opção para o técnico Ramiro Sousa 
no Brasileiro da Série C. O jogador estava afastado 
do Botafogo-PB porque negociava com equipes do 
Sul do país, dentre eles o Mogi Mirim de São Paulo. 
Os acertos não foram concretizados e o atleta volta 
para reforçar o Belo na reta final da fase de classifi-
cação às quartas de final do campeonato. Voltou para 
o time de onde nunca deveria ter saído...

Permanece no Belo

O futebol feminino da 
PB pede “socorro”

Dizem que futebol não foi feito para as mulheres, 
como dizem também que lugar de mulher é na “cozinha”. 
Ledo engano. Elas têm ocupado os mais variados pos-
tos mais altos do país, com algumas até comandando 
batalhões de homens. No futebol, não tem sido dife-
rente. Elas têm em nível mundial trocado os sapatos 
altos por chuteiras, caneleiras e uniformes de equipes 
tradicionais e seleções. Basta ver a Alemanha, Estados 
Unidos, França e, até mesmo o Brasil. Marta, Cristiane, 
Formiga e companhia limitada tem servido de espelho 
para essas pessoas do sexo feminino que insistem em 
jogar futebol. Para elas, futebol não é coisa apenas do 
sexo masculino.

Na Paraíba não tem sido diferente. Basta ver que pe-
los quatro cantos do Estado, você encontra mulheres em 
campos, em quadras, e/ou disputando alguma competição 
que antes era destinada exclusivamente aos homens. 
Porém, está muito aquém do desempenho do futebol 
apresentado por seu sexo oposto, afinal, a estrutura é 
bem maior, existe todo um interesse da mídia, da classe 
política, empresarial e do mercado propagandista.

No futebol feminino, vou resumir apenas a Paraíba, 
a situação é de “vaca desconhecer bezerro”. Teve gente 
que comemorou a derrota do time feminino do Bota-
fogo-PB para o Tiradentes-PI, por 1 a 0, na estreia do 
Campeonato Brasileiro, na tarde da última quarta-feira. 
Teve gente também que achou bom a equipe feminina do 
Gama, de Brasília, que passou três dias em João Pessoa, 
ganhar do Verona de Bayeux (4 a 1) e Kashima-PB (6 a 
1). Hoje é muito fácil qualquer equipe feminina de outro 
Estado chegar na Paraíba e vencer os times da casa. 
Isto não é bom. Descredencia nosso futebol feminino, 
que pede “socorro” às autoridades. Alguém deve fazer 
alguma coisa, pois, não existe apoio e ninguém dá supor-
te para que este seguimento continue vivo, a não ser, 
abnegados desportistas.

Ontem foi celebrada a missa 
de sétimo dia de José Ricardo 
Souza Toledo, irmão do presi-
dente do Esporte Clube Cabo 
Branco, Antônio Toledo. A ce-
rimônia ocorreu na Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, no 
bairro de Jaguaribe.

Luto no ECCB

Dois jogos darão sequência amanhã a tradicional Copa 
Kashima Sub-15 de Futebol 2015. Serão as estreias de qua-
tro equipes que integram a Chave B da competição. Às 8h15 
estarão se enfrentando Vitória x Kashima. Às 10h, entram 
em campo Bola Pra Frente x Revelação. As partidas serão 
realizadas no Campo do Celeste, no Conjunto Ernesto Geisel, 
em João Pessoa e tem o apoio da Federação Paraibana de 
Futebol, na pessoa do presidente Amadeu Rodrigues.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A diretoria do Botafogo 
está rindo à toa. É que a 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa renovou a 
parceria financeira com o 
clube, visando ajudar nas 
despesas da agremiação. 
Boa notícia para o Belo.

Renovação

Copa Kashima Sub-15

Dentro de quadra, é qua-
se impossível disputar um re-
bote com o gigante Matheus 
Maciel, de 14 anos e 2,04m. 
Pelo menos na sua categoria. 
O pivô do colégio Amorim, de 
São Paulo, comandou o garra-
fão no primeiro jogo da sua 
equipe nos Jogos Escolares da 
Juventude, que ocorrem em 
Fortaleza, até o próximo dia 
12. O placar? 88 a 27 sobre 
a equipe do Rio Grande do 
Sul. Um passeio que contou 
com 14 pontos de Matheus, 
além dos mais de dez rebotes. 
Quem observa de longe ja-
mais suspeitaria que o garoto 
pratica a modalidade há ape-
nas um ano e meio. 

Antes no handebol, Ma-
theus era sempre escalado 
como goleiro por ser o maior 
da turma. Mesmo com a en-
vergadura, não se deu bem no 
gol. Quando se descobriu no 
basquete, não pensa mais em 
outro esporte. A determinação 
com os treinamentos tem um 
foco: Seleção Brasileira e NBA.

“O médico falou que eu 
ainda vou crescer. Chego, no 
máximo, a 2,08m. Passei do 
meu pai faz tempo e na minha 
idade, a altura ajuda bastante 
com o basquete. Vou conti-
nuar treinando bastante para 
ir longe. Seleção Brasileira e 
NBA são o sonho de todo mun-
do que joga basquete e comigo 
não é diferente.

Contra a equipe do RS, 
Matheus não deu nenhum 
toco. Mas avalia que jogou 
bem. Sua equipe busca o 
pentacampeonato na compe-
tição. Estreante em Jogos Es-
colares, o pivô garante que irá 

se esforçar para ajudar o time 
a alcançar os objetivos.

“Hoje eu não dei toco, 
mas dei enterrada. Fiquei feliz. 
Os técnicos dizem que eu pego 
as coisas rápido. Evoluí mui-
to rápido. Só tenho um ano e 
meio de basquete. E os meni-
nos que eu conheço, jogam há 
muito mais tempo que eu e 
não jogam o que eu jogo. Vie-
mos para ser campeões.

Matheus acompanha 
NBA apenas pela televisão 
e torce pelo Oklahoma City 
Thunder, do astro Kevin Du-
rant. Inclusive, espelha-se no 
norte-americano para cons-
truir sua carreira no basquete.

“O que ele faz eu ten-
to imitar. Aqui na escola eu 
jogo na posição cinco. Mas no 
meu clube eu jogo na posição 
quatro. Abro para os chutes 
de três, pego rebotes e levo 
a bola até o meio da quadra 
e passo para o armador. Faço 
de tudo” comparou.

Baixinho
O pequeno Alisson Fer-

nando Bezerra roubou a 
cena na abertura das dis-
putas do handebol nos Jo-
gos Escolares da Juventude 
na última quarta-feira. Com 
apenas 1,35m de altura, o 
garoto de 12 anos não se in-
timidou com os adversários 
muito maiores e ajudou seu 
time, o Instituto Educacio-
nal o Mestre, do Rio Grande 
do Norte, a vencer o Sesc de 
Roraima por 27 a 23. A com-
petição, para jovens de 12 a 
14 anos, é disputada em For-
taleza.

Apelidado de "Vivo" 
pelos colegas, Alisson pra-
tica o handebol há apenas 
cinco meses. Ainda assim, 
mostrou bastante habilida-

de na partida e foi um dos 
destaques do time potiguar. 
Mesmo vitorioso, o baixinho 
não saiu completamente sa-
tisfeito com o rendimento.

“O jogo foi bom, nós 
vencemos. Mas temos que 
melhorar” afirmou Alisson. 

A maior competição escolar 
do país, os Jogos Escolares 
da Juventude reúnem cerca 
de 3.800 atletas na capital 
cearense. As disputas, ini-
ciadas no último dia 3 de 
setembro, terminam no pró-
ximo sábado.

Já Alisson mede apenas 1,35m e encara grandões no handebol

Matheus impressiona pela altura e o grande sonho é jogar na NBA

Nove brasileiros vão competir na NBA
O brasileiro Marcelinho Huertas é o mais 

novo jogador do Los Angeles Lakers. Após duas 
últimas temporadas conturbadas, o time da cos-
ta oeste dos Estados Unidos busca melhores re-
sultados para voltar a ser um clube temido na 
liga americana. Atuando durante anos com a 
camisa do Barcelona, o brasileiro comentou so-
bre a sensação de se integrar à uma nova liga, a 
maior do mundo.

"Todo jogador tem o desejo de atuar na me-
lhor liga de basquete do mundo e eu não sou di-
ferente. Eu sempre sonhei em jogar na NBA, eu 
construí minha carreira na Europa nos últimos 
onze anos e achei que essa era a hora certa de 
mudar. Eu tive a chance de vir para Los Angeles 
e decidi aproveitar a oportunidade", disse.

Huertas terá a chance de jogar ao lado de 
um dos melhores jogadores de basquete do 
mundo, Kobe Bryant. Acostumado a atuar em 
alto nível na Europa e em competições inter-
nacionais com a Seleção Brasileira, o armador 
valorizou a oportunidade que terá dentro de 
quadra e vai procurar absorver o máximo do 
craque americano.

"Jogar junto com Kobe (Bryant) será um pra-
zer, eu acho que todo jogador que tem a chance 
de jogar com um super astro deve aproveitar ao 
máximo, porque Kobe Bryant é um dos maiores 
atletas da história da liga. Vou tentar aprender 
muito com ele, tentar pegar o máximo de expe-
riência e aproveitar a oportunidade", comentou.

Assim, o armador se junta a Nenê Hilário 
(Washington Wizards), Anderson Varejão (Cle-
veland Cavaliers), Leandrinho Barbosa (Golden 
State Warriors), Tiago Splitter (Atlanta Hawks), 
Raulzinho Neto (Utah Jazz), Cristiano Felício 
(Chicago Bulls), Lucas Nogueira e Bruno Cabo-
clo (Toronto Raptors).

Além do Barcelona, Marcelinho Huertas 
atuou com as camisas do DKV Joventut Badalo-
na (ESP), Bilbao Basket (ESP), Bologna (ITA) e 
Baskonia (ESP).

BASQUETE

Marcelinho Huertas já jogou em diversas equipes da Espanha e Itália 

FOTOS: Reprodução/Internet



Jorginho pede apoio da torcida
REAÇÃO DO VASCO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de setembro de 2015

Vitória sobre a Ponte 
anima o técnico para
enfrentar o Atlético-PR

Curtas

Bota acerta com
o volante Airton

Mascherano é alvo 
da justiça espanhola

Kaká dá prejuízo ao 
Orlando City-EUA

Árbitro intimidado 
em jogo do Inter

REAl lIBERA CRIStIAnO Só pOR R$ 4,3

O Botafogo acertou, ontem, o retorno 
do volante Airton. O jogador assinou contrato 
de três meses, até o fim da Série B. O atleta  
começa a treinar com o grupo no próximo 
domingo. Aírton está sem clube desde o final 
de junho, quando ficou sem contrato com 
Botafogo e Benfica, clube que detinha seus 
direitos federativos. 

Mais um jogador do Barcelona pode 
ter que prestar esclarecimentos à Fazenda 
na Espanha. De acordo com o jornal 
“El Pais”, o volante Javier Mascherano 
sonegou € 1,5 milhão (R$ 6,35 milhões) 
ao não declarar direitos de imagem 
recebidos entre 2011 e 2012 e pode 
enfrentar problemas por isso.

O árbitro da partida Internacional 
x Palmeiras, Wagner Reway, relatou na 
súmula do jogo uma intimidação sofrida 
após o primeiro tempo no Beira-Rio. O jogo 
foi válido pela 24ª rodada do Campeonato 
Brasileiro e terminou com vitória colorada 
por 1 a 0. Segundo o relato de Reway, o 
protagonista da intimidação foi Carlos 
Pellegrini, vice-presidente de futebol do 
clube gaúcho. 

