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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual
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Ano CXX1I
Número 193

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

l Taxa de juros do cartão de crédito chega a 350,79% ao ano. Página 11

l Preços de aluguel de imóveis para temporada podem cair. Página 13

l Procon encontra irregularidades em casa de shows de Cabedelo. Página 14

l Polícia apreende 20 quilos de droga e prende duas pessoas Página 15

A UNIÃO  

28o Máx.
23o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,811  (compra) R$ 3,813  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,800  (compra) R$ 4,030  (venda)
EURO   R$ 4,309  (compra) R$ 4,314  (venda)

ALTA

ALTA

23h28

11h19

0.4m

0.3m

baixa

baixa

05h17

17h34 

2.4m

2.3m

Sol e poucas 
nuvens

PonTo TuRÍsTIco Em fase de conclusão, o relógio do sol do Centro de Convenções da ca-
pital marcará, além das horas, os solstícios de inverno e verão no hemisfério sul  PágInA 9

ILUSTRAÇÃO: William Medeiros
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FOTO: Divulgação

Começa o Salão
Nacional de Humor

Abertura acontece 
hoje a partir das 19 horas 
no Espaço cultural, em 
João Pessoa.  PágInA 5

Esportes

MEdIdAS dE AjUSTE FISCAL

A equipe do Belo sofreu derrota no último sábado

Lígia Feliciano na abertura do 33o Enafit Hildeberto Barbosa (E) fez conferência Food trucks e food bikes são nova mania Campinenses celebram centenário do bispo

20Caderno

Governo anuncia novos 
cortes e a volta da cPMF

O Orçamento de 2016 será 
reduzido em R$ 26 bilhões com 
cortes no Minha Casa, Minha 
Vida, no PAC e em despesas com 
diárias e auxílios. Haverá, ainda, 
adiamento do reajuste dos ser-
vidores públicos e suspensão 
de concursos.  PágInA 18

Vice-governadora faz
saudação a auditores 

Academia de Letras
promove encontro 

Federer até que tentou, mas
djokovic continua o 1o do tênis 

Frente Trovadora
faz espetáculo 
na Usina Cultural

 

Belo ainda tem chance 
de chegar à classificação 

PB terá associação de 
“comida sobre rodas” 

Missa homenageia 
dom Manuel Pereira 

EVENTO ANIVERSÁRIO GASTRONOMIA RELIGIÃO

POESIA

 PágInA 17  PágInA 4

 PágInA 8 PágInA 24

 PágInA 13  PágInA 3

O tenista sérvio 
se mantém 
como o melhor
da atualidade

Políticas

Greve

Parceria busca coibir casos 
de ameaças a juízes na PB 

Funcionários dos Correios 
fazem assembleia hoje 

Comissão de Segurança do TJPB 
e Polícia Civil debateram ontem me-
canismos de segurança.  PágInA 17

Trabalhadores vão analisar pro-
posta da empresa e podem deflagrar 
greve a partir de amanhã. PágInA 3

 PágInA 22
FOTO: Divulgação
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Antigamente, quando o assunto envolvia 
pequenos furtos e casos de estelionato, fala-
va-se muito na figura do lanceiro. Era, hoje se 
pode dizer, um modesto agente do crime que, 
misturado à população nos centros das cida-
des, sempre em horários de maior concentra-
ção, se dedicava a surrupiar bens e valores dos 
mais distraídos. Agia tão discretamente que 
muitas vezes suas vítimas, só algum tempo de-
pois, é que davam conta de terem sido lesadas.  
Nada garante que esta figura ainda não esteja 
em atividade nas ruas de grande movimen-
tação por este Brasil afora. Mas, em razão da 
evolução tecnológica e dos novos meios de co-
municação, os velhos lanceiros já não reinam 
absolutos no território do crime. A competir 
com eles, estão também, e em número cada vez 
maior, os chamados golpistas da internet.

Foi mais ou menos este o alerta dado pela 
Delegacia de Defraudações e Falsificações do 
Estado no último fim de semana. Ao destacar 
esta nova modalidade de delinquente, o dele-
gado Lucas Sá, em matéria divulgada no do-
mingo por este jornal, apresentou números 
que justificam a apreensão das autoridades e 
reforçam a necessidade de as pessoas se pre-
caverem com atenção ainda mais redobrada. 

O delegado explicitou que, de acordo 
com os relatórios policiais, existem hoje 37 
modalidades de golpes identificados, sem 
contar com os casos de falsificação de docu-
mentos, falsa identidade e fraudes proces-
suais. São casos que não chegam a ser uma 
novidade, mas o fato novo é que, quanto 
mais se sofisticam os golpistas, mas a popu-
lação tem de adotar medidas de precaução. 
Exemplo clássico: concentrar-se no uso dos 

aparelhos celulares, abstraindo-se do vai-e-
vem das ruas é quase um convite para que os 
delinquentes passem a agir. 

‘”O estelionatário está sempre se rein-
ventando. Às vezes, uma modalidade fica sa-
turada, já que a polícia a descobre. Então, o 
golpista procura um jeito novo de atacar as 
suas vítimas em potencial” – ensinam as au-
toridades policiais. Conclusão óbvia: ao cami-
nhar pelas ruas, movimentadas ou não, todo 
cuidado é pouco. A polícia, claro, tem o dever 
de proteger o cidadão, sempre em condições 
de impedir o golpe, o furto ou mesmo o rou-
bo. Mas se não houver esta atenção redobra-
da torna-se difícil uma ação mais eficiente na 
inibição dos marginais. 

De acordo com o delegado Lucas Sá, cerca 
de 820 ocorrências deste tipo foram registra-
das, no caso de João Pessoa, durante o ano de 
2014. Neste ano de 2015, os registros têm sido 
em maior número, e o ano nem terminou. Uma 
das explicações é que, além das ruas, os crimes 
de estelionato e falsificação estão sendo come-
tidos via internet. São inúmeras as vítimas que 
recorrem à polícia para denunciar que tiveram 
cartões clonados, invasões em sites de compra 
no chamado e-comercio e por aí vai. O aparato 
policial precisa, sim, manter-se atento e vigi-
lante para o combate aos lanceiros de rua. A 
população precisa se sentir segura quanto 
transita de um lugar para outro. Mas, sem os 
cuidados pessoais, que implicam inclusive em 
repassar cadastros, nomes, números de docu-
mentos pela internet, tudo isso fica muito mais 
complicado. E os cuidados – é evidente – de-
vem ser de todos. Incluindo, por óbvio, as pos-
síveis vítimas.