Se o Paris Saint-Germain quer contratar Cristiano Ronaldo, terá que pagar ao Real Madrid 1 bilhão de euros, ou o equivalente a R$ 
4,3 bilhões. O recado foi dado pelo presidente do clube espanhol, Florentino Pérez. Em entrevista à rádio espanhola Cadena COPE, 
o dirigente diz que não pretende se desfazer do astro português antes do fim de seu contrato. “Se o PSG quer Cristiano Ronaldo, 

é simples: precisa pagar 1 bilhão de euros de multa rescisória”, disse. “Ninguém é profeta no futebol, mas nós não queremos vendê-lo 
em 2016. Ele ainda tem três anos de contrato”, completou. O português tem sido alvo de especulações recorrentes que o ligam ao 
PSG. O jornal britânico Daily Mail diz que o clube francês – bancado por investimentos do Qatar – estava disposto a fazer uma oferta 
superior a R$ 500 milhões por Cristiano Ronaldo na última janela de transferências, o que não aconteceu.

Os amistosos dos últimos dias 
causaram prejuízo ao Orlando City: o meia 
Kaká retornou da Seleção Brasileira com 
uma pequena lesão muscular e pode perder 
os próximos jogos da equipe da Flórida. 
Kaká disputou o amistoso contra a Costa 
Rica, na última sexta-feira, em New Jersey, 
mas chegou a ser poupado de treino antes 
do duelo com os Estados Unidos por dores 
musculares e não entrou em campo.

Edilson envolvido em 
fraude de loterias

O ex-jogador da Seleção Brasileira 
Edílson é suspeito de ter ligação com uma 
quadrilha especializada em fraudar os 
pagamentos de prêmios de loterias da Caixa 
Econômica. A informação foi confirmada 
ao GloboEsporte.com por um agente da 
Polícia Federal durante operação que tenta 
desmantelar o esquema em Goiás, no Distrito 
Federal e em mais quatro Estados. Procurado, 
Edílson não atendeu às ligações. Sem citar o 
nome de Edílson, o procurador do Ministério 
Público Federal ,Hélio Telho, afirmou que 
expediu contra um ex-jogador da seleção um 
mandado de condução coercitiva, usado para 
casos em que a pessoa é levada para prestar 
depoimento mesmo contra a sua vontade. 
O mandado contra o jogador está entre 
os 22 de condução coercitiva. Além deles, 
há cinco mandados de prisão preventiva, 
oito de prisão temporária e 19 de busca e 
apreensão. Eles são cumpridos em Goiás, 
Bahia, São Paulo, Sergipe, Paraná e no Distrito 
Federal.

A vitória do Vasco sobre 
a Ponte Preta por 1 a 0 na 
noite da última quarta-feira 
tirou um peso de 52 dias sem 
comemorar três pontos no 
Campeonato Brasileiro. Após 
a partida, o técnico Jorginho 
fez um pedido à torcida cruz-
maltina: não abandonar a 
equipe.

“O torcedor precisa 
abraçar o time. Os jogado-
res estão muito machucados 
nesse momento. Eles sofrem 
mais do que todos, têm ver-
gonha de sair de casa. Preci-
sam do carinho dos vascaí-
nos. Espero que a partir de 
agora comece uma grande 
virada”, disse.

O comandante vascaíno 
também elogiou a calma que 
a equipe teve para aproveitar 
a vantagem numérica sobre 
a Macaca. “Quando ficamos 
com um a mais, tivemos in-
teligência para poder jogar. 

Não saímos desesperados. O 
mais importante foi vencer, 
nos dá fôlego”, falou.

Agora, o Gigante da Coli-
na se prepara para mais um 
duelo decisivo no Brasilei-
rão. No domingo, a equipe 
recebe o Atlético-PR, no Ma-
racanã, às 16h (de Brasília).

O atacante Herrera vai 
desfalcar o Vasco no duelo. O 
argentino foi advertido com 
o terceiro cartão amarelo no 
jogo dessa quarta-feira, con-
tra a Ponte Preta, em Campi-
nas. A vaga de Herrera deve 
ser ocupada por Jorge Henri-
que, que voltará ao time após 
cumprir suspensão. Além de 
Jorge Henrique, o volante Lu-
cas e o atacante Rafael Silva 
também cumpriram suspen-
são e vão ficar à disposição 
do treinador.

Além disso, o Jorginho 
vai esperar o parecer do de-
partamento médico sobre o 
volante Diguinho, que deixou 
a partida em Campinas no 
segundo tempo queixando-
se de uma lesão muscular.

Lucas Lima será a novidade contra a Ponte
Titular nos dois amis-

tosos da Seleção Brasileira, 
contra Costa Rica e Estados 
Unidos, o meia santista Lu-
cas Lima retornou ao CT Rei 
Pelé na tarde de ontem, e en-
controu um ambiente ainda 
melhor do que aquele que ele 
deixou há 11 dias. Nos três 
jogos durante a ausência do 
camisa 20, o Peixe venceu 
Chapecoense e São Paulo 
na Vila Belmiro e garantiu o 
pontinho de um empate fora 
de casa contra o Sport. Foram 
sete gols marcados e só dois 
sofridos neste período, con-
dição que colocou a equipe 
no sexto lugar da classifica-
ção.

O substituto de Lucas 
Lima na armação de jogadas 
do Peixe tem sido Marqui-
nhos Gabriel, mas o camisa 
31 não deve ficar no banco de 
reservas após o retorno do ti-
tular da posição. 

Isso porque Geuvânio 
se lesionou na partida dian-
te da Chapecoense e ficará 
ao menos um mês fora da 
equipe. Assim, Dorival deve 
adiantar Marquinhos para o 
ataque e compor o meio com 

SANTOS

Lucas Lima ao lado de Rena-
to e mais um, já que o titular 
Thiago Maia está suspenso 
do compromisso deste do-
mingo, às 11h, contra a Ponte 
Preta.

Corinthians
O Corinthians não con-

tará com o lateral-esquerdo 
Guilherme Arana na partida 
contra o Joinville, domingo, 
às 11h, na Arena. O joga-
dor sentiu uma fisgada no 

músculo posterior da coxa 
direira no primeiro tempo 
da partida contra o Grêmio, 
deixou o gramado com difi-
culdades para andar e será 
avaliado para saber a gravi-
dade de sua lesão.

Por outro lado, o Timão 
conta com importantes refor-
ços para o duelo da 25ª roda-
da, inclusive para o lugar de 
Arana. Uendel está em fase 
final de recuperação de um 
edema na coxa esquerda e tem 

grandes chances de ser titular. 
Outros três retornos estão ga-
rantidos: Elias se reapresenta 
após disputar amistosos com 
a Seleção, e Fagner e Gil estão 
liberados após cumprirem 
suspensão pelo terceiro car-
tão amarelo.

A dúvida fica por conta de 
Bruno Henrique, volante que 
torceu o tornozelo esquerdo 
e aguarda avaliação do depar-
tamento médico para saber se 
terá condições de atuar.

O Santos vem se recuperando no Campeonato Brasileiro e conquistando vitórias expressivas

O técnico Jorginho com os demais  integrantes da comissão projetando a reação do Vasco para escapar da Segunda Divisão em 2016

Neymar sempre gostou 
de ostentar nas redes sociais. 
Mas agora o atacante do Bar-
celona foi além e, em apenas 
uma foto, juntou um valor de 
quase R$ 1,2 bilhão. Mas não 
se engane: a quantia não per-
tence ao jogador. O número é a 
soma de quanto vale cada um 
dos atletas da Seleção Brasilei-
ra presente na imagem posta-
da no Instagram do craque.

Atacante posta foto que 
vale mais de R$ 1 bilhão

NEYMAR

Em milhões

neymar R$ 366
Fabinho R$   24
luiz Gustavo R$   64
philippe Coutinho R$   49 
Roberto Firmino R$  167
Miranda R$   61
lucas lima R$    4
Marcelo R$   25
Fernandinho R$  173
Danilo R$  130
Douglas Costa R$  121
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Clube faz acerto com a 
prefeitura e tranquiliza 
elenco e comissão técnica

Patrocínio garante salários
NO BOTAFOGO-PB

Em meio a tantas no-
tícias de contusão, eis que 
surge uma ótima notícia fora 
de campo para o elenco do 
Botafogo. Ontem, a Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
pagou uma parcela do patro-
cínio referente a Série C, e a 
diretoria do clube aprovei-
tou para pagar os direitos de 
imagem dos atletas, referen-
tes ao mês de julho. 

“Nós chegamos a um 
acordo com o prefeito Lucia-
no Cartaxo, e ajustamos o dé-
bito à realidade atual da eco-
nomia. Com isso, recebemos 
a primeira parcela da dívida 
e fecharemos o mês de julho. 
Na próxima semana, antes 
do jogo contra o Fortaleza, 
pagaremos o mês da agosto”, 
disse o presidente Guilherme 
Novinho.

Ingressos
A diretoria do Botafo-

go colocou à venda, desde 
ontem, os ingressos para o 
jogo de amanhã, contra o 
Vila Nova. Eles estão sendo 
vendidos nas lojas do clube, 
em Tambaú, e Mangabeira. 
A promoção continua para 
os ingressos antecipados. 
Na arquibancada sol, o valor 
da inteira é R$ 20 reais e a 
meia R$ 10 reais. Na com-
pra antecipada, o preço é 
R$ 15 reais. Na arquibanca-
da principal, a inteira custa 
R$ 40 reais, meia R$ 20 e na 
compra antecipada custa R$ 
30 reais. Para as cadeiras, os 
preços são R$ 60 reais, R$ 
30 reais e R$ 50 reais ante-
cipadamente.

“Chegou a hora do tor-
cedor chegar junto. O clube 
vem de uma grande vitória, 
estamos pondo em dia os 
salários e precisamos ven-
cer. Contamos com o apoio 
do torcedor. Acredito num 
público de mais de 5 mil pes-
soas, amanhã”, disse o presi-
dente Guilherme Novinho.

Dificuldades
Definir o time titular do 

Botafogo para o jogo de ama-
nhã, às 19 horas, contra o 
Vila Nova, no Almeidão, não 
está sendo uma tarefa fácil 
para o técnico Ramiro Sousa. 
A lista de jogadores que não 
podem ser escalados  au-

mentou esta semana. O ata-
cante Beto sofreu uma contu-
são nos treinos e está vetado 
pelo departamento médico. 
Além dele, o treinador não 
poderá escalar os volantes 
Nata e Jean Cléber. 

Por outro lado, o trei-
nador acabou ganhando um 
reforço de última hora. Doda, 
que estava negociando com 
o Ceará e o Mogi Mirim, não 
chegou a um acordo com 
esses clubes, e está de volta 
ao time. Outra boa notícia é 
a liberação do meia Samuel. 
Ele já está treinando, e há a 
possibilidade de ser escalado 
no próximo jogo.

Diante de tantos proble-
mas, Ramiro espera um jogo 
muito complicado contra o 
Vila Nova, mas tem certeza 
que os jogadores estão cons-
cientes do papel que deve 
desempenhar, e espera sair 
do Almeidão com mais uma 
vitória para encostar de vez 
no G4.

“Vamos pegar um ad-
versário de muita qualidade, 
que está na ponta da tabela, 
disputando uma classifica-
ção antecipada para a pró-
xima fase, e estamos com o 
time bastante desfalcado. 
Mas sempre digo que no 
Botafogo não existe titular. 
Todos têm de estar prepa-
rados para quando surgir a 
oportunidade. Alguns terão 
a oportunidade neste jogo, 
e tentarão fazer por onde se 
escalarem nas próximas par-
tidas”, disse o treinador.

Apesar dos problemas, 
Ramiro parece que não vai 
utilizar alguns jogadores que 
estão sendo acusados pela 
torcida de fazer corpo mole, 
como o meia Rone Dias e o 
volante Guto, que seriam os 
reservas imediatos de Sa-
muel e Jean Cleber respecti-
vamente.

No primeiro coletivo da 
semana, ele preferiu dar uma 
chance ao volante Marcel que 
pouco jogou, desde que veio 
do Central, e Hércules, para 
os lugares de Jean Cleber e 
Nata. No lugar de Samuel, 
ele repetiu a escalação de 
Airton, que jogou na posição 
em Juazeiro do Norte. Já para 
o lugar do atacante Beto, ele 
optou por Reginaldo Junior, 
ao lado de João Paulo. Walter 
está de volta após cumprir 
suspensão, mas deve ficar no 
banco e o titular será outra 
vez Alex Bruno. Com a volta 
de Doda, ele deverá entrar no 
lugar de Marcel ou de Airton.

Foto: Reprodução/Internet

Foto: Ascom/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Hiran Barbosa

Fortaleza tem tudo para antecipar a classificação no domingo
No próximo domingo (13), 

às 19 horas, o Fortaleza volta 
a fazer um jogo em casa, agora 
diante do Confiança. Caso o Bo-
tafogo-PB não vença o Vila Nova, 
um dia antes, em João Pessoa, e o 
América-RN não supere o Cuiabá, 
o Fortaleza já estará classificado 
às quartas da Série C 2015.

O time de Marcelo Chamusca 
tem 31 pontos e lidera o grupo A 
da competição. No total, são 15 jo-
gos, com nove vitórias, quatro em-
pates e duas derrotas. A diferença 
atual para a equipe paraibana, 5ª 
colocada, é de nove pontos.

“Vamos primeiro pensar 
nesses três jogos que faltam. Sa-
bemos que a parte decisiva está 
vindo e estamos trabalhando 
também em cima disso, mas ago-
ra vamos focar nesses três jogos 

porque serão muito difíceis e te-
mos que conquistar as vitórias. 
Independente de estar classifi-
cado ou não, temos que pensar 
sempre em ganhar”, revelou o 
zagueiro Genílson, que será titu-
lar novamente por conta de uma 
lesão de Lima. 

Reforço
Praticamente classificado 

para o mata-mata da Série C, 
o Fortaleza apresentou oficial-
mente mais um reforço para aju-
dar o time na sequência da com-
petição. Anunciado e regularizado 
ontem como novo reforço para a 
sequência da Série C, o atacante 
Adriano Martins, de 33 anos, 
foi apresentado pelo presidente 
Jorge Mota nessa segunda-feira.

O jogador tem passagens por 

clubes como Treze, Botafogo-PB, 
Internacional e Vasco. No exteri-
or, o atacante defendeu Málaga, 
da Espanha, Cerezo Osaka, Gam-
ba Osaka e Tokushima Vortiz, 
todos do Japão, além de El Jaish, 
Umm-Salal e Qatar SC, do Catar. 
Por último, estava no Japão, atu-
ando pelo Ventforet Kofu.

O recém-contratado do Tri-
color almeja colaborar com a 
equipe no Campeonato Brasileiro, 
projeta readaptação ao futebol na-
cional e aguarda a estreia pelo novo 
clube.

"É um desafio não só para 
mim, mas para todos desse grupo. 
Temos um campeonato pela frente, 
e eu espero contribuir e fazer gols 
para que esse ano seja diferente", 
afirmou o atacante, em entrevista 
coletiva.

CONTRA O CONFIANÇA

Com 31 pontos, o time cearense faz uma bela campanha em busca do acesso

Humberto promove mudanças no Treze
A derrota para o Serra-

no,  que pode custar a não 
classificação do Treze para a 
próxima fase do Campeonato 
Brasileiro da Série D, fez com 
que o técnico Humberto San-
tos promovesse algumas mu-
danças no time titular para a 
partida deste domingo, dian-
te do Estanciano, no Estádio 
Presidente Vargas. Insatis-
feito com o rendimento da 
equipe, e tendo de vencer de 
qualquer maneira, ele resol-
veu mexer nas peças, e até no 
esquema de jogo.

Nos treinos realizados 
esta semana, Humberto dei-
xou claro que não vai enfren-
tar o Estanciano de Sergipe 
no esquema 3-5-2, que vem 
adotando, desde que assu-
miu o comando técnico do 
Galo. Ele vai jogar domingo 
com o esquema 4-4-2. Em 
relação aos jogadores, ele 
retirou o zagueiro Moisés e 
colocou o ala Léo Carioca. 

No ataque, Rafinha, que não 
foi bem, sairá para dar lugar 
a Carlos Caaporã, que fará 
dupla com Nonato. No meio, 
Fernando e Fernando Junior 
deverão ser os volantes, com 
Caio ficando como opção no 
banco de reservas. O atacan-
te Preto está suspenso e não 
poderá ser escalado.

Para o técnico Humber-
to Santos, o Treze vai tentar, 
de todas as formas, vencer o 
jogo de domingo, não apenas 
pela possível classificação da 
equipe. “Não dependemos 
mais apenas de nós. Temos 
que vencer e torcer para que 
o Central não vença o Serra-
no, em Caruaru. Mas inde-
pendentemente de não con-
seguir a classificação, quero 
a vitória. Quero que minha 
passagem por aqui seja vito-
riosa, com três vitórias e ape-
nas uma derrota. Quero uma 
despedida honrosa”, disse o 
técnico. (IM)

VAGA AMEAÇADA

No próximo domingo, time tem de vencer e torcer contra o Central

Ramiro conversa com jogadores antes de treino tático na Maravilha do Contorno visando o jogo de amanhã contra o Vila Nova-GO
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Campanha incentiva população brasileira a mudar hábitos

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Flávia Albuquerque
Repórter da Agência Brasil

O Instituto Lado a Lado 
pela Vida e a Sociedade Bra-
sileira de Hemodinâmica e 
Medicina Intervencionista 
promoveram nessa quinta-
feira uma ação para informar 
o público sobre as doenças 
cardiovasculares e estimu-
lar as pessoas a se preve-
nir e adotar hábitos de vida 
saudáveis. Em uma tenda 
montada no vão-livre do Mu-
seu de Arte Moderna de São 
Paulo (Masp), profissionais 
da saúde aferiram a pressão 
e mediram a circunferência 
abdominal de pessoas que 
passaram pelo local, além 
de entregar folhetos infor-
mativos. A ação faz parte da 
Campanha Siga seu Coração 
- Setembro Vermelho 2015.

Segundo disse o médico 
da Sociedade Brasileira de 
Hemodinâmica e Medicina 
Intervencionista e coorde-
nador da Campanha Coração 
Alerta, Marcelo Cantarelli, 
por ano, são registrados no 
Brasil, em média, 300 mil in-
fartos, com 100 mil mortes. 
Ele diz que a cada cinco mi-
nutos, uma pessoa morre de 
infarto no país. 

“Em média, a mortalida-
de do infarto no Brasil está 
em 17%. Essa mortalidade é 
alta e para baixar esse núme-
ro é preciso informar a popu-
lação e nos cuidarmos. Re-
verter essa estatística ruim 
começa com cada um em 
casa, se preocupando com 
sua saúde”, disse Cantarelli.

De acordo com o médico, 
em caso de infarto, o trata-
mento indicado é desentupir 
a artéria do coração, o que, 
para ter resultado mais efeti-
vo, deve ser feito em até três 
horas a partir do momento 
em que o paciente percebe 
a dor no peito. Entretanto, 

só 3% da população sabem 
identificar os sintomas, en-
tre os quais dor intensa com 
pressão e/ou queimação que 
pode começar na região do 
estômago, indo para o lado 
esquerdo, ou subir para a 
área do pescoço e da man-
díbula. A dor pode ter início 
nas costas.

Além disso, orienta Can-
tarelli, é importante obser-
var sintomas como suor frio 
inexplicável, mal-estar, falta 
de ar e desmaio. Em mulhe-
res, idosos, pessoas que já 
operaram o coração ou que 
tenham diabetes, a dor é 
mais fraca, o que leva o pa-
ciente a procurar o atendi-
mento mais tarde.

Os principais fatores de 
risco são a herança genética, 
hipertensão arterial, estres-
se, obesidade, tabagismo, 
diabetes e colesterol alto. 
“Basta ter um desses fatores 
para estar no grupo de ris-
co. Então, é preciso procurar 
um médico para identificar 
se a pessoa tem um desses 
fatores e começar a fazer a 
prevenção. Uma coisa puxa 
a outra. O tabagismo funcio-
na como um gatilho para o 
infarto e independe dos ou-
tros. Essa ainda é a principal 
causa de infarto no Brasil”, 
alertou o médico. De acordo com a diretora ins-

titucional do Instituto Lado a Lado, 
Lilian Leandro, o Setembro Verme-
lho está no segundo ano e o ob-
jetivo é sensibilizar a sociedade so-
bre a importância da mudança de 
hábitos como aliada no combate 
às doenças cardiovasculares. O mês 
foi escolhido, porque 29 de setem-
bro é o Dia Mundial do Coração.

“A consciência quanto à ne-
cessidade de prevenir já evoluiu 
muito, mas ainda é preciso avan-
çar, principalmente nas cidades 
mais afastadas das capitais. A 
informação precisa chegar com 
qualidade, porque isso tem im-

pacto fundamental”, disse Lilian. 
A atriz Eleonora Prado, de 53 anos, 
participou da ação dessa quinta-
-feira no vão-livre do Masp. Ela 
contou que costuma acompanhar 
sua saúde, por isso quis verificar 
a pressão. “Eu sou preocupada 
com minha saúde, mas, em geral, 
as pessoas não ligam muito e co-
mem muita porcaria.”

O fotógrafo Armando Ono-
fre, de 49 anos, toma remédios 
para controlar a pressão e faz 
exames de dois em dois anos, 
além de caminhadas diárias. 
“Mesmo assim, é bom ver como 
está, porque minha família tem 

tendência à pressão alta. As ca-
minhadas também me ajudaram 
bastante. Sem dúvida, isso au-
mentou minha qualidade e vida”.

O casal Francisco Pereira Mi-
randa e Helena Maria Barros Mi-
randa, ambos de 73 anos, mora 
em Fortaleza, onde tem o hábito 
de fazer caminhadas à beira-mar. 
Os dois aproveitaram a visita a São 
Paulo para verificar a pressão arte-
rial. “Todos os dias, andamos 6 qui-
lômetros, há 30 anos. Não toma-
mos tanto remédio como muitos 
idosos que conhecemos. Eu tomo 
apenas para pressão e ela não 
toma nenhum”, contou Francisco.

Consciência precisa avançar no interior

São registrados 
no Brasil, em 
média, 300 mil 
infartos, com 
100 mil mortes. 
A cada cinco 
minutos uma 
pessoa morre

Maiana Diniz 
Repórter da Agência Brasil

Apesar dos registros de vio-
lência em universidades públicas 
brasileiras nos últimos anos, há 
uma resistência histórica de alu-
nos e professores à presença da 
polícia nessas instituições, por te-
merem interferências no campus. 
Mas a pressão da violência urba-
na está transformando esse cená-
rio e pode ser uma oportunidade 
para a discussão sobre as práticas 
e o modo como as polícias foram 
organizadas no país.

No início desta semana, a 
Universidade de São Paulo (USP) 
implantou um novo modelo de 
segurança, incluindo a Polícia 
Militar (PM). O convênio entre a 
USP e a PM foi firmado depois de 
um estudante ter sido baleado 
em tentativa de assalto perto do 
prédio da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, no 
fim de agosto. A mesma saída ha-
via sido adotada há cerca de um 
mês pela Universidade Federal do 

Piauí (UFPI). Somente na Universi-
dade de Brasília (UnB), até agosto 
deste ano foram registradas 1.038 
ocorrências de furtos e roubos, 
entre outros.

Embora não haja nenhuma 
lei que proíba que os policiais mili-
tares atuem nesses espaços, desde 
o fim do regime militar, quando 
foram relatados abusos de poder 
em inúmeras universidades, a se-
gurança dos campi ficou a cargo 
das próprias instituições. A espe-
cialista em atuação policial no 
Brasil e professora da UnB, Maria 
Pia Guerra, lembra que o Brasil 
tem uma das polícias mais violen-
tas do mundo, de acordo com re-
latórios da Anistia Internacional.