Editorial

 Alerta para todos

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de  setembro de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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“nOSSO OlhAR”bOlSA fAmílIA ElE nÃO fOI

RAnKInG - UEPb ESTÁ EnTRE AS 20 mElhORES DO PAíS

A Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Humano (Sedh), realiza ofi-
cina Intersetorial sobre o Programa 
Bolsa Família para onze municípios 
paraibanos, hoje, no Hotel Ouro 
Branco, em João Pessoa. A gerente 
da Proteção Social Básica da Sedh, 
Ediclê Travassos, destacou que só 
estão participando os representan-
tes dos municípios  com necessida-
de de atualização sobre o programa.

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba  realiza, a partir de hoje 
a exposição fotográfica “Nosso 
Olhar”, imagens do cotidiano do 
povo da Paraíba, dos fotógrafos 
da Casa Nyll Pereira e Roberto 
Guedes, além dos servidores 
Sônia Aguiar e Washington 
Rocha. A exposição tem apoio 
do presidente da AL, deputado 
Adriano Galdino.

O ex-tesoureiro da Prefei-
tura de Campina Grande no 
Governo Veneziano, Rennan 
Trajano, alegou outra convo-
cação de um órgão federal no 
mesmo horário em que fa-
laria ontem à CPI da Câmara 
Municipal de Campina Gran-
de.  A CPI do tesoureiro, como 
é conhecida, é presidida pelo 
vereador João Dantas.

A Universidade Estadual 
da Paraíba obteve mais 
uma importante conquis-
ta no que diz respeito à 
avaliação de qualidade 
das universidades bra-
sileiras. O Ranking Uni-
versitário Folha (RUF) 
2015, divulgado nessa 
segunda-feira (14), pela 
Folha de S. Paulo, colocou 
a UEPB entre as 20 me-
lhores universidades es-
taduais do país, sendo, neste caso, a 19ª universidade estadual melhor avaliada nacionalmente e 
a 7ª do Nordeste. Entre as universidades públicas em geral (federais e estaduais), a UEPB é 64ª 
melhor Instituição de Ensino Superior do país e a 19ª do Nordeste. O RUF avaliou os cursos de 
Administração, Biologia, Computação, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia Civil, Farmácia, Física, Geografia, História, Jornalismo, Matemática, Odontologia, Peda-
gogia, Letras, Psicologia, Química, Relações Internacionais e Serviço Social da Instituição. Destes, 
os cursos de Relações Internacionais e Serviço Social figuram como os vigésimos melhores cursos 
do país nas suas áreas. O RUF é uma listagem das universidades brasileiras, de acordo com a sua 
qualidade. Para chegar ao ranking, a Folha criou uma metodologia própria (tendo como referên-
cias avaliações internacionais consolidadas), que mescla indicadores de pesquisa e de inovação 
e a opinião do mercado de trabalho e de pesquisadores renomados, cadastrados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep-MEC). Os indicadores que compõem a fórmu-
la do RUF são qualidades de pesquisa, qualidade de ensino, avaliação de mercado, indicador de 
inovação e indicador de internacionalização. O ranking geral contou com 192 universidades ava-
liadas. Em nível nacional, que reúne universidades estaduais, federais e privadas, a UEPB obteve 
a 93ª posição, com nota geral de 41,08.

OS 20 AnOS DA mORTE DE mARIz
As homenagens póstumas ao ex-governador Antonio Mariz têm ínicio hoje, às 10h, numa sessão es-
pecial no auditório da Procuradoria Geral de Justiça. Um dos palestrantes é o procurador da República 
Luciano Mariz Maia. Além dele falam sobre Antonio Mariz o engenheiro do DER Carlos Pereira, Dedé Jó e o 
procurador-geral de Justiça do Estado, Bertrand Asfora. “Temos a honra de abrir a solenidade em torno 
de um dos mais importantes nomes da Política Ética do Brasil”, disse Bertrand.

A temperatura  hoje no Litoral terá máxi-
ma de 29º C e mínima de 22º C.  No Brejo 
a máxima é 27º C e a mínima de 18º C. No 
Agreste, a máxima é de 30º C e a mínima 
de 19º C. Na região do Cariri-Curimataú, 
a temperatura máxima deverá ficar em 
torno dos 32º C e a mínima, perto dos 
17º C. Para o Alto Sertão, a previsão é de 
máxima de 35º C e mínima de 19º C. No 
Sertão, a máxima deve chegar aos 36º C 
e a mínima, aos 20º C.    

O PTB faz encontro estadual no auditório 
da Asplan, no centro de João Pessoa, no 
dia 25 deste mês. A presidente nacional do 
partido deputada federal Cristiane Brasil, 
PTB-RJ, confirmou presença. Na pauta, as 
eleições de 2016, claro. Nelas, as alianças, 
os candidatos a prefeito, a vereador... Ter 
um candidato a vice-prefeito na capital es-
taria de bom tamanho.     

OS SONHOS DO PTB
AESA InfORmA

J.n.Ângelo (interino)
josenapoleaoangelo@gmail.com
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Meus grandes mestres

Na coluna passada recordei as togas, 
isto é, os magistrados que admirei e com 
os quais convivi mais de perto. Voltarei 
ao assunto em breve, pois há mais para 
falar sobre essas togas. Mas agora me 
deu vontade de recordar os professores 
que mais influíram na minha vida.

E lá vou eu mexer no passado, no-
vamente, coisa que nem gosto muito de 
fazer, pois adoro o presente. Mas, como 
diz o ditado, recordar é viver, e vamos 
trazer à lembrança aqueles mestres que 
me fascinaram, não só com a palavra, 
mas sobretudo com o comportamento. 
A sabedoria sempre ao lado da ética. Fo-
ram professores que jamais diriam, ao 
se encaminharem para a sala de aula: 
“vou vender meu peixe”. Que prosaísmo!

Não sei por onde começar nessa gos-
tosa evocação de meus tempos de estu-
dante. Que tal o antigo Liceu Paraibano? 
Foram tantos os mestres que me encan-
taram naquele antigo educandário...