Ela atribui o problema à fal-
ta de democratização da polícia, 
especialmente a militar, criada 
em 1970 no auge do regime mi-
litar. “Durante a ditadura militar, 
as polícias foram muito fecha-
das. E por isso é possível pensar 
que existe um conflito histórico 
entre as polícias e os estudantes, 
principalmente os envolvidos em 

associações políticas e em ativida-
des de protesto”. Segundo Maria 
Pia, no momento da transição 
política ficou um vácuo de demo-
cratização que manteve a polícia 
distante da sociedade. “Ela não 
foi reformada, o que faz com que 
tenhamos uma polícia muito vio-
lenta e racista.”

O reitor da USP, Marco An-
tonio Zago, disse que os casos 
recorrentes de violência fazem 
com que a presença da polícia 
seja necessária. “Não podemos 
continuar expostos a essa violên-
cia porque nos apegamos a uma 
questão que é, em essência, não 
necessária neste momento: a de 
que a Cidade Universitária não 
pode ser frequentada por ne-
nhum tipo de força policial”. Se-
gundo a Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo, 34 policiais 
vão atuar exclusivamente dentro 
do campus, em um modelo de po-
liciamento comunitário. A ideia é 
que haja uma aproximação da 
equipe com os alunos, professo-
res e funcionários da universida-

de. Maria Pia Guerra defende que 
este é um bom momento para 
discutir formas de policiamento 
mais adequadas à sociedade. “O 
Brasil se tornou um país violento, 
então é importante que a polí-
cia seja valorizada e repensada”. 
Para a especialista, uma solução 
mais complexa e adequada seria 
pensar em como democratizar a 
atuação policial. “Que ela possa 
ter um treinamento mais ade-
quado, por exemplo, para tratar 
de conflitos de rua e protestos. É 
só lembrar as manifestações de 
2013 e as últimas para ver a fal-
ta de treinamento da polícia em 
relação a movimentos políticos de 
modo geral.”

Segundo a professora, essa 
atuação diferenciada que vem 
sendo acertada entre a PM e as 
universidades, com mais diálogo, 
é um caminho, “mas existe uma 
pauta dos estudantes de reforma 
da polícia que deve ser levada em 
consideração não só para dentro 
das universidades mas para fora, 
como a atuação nas periferias”.

PMs podem estimular democratização policial
NAS UNIVERSIDADES públICAS bRASIlEIRAS

ON desenvolve 
aplicativo que 
prevê marés em 
portos do país

No início do século XX, 
era função do Observatório 
Nacional (ON/MCTI) fazer a 
previsão das marés oceânicas 
para o Porto do Rio de Janeiro. 
De 1912 a 1964, era utilizada 
uma máquina de fabricação 
inglesa para executar este tra-
balho – depois atribuído à Ma-
rinha do Brasil. Porém, agora 
o ON voltará a exercer a ativi-
dade de previsão de marés na 
capital fluminense e em outros 
55 portos em diferentes regi-
ões do Brasil. O ON desenvol-
veu um programa utilizando 
ferramentas de Astronomia e 
Geofísica, que compila os da-
dos oceanográficos das Tábu-
as de Marés publicadas pela 
Marinha. A aplicação, batizada 
de Astro-mares, visa simular 
eventos astronômicos associa-
dos ao fenômeno das marés. 
O usuário poderá obter uma 
visualização aproximada em 
três dimensões das marés 
dos oceanos, acompanhada 
de um texto explicativo. 

Alimentação variada faz parte dos hábitos saudáveis que reduzem os riscos das pessoas contraírem doenças cardiovasculares
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CPF/CNPJ....: 004449756/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            444,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052470
Responsavel.: FESTLANDIA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 013021161/0001-03
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            203,83
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052224
Responsavel.: JOSE VILMAR PAES JUNIOR
CPF/CNPJ....: 005071159-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053106
Responsavel.: LOCALIZE RASTR MONIT EI
CPF/CNPJ....: 011469040/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            379,37
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052700
Responsavel.: PATRIC SANTANA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 017303532/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            844,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052272
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,  11/09/2015
----------------------------------------

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.: ALESSANDRA RODRIGUES EVAN-
GELISTA
CPF/CNPJ....: 022881837/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            373,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051570
Responsavel.: ANNES E ANDRADE LTDA
CPF/CNPJ....: 008411869/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            478,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052271
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA LUIZA
CPF/CNPJ....: 019766602/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,30
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052584
Responsavel.: COMERCIAL MENDONCA LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 003972119/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.954,35
Apresentante: BANCO DAYCOVAL S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052552
Responsavel.: DISMACON DIST DE MAT CONSTR LTDA
CPF/CNPJ....: 003730347/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.805,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052647
Responsavel.: EMPORIO LANCHONETE CAFETERIA E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
TOMADA DE PREÇO n° 003/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Contratação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte especializada para Re-

alização de Concurso Público para Provimento de Vagas no Município de Brejo dos Santos/PB.
 PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB.
Contratado: Magno Hebreus Belchior Pires-ME, inscrita no CNPJ sob número 14.600.206/0001-67.
VALOR: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.39.00, com recursos próprios do Tesouro Municipal.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato.

Brejo dos Santos/PB, 10 de setembro de 2015.
LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00036/2015 
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00036/2015, do tipo técnica e preço, para contratação de empresa especializada 
para a realização de concurso público, cuja abertura será no dia 14.10.2015 às 09:00 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e 
demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 e contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 10 de Setembro de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Setem-
bro de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO 
DE 59 BASES PARA ABRIGO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM TODO O 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 e das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: 
www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia.

Cabedelo - PB, 10 de Setembro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - EXTRATO DE CONTRATOS - PRE-

GÃO PRESENCIAL Nº 10016-2015
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos Diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-

cial nº 10016/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAL (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 
- OUTROS (RECURSOS PRÓPRIOS) E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10058/2015 - 08.09.15 - GRÁFICA E EDITORA MODERNA 
LTDA - ME - R$ 26.976,80 E CT Nº 10059/2015 - 08.09.15 - MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA 
LTDA - ME - R$ 3.718,50

COMARCA DE GUARABIRA. 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 15 DIAS. Processo: 0003799-
53.2010.815.0181. Ação MONITÓRIA. O MM. Juiz de Direito da Vara supra, em virtude da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Cartório tramita uma Ação Monitória promovida por Banco do Nordeste do Brasil S.A. em 
face de VALTER VICENTE DA SILVA, e, como se encontra em local incerto e não sabido a fiadora 
JOSEFA DA SILVA VICENTE, é o presente edital, a fim de CITA-LO para, querendo, apresentar 
resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 
alegados pelo autor. E para que não se alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital, que será afixado no atrium do Fórum e publicado no Diário de Justiça da Paraíba. Dado 
e passado na cidade e comarca de Guarabira, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de 
dois mil e onze (31/03/2014). Eu, George H. de Albuquerque Pontes, Analista Judiciário, o digitei.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00065/2015, que objetiva: Aquisição de peças 
e equipamentos para manutenção da frota (22) ônibus escolares (CAMINHOS DA ESCOLA).; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Cajazeiras - PB, 10 de Setembro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00065/2015.
OBJETO: Aquisição de peças e equipamentos para manutenção da frota (22) ônibus escolares 

(CAMINHOS DA ESCOLA)..
ABERTURA: 10/09/2015 as 10:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 10/09/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 10020-2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Setembro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Tiras de 
Testes para a realização de Exames de Glicemia Capilar. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no ho-
rário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. 
Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 10 de Setembro de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 10021-2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Setembro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo com 
motorista. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 10 de Setembro de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
 Nas publicações do Diário Oficial do Estado da Paraíba, pag. 31 e 32 respectivamente do dia 

10 de setembro de 2015, do  Diário Oficial do Município, pag. 01 do dia 09 de setembro de 2015 e 
do Jornal A União, pag. 27, do dia 10 de setembro de 2015, onde  lê:

 PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2015
 OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Scanners com capacidade de até 60 páginas por minuto com ca-

pacidade de reconhecimento de digitalização por nomes e conteúdos,  para atender as necessidades 
das atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Patos – PB.

 ABERTURA: 24/09/2015 ás 09h: 00min (horário de Brasília)
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

 Lê-se corretamente:
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2015
 OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Scanners com capacidade de até 60 páginas por minuto com 

capacidade de reconhecimento de digitalização por nomes e conteúdos,  para atender as necessida-
des das atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Patos – PB

ABERTURA: 28/09/2015 ás 09h: 00min (horário de Brasília)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua: Horácio Nóbrega, S/N, bairro: Belo Horizonte, 
Patos -PB, em todos os dias úteis, no horário de 08:00h ás 12:00h, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos -P), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 212 e 231. 
E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

 Patos – PB, em 10 de setembro de 2015.
 RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PROCESSO Nº. 2014/131301 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09009/2015
Objeto: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Camas Infantis destinadas 

aos Centros de Referência em Educação Infantil de João Pessoa.
A Pregoeira convoca a empresa classificada em quinto lugar do item 01, qual seja: DIGITE – 

CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA, inscrita com o CNPJ: 70.114.780/0001-86, para 
apresentar sua amostra no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação deste, 
uma vez que a empresa JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME inscrita com o CNPJ: 
16.491.941/0001-05, não apresentou a amostra no prazo estipulado no instrumento convocatório.

João Pessoa, 10 de setembro de 2015.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira da CSL/SEDEC

Responsavel.: LIMPE TUDO COM MAT LIMP DESC
CPF/CNPJ....: 013892068/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.608,59
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051535
Responsavel.: LUCIENE SANTOS ANDRADE
CPF/CNPJ....: 826883624-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.568,75
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052281
Responsavel.: MAISMUSIC COMERCIO VAREJISTA D
CPF/CNPJ....: 022086502/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            643,04
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053438
Responsavel.: PARAIBA COMERCIO DE PISCINAS 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 017864227/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.529,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051968
Responsavel.: PONTUAL DISTRIB DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.449,65
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052521
Responsavel.: R D COMERCIO DE ESTIVAS E BEBI
CPF/CNPJ....: 000260652/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.534,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052171
Responsavel.: SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 095532904-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            787,87
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050954
Responsavel.: SEVERINO SARAIVA NETO
CPF/CNPJ....: 689996664-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            991,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050407
Responsavel.: STEPHANY MARY FERREIRA DO 
NASCIMENT
CPF/CNPJ....: 098532244-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.199,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053322
Responsavel.: TSI CONSTRUCOES LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 019283851/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052046
Responsavel.: WASHINTON BEZERRA FRANCIS-
CO - ME
CPF/CNPJ....: 011127137/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.790,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053351
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  11/09/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: CEOF-CENTRO ESP.DE ODONT.E 
FONO.LTD
CPF/CNPJ....: 009518346/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.378,09
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053385
Responsavel.: CLEIDSON MAMEDE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014308388/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.779,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051084
Responsavel.: CLINICA ODONTOLOGICA NOSSA 
SR  DA G
CPF/CNPJ....: 002346459/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            313,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051888
Responsavel.: CONSTRUTORA SECULAR LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 009410278/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         17.679,24
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052050
Responsavel.: DECK GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 011461719/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051954
Responsavel.: FRANCISCA CIRLENE LEITE DANTAS
CPF/CNPJ....: 015043704/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            640,59
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052049
Responsavel.: FRANCISCO RAFAEL DE BARROS 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 379911594-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,46
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052036
Responsavel.: JOSE LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 526448804-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            454,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053265
Responsavel.: JOSIMARY ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019819730/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            268,05
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053400
Responsavel.: JUDIVAN NEVES DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 305600338-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            404,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053259
Responsavel.: JULIO BORGES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 132305464-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.003,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051951
Responsavel.: KARLA SIMONE LOPES MACHADO
CPF/CNPJ....: 018419301/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            419,57
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053401

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015

CONTRATO Nº 208/2015 - Contratado(a): Comercial Medeiros Ltda - ME. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelada de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 29.695,00.  
Recursos: Próprios, MDS, FNAS e FNDE. Classificação:Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. 
Vigência: 28/08/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 209/2015 - Contratado(a): Comercial Mix Ltda ME. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelada de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 229.829,50.  Recursos: 
Próprios, MDS, FNAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. Vigência: 
28/08/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 210/2015 - Contratado(a): Grafica São Mateus Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelada de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 189.401,20.  
Recursos: Próprios, MDS, FNAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. 
Vigência: 28/08/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 211/2015 - Contratado(a): HC Comércio e Serviços Ltda. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelada de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 26.418,00.  Re-
cursos: Próprios, MDS, FNAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. 
Vigência: 28/08/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 212/2015 - Contratado(a): José Luiz de Lima. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelada de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 16.985,00.  Recursos: Pró-
prios, MDS, FNAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. Vigência: 
28/08/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 213/2015 - Contratado(a): KODIAK Comércio Varijista de Materiais para Es-
critório Ltda - EPP. Objeto: Prestar o fornecimento parcelada de material de expediente diversos. 
Valor Contratado: R$ 1.230,00.  Recursos: Próprios, MDS, FNAS e FNDE. Classificação: Diversas 
Secretarias – Mat. de Consumo. Vigência: 28/08/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 214/2015 - Contratado(a): Papelaria e Livraria Pedro II Ltda - EPP. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelada de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 17.400,00.  
Recursos: Próprios, MDS, FNAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. 
Vigência: 28/08/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 215/2015 - Contratado(a): Wanderly Soares de Souza. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelada de material de expediente diversos. Valor Contratado: R$ 22.450,00.  Recursos: 
Próprios, MDS, FNAS e FNDE. Classificação: Diversas Secretarias – Mat. de Consumo. Vigência: 
28/08/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 28 de agosto de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 10016-2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10016/2015, que objetiva: Aquisição de 
Materiais Gráficos Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA - ME - R$ 26.976,80; MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA 
LTDA - ME - R$ 3.718,50.