E eis que me chega à lembrança o 
nosso Otacílio de Albuquerque: sempre 
muito bem vestido, muito asseado, a voz 
mansa e o giz escrevendo equações no 
quadro-negro. Como a Matemática se 
tornava fácil em sua boca! Com que dig-
nidade ele se impunha durante a aula. 
Um silêncio de se ouvir a batida do pró-
prio coração. 

E vamos a outro professor. Que tal 
evocar o mestre Mauro Coelho, profes-
sor de História da Civilização, matéria 
que ele enfeitava com a sua imagina-

ção, o seu bom humor e um profundo 
senso crítico. Sabia encobrir a verdade 
histórica com aquele manto da fantasia 
a que aludiu o velho Eça. Nas suas lúci-
das preleções, duvido que alguém co-
chilasse ou bocejasse. Nada de retórica, 
nada de pedantismo erudito. O riso não 
faltava nos seus lábios, um riso que ele, 
discretamente, aparava com um lenço. 
Com aquela anedota, segundo a qual o 
impetuoso Pedro I teria sido acometi-
do de uma forte cólica, antes de gritar o 
“Independência ou Morte”, fazia a turma 
sorrir. Lembrar que o sorriso faz parte 
de uma boa didática. 

Mauro Coelho foi fundador do jornal 
católico “A Imprensa”, exerceu o jorna-
lismo e a advocacia para chegar a de-
sembargador, no Rio de Janeiro. 

Continuando nas lembranças, que 
tal falar do professor Manuel Viana, que 
me ensinou Metafísica, na Faculdade de 
Filosofia? Que talento para ensinar!... 
Entrava na sala vestido de paletó e gra-
vata, mas com o seu entusiasmo didáti-
co, terminava tirando o paletó e a grava-
ta, num meio strip-tease. 

Quero terminar com o jurista Miguel 
Reale, no curso de especialização de Fi-
losofia de Direito, na nossa Universida-
de. Pequeno de estatura, mas gigante na 
oratória. Ensinava andando pra lá e pra 
cá, numa desenvoltura que comovia. 

E os outros mestres? Ah, foram tão 
admiráveis... Mas, ficam para outra 
oportunidade.

 Recordar é viver, e vamos trazer à lembrança aqueles mestres que me 
fascinaram, não só com a palavra, mas sobretudo com o comportamento.”

Crônica  Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br
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Servidores dos Correios podem 
deflagrar greve a partir de amanhã

O Sindicato dos Traba-
lhadores dos Correios e Telé-
grafos da Paraíba (Sintect-PB) 
realiza assembleia geral hoje 
para analisar as propostas da 
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos (ECT) e 
deliberar sobre a deflagração 
de greve a partir de amanhã. 
No início de 2014, a categoria 
cruzou os braços por 43 dias 
em vários Estados do Brasil - 

inclusive a Paraíba.
De acordo com Marcos 

Roberto, diretor do colegiado 
do Sintect-PB, as propostas 
colocadas na mesa pela ECT 
não são satisfatórias. “Não 
ofereceram melhorias ao Pla-
no de Saúde - uma das nossas 
principais pautas - e o reajuste 
salarial foi ruim, ainda mais 
levando em conta a inflação 
acumulada que está girando 
em torno de 12% e os lucros 
anuais da empresa. Além dis-
so, falaram em demissões e 
terceirização, dois pontos que 
somos totalmente contrários”. 

Negociação nacional
Na última quinta-feira, a 

representação da ECT, em ne-
gociação do Acordo Coletivo 
de Trabalho de 2015 e 2016 
com o Comando Nacional 
das Negociações, apresentou 
duas propostas. Umas delas 
inclui o acréscimo de R$ 100 
na Gratificação de Incentivo 
à Produtividade (GIP), fazen-
do o valor chegar à R$ 150 e 
9,56% de reajuste no reem-
bolso creche/babá/tickets/
auxílio especial a partir de 
agosto de 2016. A outra pro-
posta apresenta um reajuste 
salarial de 3% em janeiro e 
mais 3% em agosto de 2016, 
com o mesmo reajuste nos 
benefícios sociais da primei-
ra alternativa.

Eles realizam assembleia 
hoje para analisar a 
proposta salarial da ECt

Como não escrevi 
sobre Geraldo Vandré 
(na foto ao lado com 
Joan Baez) no dia de 
seu aniversário de 80 
anos, sábado passado, 
transcrevo aqui o meu 
texto principal da coluna 
publicada a respeito dele 
há um mês 14 e dias.

“Em 2011 foram 80 
anos de João Gilberto. Em 
2012, 70 anos de Gilberto 
Gil, Caetano Veloso e Pau-
linho da Viola; também 
completaram-se os 100 anos de Gonzagão.

“São muitas as datas redondas em 
nossa música popular brasileira. Ainda 
gosto de classificar essa grande expressão 
cultural como MPB. Nasci, aprendi, sou e 
estou assim, um emepebista e roqueiro 
que não arreda o pé do que escuta e pensa.

“Por lembrar das redondas, destaco 
que o grande e às vezes impreendido Ge-
raldo Vandré vai completar” (completou 80 
anos, em 12 de setembro).

“O cidadão, advogado Geraldo Pedrosa 
de Araújo Dias, nascido em João Pessoa, 
tem todo o direito de alegar que é melhor 

O adeus a “Caminhando” já é bem forte

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

nnn No dia 22 
de outubro (uma 
quinta-feira), às 
19h, será o lança-
mento da edição 
comemorativa dos 
10 anos do livro 
“Anayde Beiriz - 
Panthera dos olhos 
dormentes”, de 
Marcus Aranha 
(foto). O acon-
tecimento será na 
Fundação Casa 
de José Américo 
(FCJA).
nnn O prefácio  
da reedição é de 
Humberto Fonsê-
ca de Lucena, do 
IHGP. Segundo o 
responsável pela 
edição comemorativa, o 
também médico Marcus 
Aranha Filho, ele pro-
videnciou fotos inédi-
tas e acrescentou um 
caderno em que Anayde 
Beiriz se autorretrata, 
respondendo a uma 
centena de perguntas 
sobre temas diversos.
nnn Na noite do lan-
çamento, a apresentação 
do livro será do secretário 
de Cultura do Estado, Lau 
Siqueira. Ele tem um texto 

no livro: “Anayde Beiriz 
vive” - originalmente pu-
blicado em março de 1987 
no jornal “ O Norte”. A 
belíssima capa da edição 
comemorativa é da “desig-
ner” Tânia M. Freire.
nnn Esses padres e 
pastores que proliferam 
por aí e envolvem-se em 
escândalos sexuais, po-
dem falar em nome de 
Deus? O fato é que hipo-
critamente falam em 
seu nome. São os novos 
sepulcros caiados.

Geleia geral

um Brasil domi-
nado pelo seu 
próprio exército 
do que pelo de um 
invasor. Como tem 
o direito legítimo 
de elogiar a Força 
Aérea  Brasileira 
e ter composto 
“Fabiana”. Também 
o direito maior 
de não querer 
ser mártir, de não 
desejar ser coloca-
do ao lado de Chico 

Mendes ou Margarida Alves.
Vandré nunca quis arriscar sua vida. 

Isso também é um direito. Não o patru-
lhem, pois afinal, ele à sua maneira, não 
quer ter medo de ser feliz.

O compositor de “Disparada” há cerca 
de dez anos que é o que queria ser, quando 
assumiu a negação pública do que fez em 
“Caminhando (Pra não dizer que não falei 
das flores”) como uma maneira de estar no 
mundo que lhe resta. Que nos resta. Não va-
mos cobrá-lo. Ninguém precisa chorar, pois 
sempre haverá coisas novas para contar 
nas cantigas mais antigas, como no “Ran-

cho da rosa encarnada”; única parceria de 
Vandré com Gilberto Gil.

O que hoje o cidadão Geraldo Dias diz 
(como naquela longa entrevista dada a Ge-
neton Moraes Neto) não desfaz o que gravou 
o cidadão Geraldo Vandré: coisas como os 
antológicos sons de “Aruanda”, ”Quem quiser 
encontrar o amor”, “Fica mal com Deus”, 
“Porta-estandarte”, “Aroeira e “Ventania”.

O sangue rebelde de Vandré perma-
neceu em toda a trilha sonora do filme “A 
hora e a vez de Augusto Matraga”, adapta-
ção de Roberto Santos para o conto-novela 
de Guimarães Rosa.

Já quem tem em casa o disco “Das 
terras de Benvirá”, tem puro ouro musical. 
É o quinto álbum de estúdio de Vandré, 
lançado em 1973. Foi gravado na França 
em 1970, época em que ele ainda estava 
exilado, e lançado naquele país como um 
compacto simples, com o nome de “La 
passion brésilienne”.

Dá para respeitar, tranquilamente, 
os dois Geraldo, mesmo com o acentuado 
favoritismo para os lados da parte Vandré, 
enquanto nos sonhos que vamos sonhando 
as visões vão se clareando.

(Em “Disparada”, “as visões se clarean-
do, até que um dia acordei”).

Feliphe Rojas
Especial para A União

A Catedral Diocesana de 
Nossa Senhora da Concei-
ção, no Centro de Campina 
Grande, realizou no último 
domingo uma celebração 
especial em homenagem ao 
centenário de nascimento de 
Dom Manoel Pereira da Cos-
ta, terceiro bispo da cidade. A 
celebração foi presidida pelo 
Bispo Emérito de Palma-
res-PE, Dom Genival Saraiva 
de França, natural de Al-
cantil-PB, que foi ordenado 

sacerdote por Dom Manoel 
em 1965, e concelebrada 
pelo atual bispo de Campina 
Grande, Dom Manoel Delson, 
com a participação de vários 
padres da Diocese.

Durante a celebração, 
que contou com a partici-
pação de familiares de Dom 
Manoel Pereira, ocorreu o 
lançamento do selo comemo-
rativo ao seu centenário. Na 
homilia, Dom Genival falou 
sobre a vida de Dom Manoel, 

natural de Pocinhos, que foi 
o terceiro bispo de Campina. 
“Deus seja louvado, porque 
nos deu Dom Manoel como 
sacerdote, como cristão”, 
destacou.

Ele lembrou que foi Dom 
Manoel quem abriu as portas 
da Diocese de Campina para 
a evangelização através das 
ondas do rádio, com a cria-
ção do programa Bom Dia 
Irmãos, na Rádio Caturité, 
pertencente à Diocese local. 

Catedral celebra o centenário de 
Dom Manoel Pereira da Costa

 3º BISPO DE CAMPINA GRANDE

A Operação Lei Seca, realizada pelo 
Departamento Estadual de Trânsito da 
Paraíba (Detran-PB) em parceria com 
outros órgãos, flagrou 29 condutores  
dirigindo sob efeito do álcool na noite 
do sábado (12) e madrugada do último 
domingo (13), em João Pessoa. Durante 
as blitze foram feitas 380 abordagens a 
veículos e 427 pessoas realizaram o teste 
do bafômetro. Seis pessoas foram con-
duzidas à Central de Polícia por estarem 
dirigindo alcoolizadas.

As atividades também resultaram 
em 26 remoções de veículos  – sendo 24 
carros e duas motos – para o pátio do 
Detran-PB, em Mangabeira, os quais es-
tavam com problemas de documentação 
e outras irregularidades

De acordo com o balanço da ope-
ração, também foram expedidos 61 au-
tos de infração, sendo 29 infrações por 
direção sob a influência de álcool ou de 
qualquer substância psicoativa que de-
termine dependência. Outras 29 pessoas 
que não tinham sinais de embriaguez e 
duas pessoas que apresentavam sinais 

de embriaguez recusaram-se a realizar 
os testes do bafômetro. E ainda foram 
apreendidas 32 Carteiras Nacional de 
Habilitação (CNH).

A equipe da Operação ainda con-
seguiu  recuperar um veiculo  da marca 
Ford Ranger que havia sido roubado na 
Avenida Tancredo Neves, em João Pessoa.

De acordo com o Chefe de Poli-
ciamento do Detran, Ricácio Cruz, as 
atividades da Operação Lei Seca vai in-
tensificar as atividades no próximo dia 
21, data em que completa três anos de 
atuação na Paraíba. 

“Durante todos os finais de sema-
na estamos em diversas cidades fiscali-
zando o trânsito. Nunca é demais lem-
brar que dirigir sob efeito de álcool é 
crime”, ressaltou Ricácio Cruz, chefe de 
policiamento e da Operação Lei Seca 
no Estado. “A orientação é agirmos 
com ações de educação e conscientiza-
ção dos condutores em conjunto com 
a fiscalização, quando é averiguado o 
cumprimento da legislação de trânsito 
pelos motoristas”, explicou.