Alagoa Grande - PB, 04 de Setembro de 2015
SIMONE MARIA SILVA 

Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em con-

seqüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00011/2015, contratação de 
empesa para o fornecimento de serviços gráficos, conforme especificação do edital e ADJUDICO 
o seu objeto as empresas: JOSELENE MARIA DE ARAÚJO, ME – CNPJ Nº 03.126.792/0001-33, 
vencedora de vários itens com o valor de R$ 58.202,50 (cinquenta e oito mil, duzentos e dois 
reais e cinquenta centavos) e TARCIO DE SOUSA DINIZ, ME – CNPJ Nº 14.827.427/0001-72, 
vencedora de vários itens com o valor de R$ 5.528,50 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e 
cinquenta centavos).  

Olho D`água - PB,  09 de Setembro de 2015.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que a licitação acima   
para Contratação dos serviços de exames radiológicos destinados aos usuários do SUS, a cargo da 
secretaria de saúde  do município de Vista Serrana conforme especificações constantes no ANEXO 
I do Edital.  Ficou DESERTA. Informações na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo 
Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137 Vista 
Serrana, PB, 31 de agosto de 2015.Eduilson Araujo Silva

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035//2015 2º.Reunião
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Contratação dos serviços de exames radiológicos destinados aos usuários do SUS, a cargo 
da secretaria de saúde  do município de Vista Serrana, conforme especificações constantes no 
ANEXO I do Edital,   A reunião será no dia 24 de Setembro de 2015, ás 08:40hs, na sala da CPL, 
no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 
58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 08 de Setembro de 2015.
Eduilson Araujo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Contratação de Serviços de Consultas medicas e procedimentos cirúrgicos destinados aos 
usuários do SUS, a cargo da secretaria de saúde do Município de Vista Serrana.  conforme termo 
de referencia em anexo. A reunião será no dia 24 de setembro de 2015, ás 10:00 horas, na sala 
da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /
PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137.

Vista Serrana, PB, 08 de Setembro de 2015.
Eduilson Araujo Silva - Pregoeiro Oficial/MVS.

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/20155
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição de forma de parcelada  de material de informática, eletrônicos destinada as atividades 
do município de vista serrana. A reunião será no dia 24 de Setembro de 2015, ás 11:00hs, na sala 
da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /
PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 08 de Setembro de 2015.
Eduilson Araujo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de material esportivo diversos destinados as atividades da secretarias 
deste município, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital,

A reunião será no dia 24 de Setembro de 2015, ás 13:00 na sala da CPL,no endereço Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB

Vista Serrana - PB, 08 de Setembro de 2015.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 004/2015-CPL
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 60002/2015, Tipo Menor Preço.
OBJETO: Construção de uma Unidade de Acolhimento no município de Cajazeiras/PB.
CONTRATO: Contrato nº 60084/2015-CPL, de 22 de maio de 2015.
CONTRATADA: LP Construtora e Locadora de Máquinas Ltda. CNPJ 17.278.993/0001-60.
 A Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), por intermédio do Memorando nº 157/2015, 

de 10 de agosto de 2015, solicitou a esta CPL providências no sentido de que fosse realizada 
uma verificação das planilhas orçamentárias das propostas apresentadas pelas empresas que 
participaram do certame supracitado.

Após efetuar uma reanálise das propostas, o Sr. Denis Wiliam de Souza, Engenheiro Civil, do 
quadro técnico da SEPLAN, apresentou como resultado um Relatório Técnico de Reanálise de 
Proposta, datado de 19 de agosto de 2015.

O relatório foi remetido à Procuradoria Geral do Município, representada neste, pelo Sr. Procu-
rador Municipal, Osmar Caetano Xavier, Matrícula nº 15.121. Após analisar o relatório, o mesmo 
emitiu Parecer Jurídico Fundamentado, que consta a afirmação de que o Procedimento Licitatório 
vislumbra ofensa ao princípio da transparência e ofende o elemento forma do ato administrativo 
(ausência de motivação de decisão de inabilitação) e opina pela irregularidade do procedimento 
licitatório (e consequentemente do contrato, na forma do artigo 49, parágrafo 2º da Lei 8.666/93).

Diante do acima exposto, acolho o Parecer Jurídico emitido pelo Membro da Procuradoria Geral do 
Município, estabelecendo prazo de 5 (cinco) dias úteis  a contar da data em que for feita a juntada do 
aviso de recebimento (AR) ao procedimento, para que a empresa exerça o seu direito à ampla defesa 
e ao contraditório, antes que ocorra a rescisão do contrato por nulidade do Procedimento Licitatório.

Diante disso, determino a imediata suspensão da execução do Contrato nº 60084/2015-CPL, a 
fins de evitar qualquer dano ao erário público.

Determino, também, em atenção ao princípio da publicidade, que seja publicada a citação para 
que a empresa apresente alegações a respeito desta decisão.

 Cajazeiras, 8 de setembro de 2015.
 PATRICK NOBRE DA SILVA

Presidente da CPL
(Port. 157/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO - CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015

 Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
AVENIDA CORONEL JUVÊNCIO CARNEIRO, 253, Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 
05 de outubro de 2015, chamada publica para: COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 
MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI 11.947/2009 DE 16 DE JULHO DE 2009, E A RESOLU-
ÇÃO/CD/FNDE Nº 38/2009 e 26/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

 Cajazeiras - PB, 10 de Setembro de 2015
Patrick Nobre da Silva

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2015
A Comissão Permanente de Licitação informa aos interessados que no aviso de Resultado 

Fase Habilitação, publicado em 09/09/15, referente a Tomada de Preço n.º 00001/2015 do Fundo 
Municipal de Sapé: Onde se ler “às 10:00 horas”, leia-se “às 11:00 horas”. 

Sapé - PB, 10 de Setembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da CPL

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ Nº 12.227.426/0001-61 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévianº1.615/2015 em 
João Pessoa, 14 de agosto de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividadede:Implantaçãodo PARQUE 
EÓLICO CHAFARIZ 2, com 15 aerogeradores epotênciainstaladade30MW,nazonarural do Município: 
SANTA LUZIA – UF:PB. Processo: 2015-000842/TEC/LP-2371.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00064/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 09 de Setembro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00064/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 

AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
ABERTURA: 09/09/2015 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 09/09/2015.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão
Avenida Getúlio Vargas, nº 277 - Centro – João Pessoa – Paraíba 
Telefones: (83) 3044-6235/3044-6226/3044-6256 – e-mail: PRPB-PRDC-SECRETARIA@mpf.

mp.br
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA
Tema: A violação aos direitos humanos inerentes ao homem, decorrentes da construção da 

barragem de Acauã
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e institucionais, com fundamento no artigo 
22 da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, e da Resolução nº 82/2012, ambas do Conselho 
Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica 
do MPU), que estabelece como atribuição do Ministério Público da União a promoção de outras 
ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 127 e 129, II, da Constituição Federal, e no art. 5º, 
§6º, da Lei nº 7.347/85, que legitimam o Ministério Público para a defesa judicial e extrajudicial dos 
interesses difusos, entre estes os relacionados à defesa dos direitos e interesses coletivos, espe-
cialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso (art. 129, inciso III, da Lei Fundamental 
e art. 5º, inciso III, “e”, da Lei Complementar nº 75/93);

CONSIDERANDO que, por determinação constitucional, igualmente compete aos órgãos do 
Ministério Público a promoção de medidas administrativas, judiciais ou outras que lhes sejam 
compatíveis, com vistas a defender, proteger e zelar pelo meio ambiente, promovendo, inclusive, 
ações preventivas, concernentes à utilização dos mesmos;

CONSIDERANDO o disposto do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei 
Orgânica do Ministério Público), que estabelece como atribuição do Ministério Público promover 
audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais;

CONSIDERANDO que as audiências cometidas ao Ministério Público são um mecanismo pelo 
qual o cidadão e a sociedade organizada podem colaborar com o Ministério Público no exercício 
de suas finalidades institucionais ligadas ao zelo do interesse público e à defesa dos direitos e 
interesses difusos e coletivos de modo geral;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República 
na Paraíba, instaurou o Inquérito Civil nº 1.24.000.000523/2014-72, com o objetivo de verificar o 
cumprimento das recomendações feitas a diversos órgãos (Municipal, Estadual e Federal) pelo 
Conselho Nacional de Direitos Humanos, decorrente do Relatório de Monitoramento da Barragem 
de Acauã em 2013;

CONSIDERANDO que a remoção das comunidades situadas na bacia da barragem de Acauã 
trouxe desestruturação para as economias familiares dos atingidos, provocando carências derivadas 
da suspensão das atividades produtivas e do deslocamento para conjuntos habitacionais privados 
de serviços e atividades essenciais a vida;

CONSIDERANDO a necessidade de resgatar a dignidade humana das comunidades afetadas, 
através de medidas governamentais que supram suas carências momentâneas, e lhes permitam 
a médio prazo, alternativas de emprego e renda;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar os direitos humanos, econômicos e sociais das 
populações atingidas, através de políticas públicas que garantam aos assentados lograr nível de 
vida senão melhor, ao menos equivalente ao que possuíam em seus lugares de origem;

CONSIDERANDO a efetividade dos princípios constitucionais da cidadania e da dignidade 
humana, erigidos como fundamentos do Estado Democrático de Direito Brasileiro (Art. 1º, incisos 
II e III, da Lei Maior), bem como os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil con-
substanciados na construção de uma sociedade livre, justa e solidária e na erradicação da pobreza 
e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, incisos I e III);

RESOLVE 
Tornar pública a CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA para discutir os impactos sociais, 

econômicos, históricos e jurídicos decorrentes da construção da Barragem de Acauã, bem como 
verificar o cumprimento das recomendações expostas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos 
em seu relatório de monitoramento no ano de 2013.

Art. 1º. A referida audiência pública será aberta a toda sociedade e será presidida pelo Procurador 
da República José Godoy Bezerra de Souza.

DOS OBJETIVOS
Art. 2º. Debater sobre a violação dos direitos humanos, bem como os diversos impactos (social, 

histórico, econômico e jurídico), que decorreram da construção da barragem de Acauã, nos muni-
cípios de Aroeiras, Itatuba e Natuba.