Operação Lei Seca flagra 
29 motoristas embriagados

NA CAPITAL

FOtO: Walter Rafael/Secom-PB

Na operação do último fim de semana, foram realizadas 380 abordagens a veículos

O Governo do Estado en-
trega hoje, às 10h, em Campina 
Grande, mais 50 equipamentos 
do SOS Mulher, aparelhos ele-
trônicos dotados de um aplica-
tivo que auxilia na proteção de 
mulheres que sofrem violência 
e que estão sob medida prote-
tiva, com a vida ameaçada. Os 
equipamentos são capazes de 
ligar as vítimas diretamente ao 

Centro Integrado de Operações 
Policiais (Ciop) e à Delegacia 
Especializada de Atendimento 
a Mulher (Deam), em tempo 
real. Outros 100 aparelhos fo-
ram entregues no ano passado 
a mulheres na mesma situação, 
em João Pessoa.

Segundo a coordenadora 
das Deam no Estado, delega-
da Maísa Félix, assim como 

acontece na Capital, as víti-
mas estarão ligadas à Polícia, 
que, por meio do aparelho, é 
capaz de realizar monitora-
mento. “A interface do aplica-
tivo apresenta três cores pe-
las quais é possível saber em 
que situação a mulher está: 
verde, amarelo e vermelho, 
fazendo alusão à situação de 
risco”, explicou Maísa Félix.

Governo entrega 50 aparelhos 
do ‘SOS Mulher’ em Campina 
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8a Conferência Estadual de 
Saúde começa hoje na capital
Evento contará com 
representantes dos 223 
municípios paraibanos

Com o tema “Saúde 
Pública de Qualidade para 
Cuidar Bem das Pessoas”, 
a 8ª Conferência Estadual 
de Saúde acontece a partir 
de hoje) até quinta-feira 
(17), no Espaço Cultural, 
em João Pessoa. O evento, 
que conta com a participa-
ção de representantes dos 
223 municípios da Paraíba, 
é realizado a cada quatro 
anos e tem o objetivo de es-
tabelecer diretrizes e metas 
para a melhoria do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Es-
tado. A Tenda Paulo Freire, 
inspirada na proposta da 
Educação Popular, está in-
cluída na programação, com 
a intenção de criar um es-
paço acolhedor para rodas 
de conversa nas quais serão 
discutidos os temas centrais 
da Conferência.

“Os temas serão discu-
tidos no auditório principal 
(Teatro Paulo Pontes) com 
palestrantes e dez inter-

venções dos ouvintes. Na 
Tenda Paulo Freire, estes 
mesmos temas poderão ser 
conversados de forma bem 
participativa e informal, 
em outros horários – são as 
chamadas Rodas de Conver-
sa”, explicou o presidente do 
Conselho Estadual de Saúde 
e da Conferência, Eduardo 
Cunha. A intenção é provo-
car o debate e promover a 
participação de todos.

“As Rodas de Conver-
sas serão conduzidas por 
um facilitador que cuidará 
dos tempos de cada fala, da 
ameaça de monopólio da 
palavra por alguma pessoa 
e da articulação das ideias 
de contribuições do grupo. 
Para deixar as pessoas mais 
tranquilas, vamos misturar 
com dinâmicas e manifes-
tações artísticas”, disse 
Eduardo.

Ainda de acordo com 
Eduardo, a programação 
da Tenda Paulo Freire fun-
cionará durante os debates 
no auditório principal. “A 
expectativa é que cerca de 
1.300 pessoas participem 
da Conferência”, declarou.

Polícia prende 
suspeito de homicídio

A Polícia Militar prendeu, na tarde 
de ontem, um foragido da Justiça que 
vinha sendo apontado como suspeito 
de um homicídio no mês de julho deste 
ano e atuava no tráfico de drogas da 
comunidade do Cadeado, em Santa Rita, 
inclusive expulsando os moradores das 
casas. Vando Vieira da Silva, de 29 anos, 
já cumpria pena por homicídio no regime 
semiaberto e desde o dia do assassinato 
atribuído a ele não retornou mais à 
Cadeia Pública de Santa Rita.

Curtas

Bairros ficam 
sem água hoje

Prorrogada inscrição 
para prêmios

A Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) executará, hoje, serviço 
de manutenção corretiva na Estação 
de Tratamento de Água de Marés. Em 
decorrência dos trabalhos, o abastecimento 
de água será interrompido, das 8h às 22h, 
nas seguintes localidades: Centro, Tambiá, 
Róger, Baixo Róger, Ilha do Bispo, Varadouro, 
Cordão Encarnado, Alto do Mateus, Bairro 
dos Novais, Funcionários I, Jardim Planalto, 
Oitizeiro, Cruz das Armas, Jaguaribe, Torre, 
Expedicionários, Tambauzinho, Pedro 
Gondim, Bairro dos Estados, Jardim Treze de 
Maio, Ipês, Mandacaru, Padre Zé e Alto do Céu, 
em João Pessoa; toda a cidade de Bayeux; e 
Várzea Nova, em Santa Rita.

As inscrições para os Prêmios 
Gestão Escolar e Professores do Brasil, que 
terminariam ontem, foram prorrogadas 
para o dia 28 deste mês. O Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), ressalta a importância 
dos já inscritos finalizarem o cadastro 
no site www.educadoresdobrasil.org.br. 
“Essa é mais uma chance para aqueles 
que gostariam de participar dos prêmios 
e não conseguiram se inscrever no tempo 
previsto”, disse a coordenadora do prêmio 
na Paraíba, Ana Maria Costa. 

A Academia Paraibana de Letras 
comemorou ontem, no auditório Cel-
so Furtado, no Centro da capital, o 
aniversário de 74 anos de fundação. 
Na ocasião, os escritores Hildeberto 
Barbosa Filho e Carlos Newton Junior, 
foram os palestrantes do evento, onde 
discutiram as obras de Ariano Suassu-
na (in-memorian), um dos maiores es-
critores da literatura brasileira.

Além dos palestrantes, fizeram 
parte da mesa, o presidente da Aca-
demia Paraibana de Letras, Damião 
Cavalcanti, a superintendente do Jor-
nal A União, Albiege Fernandes,  in-
telectuais e convidados. Acadêmicos, 
escritores, poetas e personalidades 
da cultura paraibana prestigiaram a 
homenagem. 