Art. 3º. Prestar esclarecimentos à população e permitir a manifestação dos interessados.
DA PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES, ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL E PESSOAS 

INTERESSADAS
Art. 4º. Serão convidados a participar da audiência pública os Defensores Públicos e Procuradores 

da República; a Presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos; o Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; o Procurador-Geral de Justiça da 
Paraíba; os Prefeitos Constitucionais dos Municípios de Natuba, Itatuba e Aroeiras; o Governador 
do Estado da Paraíba; o Procurador-Geral do Estado da Paraíba; os Secretários Estaduais Chefe 
da Casa Civil, de Recursos Hídricos, Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, de Planejamento 
e Gestão, de Segurança e da Defesa Social, do Desenvolvimento Humano, do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca, de Turismo e Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Saúde; 
O Superintendente de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA); os representantes legais do 
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado da Paraíba (DER-PB), do Departamento Nacional 
de Obras Contra  as Secas (DNOCS), da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba (AESA-PB), da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA), da Companhia Estadual 
de Habitação Popular (CEHAP), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-
-PB), do Projeto COOPERAR, da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do 
Estado da Paraíba (SUPLAN), do Instituto de Terras e Planejamento Agrícola do Estado da Paraíba 
(INTERPA), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), dos Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social; representantes da 
Universidade Federal de Campina Grande, da ONG Dignitatis, além de lideranças do Movimento 
Atingidos por Barragem (Nacional e Local), como também lideranças da sociedade civil organizada.

§ 1º. Cada expositor terá 10 (dez) minutos para sua explanação, com tolerância de até 05 
(cinco) minutos.

Art. 5º. A participação da plenária observará os seguintes procedimentos:
I. É assegurado ao participante o direito de manifestação oral ou por escrito, conforme dispo-

sições deste edital.
II. As manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção para manifes-

tação, devendo, quando for o caso, informar o nome do participante;
III. O tempo para manifestação oral será definido em função do número de participantes e da 

duração total prevista na agenda.
Parágrafo único. Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas 

pelo presidente da audiência pública.
Art. 6º. Decorrido o tempo estipulado no art. 4º, o Ministério Público Federal, através do presidente 

da mesa, fará as considerações finais acerca do debate e devidos encaminhamentos.
§ 1º. O presidente da mesa poderá reduzir ou estender o tempo estipulado neste capítulo para 

cada um dos expositores/plenária de acordo com as necessidades que surgirem.
§ 2º. A audiência pública será gravada em áudio e vídeo e será lavrada, em até 15 (dias) após 

a audiência, ata sucinta dos trabalhos, sendo ambas disponibilizadas aos interessados após o 
referido prazo.

DO HORÁRIO E LOCAL
Art. 7º A audiência pública realizar-se-á dia 29 (vinte e nove) de setembro do ano corrente, às 

13:00 horas, no auditório da Procuradoria da República na Paraíba, situado na Avenida Getúlio 
Vargas, 277, Centro, João Pessoa-PB.

Parágrafo único. Os trabalhos deverão encerrar-se às 18 (dezoito) horas
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º. A minuta deste edital encontra-se à disposição dos interessados no sítio da Procuradoria 

da República no Estado da Paraíba (http://www.prpb.mpf.mp.br), bem como afixado na sede da 
Procuradoria da República na Paraíba.

Comunique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
Providencie a Secretaria o envio dos convites para audiência pública cujos expedientes deverão 

seguir acompanhados de cópia do edital.
Divulgue-se.

João Pessoa – PB, 04 de setembro de 2015
JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2015, que objetiva: Locação de 
veículos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do município de 
Bananeiras-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADEILSON 
FORTUNATO LOPES - R$ 15.081,25; FERNANDO ALVES GOMES - R$ 12.065,00; JULIANA DE 
OLIVEIRA RAMALHO - R$ 23.119,20.

Bananeiras - PB, 05 de Agosto de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede municipal de 

ensino do município de Bananeiras-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS 
RECURSOS ORDINÁRIOS, RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 
- EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS - FNDE; TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS 06.00 SECRETARIA DA EDU-
CAÇÃO 12.361.2014.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 
12.361.2014.2017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 12.361.2016.2018 
MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.2017.2019 MANU-
TENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR 12.361.2019.2020 MANUTENÇÃO 
DE PROGRAMAS DO FNDE 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00146/2015 - 05.08.15 - ADEILSON FORTUNATO LOPES - R$ 
15.081,25 CT Nº 00147/2015 - 05.08.15 - FERNANDO ALVES GOMES - R$ 12.065,00 CT Nº 
00150/2015 - 05.08.15 - JULIANA DE OLIVEIRA RAMALHO - R$ 23.119,20

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 03.260/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.046/2015
DATA DE ABERTURA: 23/09/2015 - ÀS 14:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HO-

RIZONTAL E TERMODESINFECTORA DE BARREIRA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeira Oficial, Sr. Chrystiano 

Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modali-
dade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial de Lici-
tação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recursos: AIH. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos 
Municipais nºs. 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com 
o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone: 83. 
3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 10 de Setembro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.009/2015
PROCESSO Nº. 12.540/2015
INEXIGIBILIDADE Nº 10.011/2015
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMEN-

TOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE JOÃO PESSOA E DA 
POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS  

 DATA DA 1ª SESSÃO: 05/10/2015, ÀS 09:30h.
 DATA DA 2ª SESSÃO: 21/10/2015, ÀS 09:30h.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial 

de Licitação, Sr. Chrystiano Madruga Navarro, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público 
com intuito de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades deverão 
apresentar toda a documentação e proposta nos dias e horários acima epigrafados,  no Auditório 
da SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício 
financeiro de 2015: TABELA SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h 
às 12:00h., no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 10 de Setembro de 2015.
Chrystiano Madruga Navarro 

Presidente da CSL 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
Rua Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos - PB.

Fone: (83) 3423-3610 – Ramal 212 
CEP: 58.704-000 E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 76/2015
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º ¬¬¬005/2015.

Município de Patos (PB), Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob n.º 
09.084.815/0001-70, com sede na Av. Epitácio Pessoa, n.º 91, bairro Centro, nesta cidade, doravante 
denominado simplesmente ÓRGÃO GESTOR, neste ato representado pela Prefeita Municipal a 
Sra. Francisca Gomes Araújo Mota, portadora da RG n.º 93.167, 2º via, SSP-PB e do CPF (MF) n.º 
950.996.974-53, residente e domiciliando a Praça Dep. Edvaldo Mota, n.º 100, Bairro Centro, nesta 
cidade de Patos (PB), e as empresas Paraíba Comércio de Etiquetas LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
sob o n° 07.177.038/0001-83, sediada a Rua Desembargador Azevedo, n° 327, Bairro Palmeira, 
Campina Grande/PB representada por Fabiano Noronha da Silva e a empresa Suíça Comércio & 
Representação LTDA-ME inscrita no CNPJ sob nº 20.166.545/0001-80 sediada a Avenida Carua-
ru,333, Bairro São José, Garanhuns-PE representada por  Adriano Pereira dos Santos ,  doravante 
denominada EMPRESA BENEFICIADA, resolvem elaborar a presente Ata de Registro de Preços, 
mediante cláusulas e condições a seguir, tudo de acordo com o Processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial n.º 76/2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Registro de Preços visando a aquisição parcelada de material de expediente, destinada a 

atender as necessidades de Todas as secretarias do município de Patos (PB).
Parágrafo Único – Os serviços obedecerão ao estipulado nesta Ata e nos contratos dela decor-

rentes, bem como às disposições do Pregão Presencial n.º 76/2015, além das obrigações assumidas 
na proposta firmada pela EMPRESA BENEFICIADA em 01/09/2015, dirigida ao ÓRGÃO GESTOR, 
contendo os valores:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VALOR GLOBAL R$ 4.491.127,00 (quatro milhões quatrocentos e noventa e um mil cento e 
vinte e sete reais)

Sendo:
R$ 164.500,00 (cento e sessenta e quatro mil e quinhentos reais) para a empresa Paraíba 

Comércio de Etiquetas LTDA-ME;e
R$ 4.326.627,00 (quatro milhões trezentos e vinte e seis mil seiscentos e vinte e sete reais) para 

a empresa Suíça Comércio & Representação LTDA-ME
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS
2.1. Os valores dos produtos consignados nos posteriores contratos obedecerão ao disposto no 

Parágrafo Único da cláusula anterior.
2.2. Durante a vigência da ATA e dos Contratos dela decorrentes, os preços registrados serão 

fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação 
para restabelecer a relação entre os encargos do contratado e a remuneração dos produtos, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, 
ou ainda de redução dos preços praticados no mercado.

Parágrafo Único – É facultado ao ÓRGÃO GESTOR o direito de fazer acréscimos ou supressões 
nas quantidades inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
da contratação, nas mesmas condições propostas, na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei n.º 
8.666/93, observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO, DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO
3.1. A EMPRESA BENEFICIADA só poderá prestar algum serviço dos que foram registrados 

nesta ata após a elaboração do respectivo Contrato.
3.2. O pagamento será efetuado diretamente a EMPRESA BENEFICIADA, mediante apresentação 

da Nota Fiscal de Serviços, devidamente atestada pelo setor competente, através de transferência 
ou depósito bancário na conta própria da EMPRESA BENEFICIADA.

3.3. As faturas deverão ser entregues em papel no Setor responsável da Secretaria de Finanças 
e deverá emitir Nota Fiscal de Serviço que contenha as informações necessárias à conferência 
do serviço executado.

3.4. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determina-
das pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

3.5. Fica assegurado ao ÓRGÃO GESTOR o direito de deduzir do pagamento devido à EMPRESA 
BENEFICIADA às importâncias correspondentes a multas, faltas ou débitos a que porventura tiver 
dado causa, respeitado o devido processo legal.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. A presente Ata terá o prazo de validade de12 (doze) meses a contar da data da publicação 

deste termo, de acordo com o Art. 15 de Lei Federal n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas oriundas da execução dos contratos decorrentes desta Ata correrão por conta 

do Orçamento Vigente ao tempo da elaboração.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA BENEFICIADA
6.1. Constituem obrigações da EMPRESA BENEFICIADA: 
a) O licitante vencedor deverá iniciar a entrega rigorosamente dentro das características especi-

ficadas no Edital e na Proposta de Preço, imediatamente após data do recebimento da Autorização 
de Fornecimento e sempre após a assinatura e publicação do Contrato.

b) Não serão aceitos serviços cuja quantidade total e qualidade não estejam de acordo com as 
especificações do Edital e Proposta de Preço que geraram a confecção desta Ata.

c) Comunicar ao Setor de Compras do Município de Patos (PB) e ao Fiscal do Contrato, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que 
impossibilitem o seu cumprimento.

d) Responsabilizar-se, nos termos do Art. 6º da Portaria n.º 507/2011, pela obra, materiais e 
serviços executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto convencionado.

e) Permitir, nos termos do Art. 43 da Portaria n.º 507/2011, o livre acesso de servidores do 
Município de Patos (PB) e do órgão concede de recursos, bem como dos órgãos integrantes do 
sistema de controle interno e externo a qual estejam subordinados ao Município e Ministério Público 
aos documentos e registros contábeis da empresa contratada no que concerne a execução dos 
serviços vinculados a contratação em tela.

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR
7.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo 

previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas.
7.2. Notificar à EMPRESA BENEFICIADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados 

na execução do especificado neste Contrato.
7.3. Solicitar a troca dos materiais que não atenderem às especificações do objeto.
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO/FISCALIZAÇÃO
8.1. A execução das atividades contratuais decorrentes desta Ata, em conformidade com as 

disposições contidas no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/1993, será acompanhada pelo Gerente de 
Administração da Secretaria de Administração do Município de Patos (PB) ou servidor designado 
para tal.

Parágrafo Único: A fiscalização do ÓRGÃO GESTOR não excluirá nem reduzirá a responsabi-
lidade da EMPRESA BENEFICIADA perante o Município de Patos (PB)ou terceiros na execução 
do fornecimento do objeto do Contrato decorrente desta Ata.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1. Em caso de descumprimento das condições contratuais e que ensejarem o retardamento do 

recebimento da Nota de Empenho ou da execução do objeto contratado, não mantiverem a proposta, 
que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente 
a documentação comprobatória exigida no edital, falharem ou fraudaremna prestação do serviço 
contratado, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude 
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação 
dos danos causados: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação.

b) Multa
b.1) Moratória de 1% (um por cento) por dia útil de atraso injustificado sobre o valor da prestação 

em atraso, até o 10º (décimo) dia.
b.2) Compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida 

ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor, podendo ser cumulada 
com a multa moratória.

c) Rescisão unilateral do contrato, após o 10 (dez) décimo dia de atraso;
d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Patos (PB) pelo prazo 

de até 02 (dois) anos.
e) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e descredenciamento 

do Registro Cadastral do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a EMPRESA 
BENEFICIADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

g) Pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar 
com o Município de Patos (PB), enquanto não adimplida a obrigação, no caso do fornecedor não 
recolher as multas previstas neste subitem, no prazo estabelecido.

Parágrafo Único: As penalidades, após o devido processo legal, só poderão ser aplicadas e 
relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente justificadas e comprovadas, 
a juízo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA
10.1. A Ata só poderá ser alterada em conformidade com o disposto no Edital de Abertura.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11. A presente Ata e os Contratos dela decorrentes poderá ser rescindidos de conformidade 

com o disposto nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/1993, e suas alterações posteriores, 
nas seguintes hipóteses:

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos 
I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/1993;

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração;

III – Judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo Único: Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, será assegurado à Administra-

ção os direitos previstos no art. 80 do aludido diploma legal e, em sendo amigável, esta deverá ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada do Município de Patos (PB).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
12.1. De conformidade com o disposto no Art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/1993, a presente Ata 

será publicada, na forma de extrato, no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. As partes ÓRGÃO GESTOR elegem o foro da comarca de Patos, no Estado da Paraíba, 

para dirimir eventuais questões relacionadas com este Contrato, renunciando a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, foi o presente Termo lavrado em três vias de igual teor e forma, 
o qual, depois de lido e achado conforme será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo.

Patos (PB), 01 de setembro de 2015.
__________________________________

Francisca Gomes Araújo Mota
Prefeita

 __________________________________
Paraíba Comércio de Etiquetas LTDA-ME
__________________________________

Assessor Jurídico
 __________________________________

Suíça Comércio & Representação LTDA-ME

TESTEMUNHAS
______________________________

CPF:
___________________________

CPF:

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0.2.004/2015
A CPL da Prefeitura de Monteiro – PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de propostas 

de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a contratação de empresa, 
sob o regime de empreitada por preço unitário, para execução dos serviços de CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO 
NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. Após análise e julgamento de proposta, sangrou-se vencedora do 
certame a empresa CCF – CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA - ME (CNPJ: 06.154.980/0001-
63), no valor global R$ 136.003,20 (Cento e trinta e seis mil três reais e vinte centavos). Conforme 
consta nos autos do processo administrativo nº. 060/2015.

Monteiro – PB, 10 de Setembro de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
 AVISO DE ABERTURA DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de Preços n° 14/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada 

pela Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que a 
abertura do envelope da Proposta de Preços do referido processo, ocorrerá em sessão pública no 
dia 14/09/2015, às 10:30hs (Horário local).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 10 de setembro de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

REFERENTE TERMO DE ADESÃO 02.2015.
OBJETO: ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oriunda da licitação na modalidade 

Pregão Presencial nº 00085/2015, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 20/2007, de 02 de Julho de 2007, Decreto Municipal nº. 66/2014, de 
29 de Dezembro de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
gerenciada pela Prefeitura Municipal de Guarabira – Estado da Paraíba. AMPARO LEGAL: Artigo 
22, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA e PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA – 
CNPJ: 08.374.053/0001-84. DATA TERMO DE ADESÃO: 02.09.2015. TERMO DE CONTRATO Nº: 
230/2015. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de Dezembro de 2015. VALOR: R$ 54.220,00 - (Cinquenta 
e Quatro Mil Duzentos e Vinte Reais) – Recursos Próprios do Município. Alagoinha, 02 de setembro 
de 2015. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

REFERENTE TERMO DE ADESÃO 01.2015.
OBJETO: ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oriunda da licitação na modalidade 

Pregão Presencial nº 00085/2015, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 20/2007, de 02 de Julho de 2007, Decreto Municipal nº. 66/2014, de 
29 de Dezembro de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
gerenciada pela Prefeitura Municipal de Guarabira – Estado da Paraíba. AMPARO LEGAL: Artigo 
22, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA e METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA – CNPJ: 13.898.616/0001-73. 
DATA TERMO DE ADESÃO: 02.09.2015. TERMO DE CONTRATO Nº: 229/2015. VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: 31 de Dezembro de 2015. VALOR: R$ 51.332,00 - (Cinquenta e Um Mil Trezentos 
e Trinta e Dois Reais) – Recursos Próprios do Município. Alagoinha, 02 de setembro de 2015. 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de empresa para o fornecimento de serviços gráficos, de acordo com 
o Processo Administrativo nº 023/2015 e Pregão Presencial  nº  00011/2015. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA: JOSELENE MARIA DE ARAÚJO, ME – CNPJ nº 03.126.792/0001-33
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de serviços gráficos, de forma parcelada 

e de acordo com as suas necessidades, atendendo solicitação da Secretaria de Administração. 
VALOR  R$ 58.202,50 (cinquenta e oito mil, duzentos e dois reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,  10  de  Setembro de 2015
Francisco de Assis Carvalho -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato de empresa para o fornecimento de serviços gráficos, de acordo com 
o Processo Administrativo nº 023/2015 e Pregão Presencial  nº  00011/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA: TARCIO DE SOUSA DINIZ, ME - CNPJ nº 14.827.427/0001-72
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de serviços gráficos, de forma parcelada 

e de acordo com as suas necessidades, atendendo solicitação da Secretaria de Administração. 
VALOR  R$ 5.528,50 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,  10  de  Setembro de 2015
Francisco de Assis Carvalho   -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Administrativo 
nº 022/2015 e Pregão Presencial  nº  00010/2015. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA: SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores, conforme especificação do edital. 
VALOR GLOBAL: R$ 277.878,00 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,  10  de  Setembro de 2015
Francisco de Assis Carvalho -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo menor preço por item, no dia 25 de Setembro de 2015 as 11:00 horas, tendo 
como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO 
DE EMPENHOS, SUB – EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS E NA ELABORAÇÃO E PREEN-
CHIMENTO DE GUIAS GFIPS, ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAÇAGI. 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, 09 de Setembro de 2015.
ALISSON LEITE DA COSTA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas cadastradas como ME e EPP, 
no dia 25 de Setembro de 2015 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA 
POR REGISTRO DE PREÇO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. 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, 09 de Setembro de 2015.
ALISSON LEITE DA COSTA

Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2015
O Tribunal de Justiça da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conhecimentos 

dos interessados, que torna sem efeito o Aviso de resultado, referente ao Pregão Eletrônico nº 
011/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material 
permanente, destinado a todas as unidades do Poder Judiciário Estadual, mediante Sistema de 
Registro de Preços, conforme condições estabelecidas no Anexo I – do Edital, publicado no Diário 
Oficial do Estado, edição do dia 10 de setembro de 2015, fl. 19 e no Jornal A União, edição dia 10 
de setembro de 2015, fl. 27.

João Pessoa, 10 de setembro de 2015.
MARCELO FERREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro
 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Setembro de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de utensílios 
de cozinha diversos. 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, 11 de Setembro de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 09034/2015  PROCESSO ADM. Nº. 2015/081748
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Limpeza para 

as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, bem como setores administrativos da SEDEC.
ABERTURA DIA: 24/09/2015 HORÁRIO:  14:30 horas 
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa através da Pregoeira torna 

público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Presencial, cuja sessão pública será 
realizada no Mini Auditório I, da Casa das Artes (Luciano Agra), situada no Altiplano Cabo Bran-
co - João Pessoa / PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que 
institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985/03 de 18 de novembro de 2003, que 
regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 7.884/2013; Lei Municipal 
nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952 com aplicação subsidiária da Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, Código 
de Defesa do Consumidor. FONTE DE RECURSOS: Recursos Ordinários/FUNDEB/ FNDE (Sa-
lário- Educação) e Recursos FNDE - Apoio as Creches - Brasil Carinhoso - Resolução nº. 19 de 
29/09/2014. Edital: cópia a ser adquirida mediante preenchimento de protocolo solicitado através 
do e-mail: cslsedecjp@yahoo.com.br. Atendimento Externo da Comissão: 08h:00m as 12h:00m. 
Informações pelo Fone: (083) 3218-9255.

João Pessoa, 10 de setembro de 2015.
Gláucia Kaline Alves da Fonseca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33012/2015
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 33012/2015, 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 14/10/2015, às 09:00 horas, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SUPERINTENDÊNCIA DA 
ALFÂNDEGA e DA ANTIGA ALFÂNDEGA - REVITALIZAÇÃO DO ANTIGO PORTO DO CAPIM, 
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, 10 de setembro de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO DA PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.6.008/2014/FME
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2.6.008.001/2014
OBJETO: Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, através de recursos próprios, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Monteiro
CONTRATADO: PNEUCAR COMERCIODE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência por 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do 

presente Aditivo, ficando o referido contrato com vigência até 01 de Novembro de 2015.
BASE LEGAL: Cláusula Sexta do Contrato Inicial e em conformidade com o Inciso II do Parágrafo 

Primeiro do Art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações 
posteriores

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FME e A PNEUCAR COMERCIODE PNEUS 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

DATA DA ASSINATURA: 01/09/2015.
Monteiro, 01 de Setembro de 2015.

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.003/2015
PROCESSO Nº. 01.619/2015
INEXIGIBILIDADE Nº 10.003/2015
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRUR-

GICAS RELACIONADAS AO APARELHO DIGESTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS.  

DATA DA 1ª SESSÃO: 05/10/2015, ÀS 14:30h.
DATA DA 2ª SESSÃO: 21/10/2015, ÀS 14:30h.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial 

de Licitação, Sr. Chrystiano Madruga Navarro, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público 
com intuito de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades deverão 
apresentar toda a documentação e proposta nos dias e horários acima epigrafados,  no Auditório 
da SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício 
financeiro de 2015: TABELA SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h 
às 12:00h., no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 10 de Setembro de 2015.
Chrystiano Madruga Navarro 

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09027/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/027198
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Conjunto de mesa e cadeira 

para Aluno (tamanho 06), Conjunto de mesa e cadeira Coletivo (tamanho 01) e Conjunto Professor 
CJP01 (mesa de trabalho), destinados aos Creis da Rede Pública Municipal.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa através da Pregoeira torna 
público que a licitação na modalidade Pregão Presencial que seria realizada no dia 26/08/2015 
às 09:00 horas, no Mini Auditório I, da Casa das Artes (Luciano Agra), situada no Altiplano Cabo 
Branco - João Pessoa / PB, será adiada, ainda sem data prevista, tendo em vista a necessidade de 
saneamento de algumas inconsistências verificadas no instrumento convocatório. Após regularização 
será aprazada nova data e a cópia do novo edital poderá ser adquirida mediante preenchimento de 
protocolo solicitado através do e-mail: cslsedecjp@yahoo.com.br. Atendimento Externo da Comissão: 
08h:00m as 12h:00m. Informações pelo Fone: (083) 3218-9255.

João Pessoa, 24 de Agosto de 2015.
Gláucia Kaline Alves da Fonseca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
GABINETE DO PREFEITO

AVISO REVOGAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2015
O município de Vista Serrana, através da Sra. Prefeito torna público nos termos do art. 49 da Lei 

8.666/93, a REVOGAÇÃO do presente processo cujo objeto era Execução de obra de construção de 
sistema de esgotamento sanitário neste município, conforme especificação no edital e seus anexos,

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, localizada, Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba.