Emocionado com o convite, o es-
critor Hildeberto Barbosa frisou que 
falar do imortal Ariano Suassuna é 
sempre uma emoção pela contribui-
ção que o escritor deixou para a lite-
ratura do País. “Um ícone que jamais 
será esquecido pelo que deixou de 
obras valiosas”, disse. O professor da 

Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Carlos Newton, ressaltou que 
Ariano será eternamente enaltecido 
pelas obras, romances e crônicas. 

“Uma contribuição permanente 
atualizada pela diversidade para a 
cultura nacional”, disse Carlos New-
ton. A superintendente do Jornal A 
União, Albiege Fernandes, parabeni-
zou a Academia Paraibana de Letras 
por mais um ano de fundação e des-
tacou a sua importância para a cultu-
ra estadual. “Uma data especial para 
uma casa que reúne os maiores inte-
lectuais da Paraíba”, ressaltou. 

Academia Paraibana de Letras 
comemora 74 anos de fundação

FOTO: Ortilo Antônio

A superintendente de A União, Albiege Fernandes, palestrantes e membros da APL no evento de ontem

O Centro de Convenções 
de João Pessoa sedia, desde 
ontem, o maior evento de En-
fermagem da América Latina, 
o 18º Congresso Brasileiro 
dos Conselhos de Enferma-
gem - CBCENF, que terá a par-
ticipação de mais de 7 mil con-
gressistas de todo o País, além 
de delegações estrangeiras.

O evento foi captado pelo 
Governo da Paraíba, por meio 
do Centro de Convenções, em 
2013, Convention Bureau de 
João Pessoa e Conselho Re-
gional de Enfermagem (Co-
ren) e com a sua realização 
cerca de R$ 17 milhões serão 
injetados na economia da ci-

dade, gerando empregos, mo-
vimentando o comércio e o 
parque hoteleiro.

Durante os três dias do 
evento, acontecerá uma série 
de atividades, como audiência 
pública, encontro de enfer-
magem na atenção primária 
em saúde, palestras e mesas 
redondas, lançamentos de li-
vros, workshop de práticas 
integrativas e complementa-
res em saúde-pics, Encontros 
Nacionais dos Profissionais de 
Enfermagem Militares e Téc-
nicos e Auxiliares de Enfer-
magem, oficinas de educação 
sexual e violência doméstica, 
entre outros.

Congresso reúne 7 mil 
pessoas em João Pessoa

ENFERMAGEM

O escritor Hildeberto
Barbosa frisou que falar 
do imortal Ariano
Suassuna é sempre uma 
emoção pela contribuição 
que o escritor deixou 
para a literatura do País. 

Wellington Sérgio 
wsergionobre@yahoo.com.br
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Lourdinha Luna escreve 
sobre a educação na 
cidade de Areia
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Evento vai celebrar a 
passagem dos 80 anos 
de Geraldo Vandré 

Grupo Frente Trovadora, 
de Alagoa Grande, 
se apresenta na capital
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Promovida pela Funesc, 3a edição do Salão Nacional do Humor José Lins do 
Rego será aberta hoje e inclui, como novidade, a homenagem a outros autores 

Trabalhos de 14 artistas - dos quais 8 são parai-
banos - integram o 3º Salão Nacional do Humor 
José Lins do Rego, evento gratuito ao público 
promovido pela Funesc (Fundação Espaço Cul-
tural) que abre hoje, às 19h, na sede da própria 
instituição, localizada em João Pessoa, perma-
necendo até 15 de outubro. A novidade é que, a 
partir desta edição, o leque de homenageados 

é ampliado, deixando de focar apenas no escritor do livro 
intitulado Menino de Engenho - dentre outros clássicos - para 
incluir mais autores de destaque nas diversas expressões 
da arte. No entanto, a primeira atividade da programação 
acontece à tarde, às 14h30, no Auditório 1, com a palestra da 
pesquisadora Geane Luna, professora da UEPB (Universidade 
Estadual da Paraíba) sobre Zé Lins para uma turma de 180 
alunos.        

A exposição - montada no Mezanino, ao qual o público 
pode ter acesso pela rampa 1 - contém obras selecionadas 
por meio de edital lançado em junho de 2014, nas categorias 
cartum, charge, tira, HQ (uma página) e caricatura, nas lin-
guagens desenho, pintura e colagem. Entre as peças estão as 
três ganhadoras do Salão: no 1º lugar, o trabalho “O Sorriso 
de Ubaldo”, de William Medeiros; em 2º, “Monteiro Lobato”, 
de Luyse Costa; e, em 3º, “Augusto & Eu”, de Val Fonseca, que 
receberam R$ 2 mil, R$ 1.500 e R$ 1.000, respectivamente. 
E, ainda, a obra “Zé Limeira”, de Fernando Nascimento, que 
levou a menção honrosa. Todos esses vencedores são parai-
banos. A comissão julgadora foi formada por três técnicos da 
Funesc com conhecimentos específicos na área, designados 
pela presidência da própria Fundação. Mas outros partici-
pantes também são da Paraíba, a exemplo de Américo Filho e 
Izaac Brito. Os demais integrantes do Salão são os seguintes: 
Beto, Douglas Nogueira, Edilson Oliveira, Iéio, Marcela Luni, 
Moisés, Paulo Gracino e Wallace Ramon.  

O coordenador de Artes Visuais da Funesc, Edilson 
Parra, fez questão de destacar para o jornal A União a obra 
que levou a menção honrosa, sobre Zé Limeira. “Achei muito 
bacana o trabalho”, disse ele, acrescentando haver a partici-
pação de artistas de outros Estados, a exemplo de São Paulo, 
Paraná e Minas Gerais. Nesta 3ª edição, passou-se a aceitar 
trabalhos enfocando autores de destaque na literatura e em 
outras áreas da expressão artística, a exemplo do humorista 
Chico Anysio. “Nos dois anos anteriores homenageamos José 
Lins do Rego mas, agora, estamos homenageando outros au-
tores de reconhecido talento, que contribuíram para a cultura 
paraibana e nacional”, prosseguiu Edilson, lembrando que 
a palestra e o Salão objetivam marcar o 58º aniversário de 
morte - transcorrido no último sábado - do autor de Menino 
de Engenho e Riacho Doce, morto em setembro de 1957. E 
justificou que, por razão de ordem administrativa, a mostra - 
realizada por parceria interna entre a Coordenação de Artes 
Visuais, Coordenação de Quadrinhos e diretoria da Galeria de 
Arte Archidy Picado - acontece agora e não na passagem da 
data de nascimento de Zé Lins, que é três de junho de 1901. 
E ainda ressaltou a importância do Salão, destacando que são 
poucos do gênero realizados no País.