VISTA SERRANA - PARAÍBA 08 de Setembro de 2015
JURANDY DE ARAUJO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº 024/2015. Objeto: Compra de material elétrico em geral destinado 
atender as necessidades das secretarias na instalação, manutenção preventiva e corretiva das 
redes elétricas. Data: 23 de setembro de 2015. Horário: 09h:00mn.Local: Sede da Prefeitura. Su-
porte Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, Lei Comp. nº 123/06 e Decreto M. nº 005/2015. Edital: 
Disponível no horário de 08:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 10 de setembro de 2015.
João Paulo Souza Galdino 

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-

tação: Pregão Presencial SRP Nº 025/2015. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de assessoria e processamento de dados na secretaria da saúde. Data: 23 de setembro 
de 2015. Horário: 14h:00mn. Local: Sede da Prefeitura. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 
8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06 e Decreto M. nº 005/2015. Edital: Disponível no horário 
de 08:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 10 de setembro de 2015.
João Paulo Souza Galdino 

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

Pregão Presencial SRP Nº 026/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço 
na locação e manutenção mensal dos softwares de contabilidade pública, portal da transparência e 
folha de pagamento, da Prefeitura de Assunção. Data: 23 de setembro de 2015. Horário: 16h:00mim. 
Local: Sede da Prefeitura. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93 e Lei Complementar nº 
123/06 e Decreto M. nº 005/2015. Edital: Disponível no horário de 08:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 10 de setembro de 2015.
João Paulo Souza Galdino

 Pregoeiro

ARAVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-

ção: Pregão Presencial SRP Nº 027/2015. Objeto: Aquisição parcelada de pão salgado tipo frances 
50gm, pão tipo doce 50gm, bolo tipo comum diversos sabores, e polpa de frutas de 1kg., para 
atender a merenda escolar, creche, Programas Sociais (Peti, Projovem, Mais Educação e Casa da 
Família) e demais Secretarias. Data: 24 de setembro de 2015. Horário: 09h:00mim. Local: Sede da 
Prefeitura. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06 e Decreto 
M. nº 005/2015. Edital: Disponível no horário de 08:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 10 de setembro de 2015.
João Paulo Souza Galdino

 Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

Pregão Presencial SRP Nº 028/2015. Objeto: Aquisição parcelada de materiais de construção em 
geral para serem utilizados em reformas, reparos e serviços de infra-estrutura urbana, doações à 
pessoas reconhecidamente carentes do município através da Secretaria de Trabalho e Ação Social 
atendidas pelo programa P.A.S. Data: 24 de setembro de 2015. Horário: 14h:00mn; Local: Sede da 
Prefeitura. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06 e Decreto 
M. nº 005/2015. Edital: Disponível no horário de 08:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 10 de setembro de 2015.
João Paulo Souza Galdino 

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-

ção: Pregão Presencial SRP Nº 029/2015. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica ou Física para 
confecção de faixas, bótons, banners, placas (lona e zinco) para atender a demanda das secretarias. 
Data: 24 de setembro de 2015. Horário: 16h:00mim. Local: Sede da Prefeitura. Suporte Legal: Lei nº 
10.520/02, Lei 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06 e Decreto M. nº 005/2015. Edital: Disponível 
no horário de 08:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 10 de setembro de 2015.
João Paulo Souza Galdino 

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
A Prefeitura Municipal de Assunção comunica que o Pregão Presencial SRP Nº 021/2015, que 

objetiva: Aquisição parcelada de pão salgado tipo frances 50gm, pão tipo doce 50gm, bolo tipo 
comum diversos sabores, e polpa de frutas de 1kg, foi considerada DESERTA tendo em vista a 
não apresentação de propostas para o certame. Publique-se e cumpra-se.

Assunção-PB, 09 de setembro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
A Prefeitura Municipal de Assunção comunica que o Pregão Presencial SRP Nº 022/2015, que 

objetiva: Aquisição parcelada de materiais de construção em geral, foi considerada DESERTA tendo 
em vista a não apresentação de propostas para o certame. Publique-se e cumpra-se.

Assunção-PB, 09 de setembro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
A Prefeitura Municipal de Assunção comunica que o Pregão Presencial SRP Nº 023/2015, que 

objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica ou Física para confecção de faixas, bótons, banners, 
placas (lona e zinco), foi considerada DESERTA tendo em vista a não apresentação de propostas 
para o certame. Publique-se e cumpra-se. Publique-se e cumpra-se.

Assunção-PB, 09 de setembro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 066/2015

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
DE BICOS INJETORES E ELETRÔNICOS EM VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor 
Preço. Início da Sessão:09:00(hora local) do dia 28/09/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 10 de setembro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 06/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 
e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo Administrativo nº 006/2015, HO-
MOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 002/2015, tipo menor 
preço, cujo o objeto é Aquisição de Combustíveis Líquidos, para a Veículos da Câmara Municipal 
de Barra de Santa Rosa/PB e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS SANTA ROSA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.800.237/0001-00, a qual 
cotou a proposta mais vantajosa para este Poder Legislativo Municipal, no valor de R$ 20.340,00 
(Vinte Mil, Trezentos e Quarenta Reais).

Barra de Santa Rosa/PB, 09 de Setembro de 2015.
EDSON GUEDES MONTEIRO

Vereador Presidente
Câmara de Vereadores de Barra de Santa Rosa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015

CONTRATO Nº 216/2015 - Contratado(a): Industria e Comércio Moveis Kutz Ltda. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelada de conjunto Aluno CJA 06 e 05, destinado aos alunos da rede municipal 
de ensino da Secretaria de Educação. Valor Contratado: R$ 1.383.000,00.  Recursos: Próprios e 
FNDE. Classificação: Sec. de Educação, Man. da Sec. da Educação - Ensino Fundamental e/ou 
Man. do Ensino Fundamental no Município e/ou Man. da Educação Infantil, Eq. e Mat. Permanente. 
Vigência: 03/09/2015 a 03/09/2016.

Bayeux/PB, 03 de setembro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N163/2015
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 24/09/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de camisas, destinado a Secretaria de Estado da Saúde - 
SES, 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 - 15-01154-6
João Pessoa, 10 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº 2.1.06/2014/FME
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2.1.06.001/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA 

RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, através de recursos próprios, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Monteiro
CONTRATADO: ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA- ME
OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência por 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do 

presente Aditivo, ficando o referido contrato com vigência até 04 de Outubro de 2015.
BASE LEGAL: Cláusula Sexta do Contrato Inicial e em conformidade com o Inciso II do Parágrafo Pri-

meiro do Art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores
SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FME e A ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO 

BEZERRA- ME.
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2015.

Monteiro, 04 de Agosto de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº 2.1.06/2014/FME
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2.1.06.001/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA 

RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, através de recursos próprios, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Monteiro
CONTRATADO: ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA- ME
OBJETO: Constitui Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de R$ 3.090,00 (Três mil e noventa reais), 

ficando o referido contrato com o Valor Total de R$ 15.450,00 (Quinze mil quatrocentos e cinquenta reais).
BASE LEGAL: Cláusula Sexta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 

8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores
SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FME e A ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO 

BEZERRA- ME.
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2015.

Monteiro, 04 de Agosto de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente aInexigibilidade de Licitação nº 008/2015, que 
objetiva: Aquisição de projeto didático/pedagógico referente as temáticas Dengue, Água, Lixo e Trânsito, 
destinado aos alunos do sistema municipal de ensino de Bayeux; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: Soler Edições Pedagógicas Ltda  –R$ 654.500,00. 

Bayeux - PB, 09 de setembro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2015
CONTRATO Nº 220/2015 - Contratado(a): Soler Edições Pedagógicas Ltda. Objeto: Prestar o 

fornecimento de projeto didático/pedagógico referente as temáticas Dengue, Água, Lixo e Trânsito, 
destinado aos alunos do sistema municipal de ensino de Bayeux. Valor Contratado: R$ 654.500,00.  
Recursos: Próprios e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação - Mat. de Consumo. Vigência: 
10/09/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 10 de setembro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ Nº 12.227.426/0001-61 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1.720/2015 em João 
Pessoa, 21 de agosto de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do PARQUE EÓLICO 
CHAFARIZ 4, com 13 aerogeradores e potência instalada de 26 MW, na zona rural do Município: SANTA 
LUZIA – UF:PB. Processo: 2015-000843/TEC/LP-2372.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ Nº 12.227.426/0001-61 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1.624/2015  em João 
Pessoa, 17 de agosto de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do  PARQUE EÓLICO 
CHAFARIZ 1, com 15 aerogeradores e potência instalada de 30 MW, na zona  rural do Município: SANTA 
LUZIA – UF:PB. Processo: 2015-000841/TEC/LP-2370.

PEDRO CESAR BEZERRA NETO, CPF 486.756.874-00, torna público que requereu a SEMAPA - Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para edificação 
residencial Unifamiliar - Situado na BR 230 KM 10 LOTE 345 Quadra 24 Praia de Jacaré - Cabedelo 
- no Condomínio Alamoana.

CLINEPA – CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAÍBA LTDA – CNPJ/CPF Nº 35.570.431/0001-78, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 1829/2015 em João Pessoa, 9 de setembro de 2015 – Prazo: 430 dias. Para a atividade 
de: Edificação Médico-hospitalar (Clínica de Nefrologia da Paraíba) Na(o) AVENIDA RUI BARBOSA – Nº 
198 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2015-001794/TEC/LI-3953.

MENDES COMBUSTÍVEIS-LTDA, Torna público que requereu junto a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, Autorização Ambiental, para Transporte de Carga Perigosa (Ga-
solina, etanol e diesel), em todo Estado da Paraíba, Carro placa: JFQ- 2798/PB, através do Processo 
nº 2015-002630.

POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA-LTDA, CNPJ Nº 04.650.706/0001-50, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Autorização Am-
biental, para Transporte de cargas perigosas, (Gasolina, etanol e diesel), em todo Estado da Paraíba, 
carro placa: OXO- 8278/PB.  Processo nº 2015-001722.

MPL – MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA LTDA – CNPJ Nº 08.966.053/0001-73, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 
4034/2013/PROC. Nº 2013-005730 – BENEFICIAMENTO DE VERMICULITA = AC: 2,10ha = IT: 
622.668,00 = NE: 24 = LOC. ATV. SÍTIO BARRA – ZONA RURAL – SANTA LUZIA – PB. Processo: 
2015-005294/TEC/LO-0464.

MECANICA RIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.802.245/0001-59, Torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1645/2015 em 
João Pessoa, 17 de agosto de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Manutenção de Máquinas 
e Equipamentos para Indústria Na(o) RUA VL 07 – LT 05, QD 42 Município:  JOÃO PESSOA – UF: 
Processo: 2015-003811/TEC/LO-0078.

VIDIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – CNPJ Nº 12.678.132/0001-
56, torna público que requereu a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para 
Edificação Comercial, situado Av. João Câncio da Silva, 620 – Bairro Manaira – João Pessoa – PB.

TIJOLOS SUL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 02.184.804/0001-13, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para Funcionamento 
Comércio de Material de Construção, situado Rua Vicente de Paula Chianca – 120 – Portal do Sol – 
João Pessoa – PB.

HONÓRIO PEREIRA MEDEIROS, CPF Nº 536.515.454-15, torna público que requereu da SEMAPA 
- Secretaria de Meio Ambiente de Cabedelo à Licença de Operação Nº 0138/2015, para atividade 
Licenciada – Galpão Comercial, situado no Lote 14, Quadra E, Loteamento João Paulo I, Renascer 
– Cabedelo – PB.

JOÃO EXPEDITO FARIAS DE MELLO – CPF Nº 039.988.004-68, torna público que recebeu da 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente de Cabedelo à Licença de Operação Nº 0130/2015, para 
atividade Licenciada de Galpão comercial, situado no Lote 15 – Quadra E, Loteamento João Paulo I, 
Renascer – Cabedelo – PB.

MARIA DAS GRAÇAS HONÓRIO DA SILVA – CPF Nº 072.659.214-53, torna público que requereu da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente de Cabedelo à Licença de Operação Nº 140/2015, para atividade 
Licenciada Galpão Comercial, situado no Lote 08, Quadra E, Loteamento João Paulo I, Renascer – PB.
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