A artista Luyse Costa, que participa do Salão Nacional do 
Humor José Lins do Rego pela primeira vez, está radicada em 
São Paulo e lamentou não poder estar presente na abertura 
do evento. “De uns 5 anos pra cá houve um destaque especial 
na área da ilustração. Isso não se deve apenas pelos incenti-
vos de editoras ou salões, mas, principalmente, pelo esforço 
contínuo dos próprios ilustradores. Uma nova geração de 
artistas nasceu em João Pessoa e está muito empenhada em 
entrar no mercado”, disse para A União ela, que, a propósi-
to, é autora da capa do livro intitulado primeiro volume da 
Coleção Primeira Leitura, intitulado Augusto dos Anjos em 
Quadrinhos, lançado no ano passado. 

Outro participante que está estreando no Salão é o 
ilustrador paraibano Américo Filho. “Minhas expectativas 
são as melhores possíveis. Vai ser um teste de qualidade. 
Uma prova de avaliação do trabalho”, disse para A União ele, 
que vem atuando como profissional há menos de um ano e 
considerou “uma vitória” o fato de ter sido selecionado para o 
evento, que acredita servir para divulgar e valorizar o artista 
paraibano.

ilustrações: Divulgação

Em sequência: Os três primeiros colocados do salão, O 
Sorriso de Ubaldo, de William Medeiros; Monteiro Lobado, 
de Luyse Costa,; Augusto e Eu, de Val Fonseca, e ainda, 
Zé Limeira (lado), de Fernando Nascimento, que recebeu a 
menção honrosa 

Passarela do sorriso
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

n Evento: 30 Salão Nacional do Humor José Lins do 

Rego 

n Participantes: 14 aristas, sendo oito paraibanos

n Abertura: Hoje

n Hora: 19h

n Local: Mezanino, acesso pela rampa 1 do Espaço 

Cultural, em João Pessoa

n Entrada: Gratuita

n Período: Até 15 de outubro  

n Palestra sobre José Lins do Rego: Professora 

da UEPB, Geane Luna

n Data: Hoje 

n Hora: 14h30

n Local: Auditório 1 do mezanino, acesso pela rampa 1

n Entrada: Gratuita

Serviço



A cidade de Areia já possuía desde 
o governo do presidente da Paraiba, 
Basílio Quaresma Torreão (1836), um 
sistema de instrução primária para letras 
e música, dirigidas ao sexo feminino.  
No entanto poucos arraiais paraibanos 
implantaram o ensino para as mulheres, 
e a maioria continuou analfabeta. 

Na afirmação retrógrada diziam os 
chefes de família que a falta de estudo, 
precavia as filhas, do ato de escrever a 
rapazes, o que não era permitido, sem o 
consentimento paterno.  A intolerância 
visava coibir a vontade das descenden-
tes, cabendo ao genitor escolher seu 
consorte, as amizades e até as vestes. A autoridade paterna 
fora preservada por muito  tempo. No limiar do século XX, de 
certa forma, porém mais amena, a dependência da mulher ao 
pátrio poder ainda existia. Para assumir emprego público, ela 
carecia de autorização do genitor ou do marido. 

Para eliminar a falta absoluta de conhecimento das letras 
para as areenses sofreu alternâncias em seu funcionamento, 
até se implantar em definitivo, em 1855. Por determinação 
do presidente da província Antônio da Costa Pinto Silva, a 
instrução fundamental para ambos os sexos, com os mestres 
subvencionados pelo Estado, passou a vigorar, em Areia

Fora tão grande o progresso intelectual da cidade serrana, 
que no 1º Censo Demográfico realizado em território brasi-
leiro, em 1872, que recebeu o nome de Recenseamento da 
População do Império do Brasil, havia mais eleitores no burgo 
interiorano do que na capital da Paraíba. E anote-se que, até 
então, apenas os homens mereciam o título de eleitor. 

Credita-se a superioridade dos sufrágios no Brejo de 
Areia, a noção deles quanto à leitura e a escrita, o que lhes   
conferiu staus social e a condição de votar e ser votado, con-
forme a lei em vigor.

O direito para a concessão do título de eleitor, era exigen-
te e só permitia possuí-lo quem lesse e escrevesse correta-
mente e dominasse  “as quatro peças de contas...”   No Sertão 
do Bruxaxá esse pertinente aviso era letra morta. Deve-se 
inclusive esse sucesso ao gênial professor Joaquim Silva como  
veremos.

 Na constância do estágio alternativo, Joaquim Silva 
encontrou tempo nas suas atividades de lente de português, 
francês e latim, para incentivar o estudo das humanidades 
em sua terra. Como integrante de um grupo com vocação 
para as artes cênicas o ilustre mestre criou o primeiro tea-
tro paraibano, sem ajuda oficial, inaugurado em 1859 com a 
denominação de Teatro Recreio. Posteriormente essa Casa de 
Espetáculos fora rebatizada, com o onomástico de Minerva, 

O bispo vai ter de cassar o Papa, pois 
Francisco é a favor dos gueis. Isto é, ele 
não faz propaganda, não induz ninguém 
a ser coluna do meio, mas não condena 
os voluntários do terceiro sexo. Não quer 
vê-los crucificados, nem na fogueira, como 
se fazia antigamente. O Papa quer que os 
gueis, as lésbicas, os transexuais, todo o 
elenco do GLTS: as raparigas (profissio-
nais do sexo), as aborteiras, os divorcia-
dos, as cangalheiras, 
venham todos para a 
Igreja, para o convívio 
cristão. 

Se eu ainda sei 
ler português, é isso o 
que o Papa Chico tem 
dito em seus pronun-
ciamentos recentes 
sobre sexualidade. 
Entendo que o Papa 
acha que, se a Igreja 
pretende converter 
o pessoal da LGTS, 
não pode dizer chô. 
Quem quer pegar 
galinha, ou frango, 
não diz chô. Assim 
reza a sabedoria 
popular. A Igreja, nem 
o Papa, nem o Bispo, 
nem o padre, nem o 
sacristão, nem a irmã 
de caridade, ninguém 
pode condenar a priori a comunidade da 
sexualidade alternativa.

O padre Luís Coute foi colocado no 
índex pelo Bispo só porque pregou a tole-
rância para com os militantes GLTS. Tole-
rância não quer dizer aprovação. E mes-
mo que fosse. Como dizia a mãe de um 
conhecido veado: “é dele, ele dá a quem 
quiser”. O que é que a Igreja tem a ver com 
o patrimônio sexual de fulano e beltra-
no? Eles estão prejudicando a quem? A 
ninguém. Esse é o pensamento dos bispos 

autores d’ A Sexualidade Humana (Vozes), 
clássico dos anos oitenta.

O padre Coute já foi execrado por 
defender os pobres, os sem carteira 
assinada, os comunistas, materialistas, 
anarquistas, trotskistas e perrepistas 
ateus. Como eu, que sou um trotskista
-perrepista. Espero que o Bispo não me 
excomungue, não me dê o xerem, como a 
sinagoga de Nazaré fez a Jesus, e a sinago-

ga de Amsterdã fez com Baruch 
Spinoza. Benvindo Spinoza era 
o que seu nome queria dizer, 
mas lhe deram o xerem, que 
era uma carta de maldição e 
expulsão.

Conheci um Baruch que 
era mais bem tratado. Epilé-
tico, tinha toda a assistência. 
Quando tinha crises, vinha uma 
ambulância buscá-lo e levá-lo 
para uma clínica particular. Era 
um baita Hotweiler, que gania 
e ciscava quando entrava em 
convulsões – quando baixava o 
anjo, como dizia o profeta, com 
todo o respeito. A atitude do 
Bispo, suspendendo Coute de 
ordens, proibindo-o de celebrar 
missa para os do xerem, é tão 
radical quanto os que acendiam 
a fogueira dos autos de fé.

Aos Távoras, na Lisboa an-
tiga, ainda quebraram as pernas 

e os braços a cacetadas, antes acende-
rem o fogo. A barbárie foi tão forte que 
a rainha Dona Maria I (Maria Francisca 
Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana 
de Bragança) enlouqueceu para o resto 
da vida, sendo substituída no comando 
do reino pelo filho Dom João VI, O Papa 
Frangos,  – que elevou o Brasil à categoria 
de Reino Unido, abriu os portos, criou a 
imprensa, fundou o ensino superior (a 
Escola de Cirurgia da Bahia e a de Direito 
de Olinda e do Rio de Janeiro), o Banco 
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O bispo e o papa

O ensino em Areia

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Cuidado com a diarista!
Um dos problemas que mais afetam as famílias das 

médias e grandes cidades, hoje, é o relativo a domésticas, 
caseiros e diaristas. Em dez anos, o percentual de diaris-
tas entre as empregadas domésticas quase dobrou. Elas 
representavam 12,6% da categoria em 2003, segundo 
dados do IBGE. Em maio deste ano, a parcela estava em 
23,7%. Segundo especialistas, a nova lei das domésticas, 
que eleva o gasto dos patrões com mensalistas, vai inten-
sificar esse movimento nos próximos anos. A opção pelo 
serviço das diaristas não gera encargos. A propósito, a 
PEC das Domésticas trouxe consigo o encarecimento dos 
serviços prestados nas residências. 

Recentemente, a 8.ª Turma do TST manteve deci-
são que condenou um cidadão gaúcho – que é empre-
gador doméstico - a assinar a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) e pagar as verbas trabalhistas 
correspondentes a quase 14 anos de trabalho de uma 
diarista que lhe prestava serviços três vezes por semana 
(quatro horas diárias). Maria Helena relatou que traba-
lhou na casa de praia do casal, Manoel e Mariza, receben-
do meio salário mínimo e sem ter a carteira de trabalho 
assinada. Em defesa, o empregador alegou que o serviço 
era prestado de forma autônoma, no máximo uma vez 
por mês, e durando menos de três horas. A contestação 
sustentou ainda que, nos meses de veraneio, a diarista 
não prestava serviços, alegando que tinha trabalho em 
outras residências da região.

Baseados em testemunhas que afirmaram ver 
a trabalhadora pelo menos três vezes por semana na 
residência, o juiz de primeiro grau e o TRT reconhece-
ram o vínculo de emprego e condenaram o reclamado ao 
pagamento de todas as verbas trabalhistas rescisórias. O 
recurso ao TST sustentou que houve confissão e provas no 
processo no sentido de que a doméstica se fazia substituir 
por seu marido na prestação dos serviços, não havendo, 
portanto, vínculo de emprego entre as partes, uma vez 
que o trabalho não era prestado de forma pessoal.

O marido da diarista
Os argumentos, no entanto, não convenceram o mi-

nistro relator do recurso: “O fato de ela ser acompanhada 
por seu marido nas suas atividades não permite inferir que 
seu trabalho não era prestado de forma pessoal” – destacou 
o voto. Confirmados pelo TST, a sentença de primeiro grau 
e o acórdão do TRT-RS deferiram o seguinte:

1) Anotar o contrato na CTPS da autora, fazendo cons-
tar que a admissão se deu em 01.09.1996, na função de em-
pregada doméstica, e a rescisão em 31.03.2010, com salário 
de 50% do piso salarial regional, correspondente a quatro 
horas de trabalho prestado em três vezes por semana.

2) Pagamento das diferenças salariais correspon-
dentes a 50% do piso salarial regional aplicável aos 
empregados domésticos, e as importâncias recebidas, 
equivalentes à metade do salário mínimo nacional, ob-
servado nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano, o 
adimplemento de um salário mínimo nacional;

3) aviso prévio; 13º salário proporcional de 2006 e 
2010; d) 13º salário integral dos anos de 2007 a 2009; e) 
férias integrais de 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 
em dobro; férias simples de 2008/2009; e proporcionais 
de 2009/2010, todas com acréscimo de um terço.

Justa causa
A Justiça do Trabalho do Paraná manteve a demis-

são por justa causa de uma empregada doméstica de 
Londrina, que saiu do serviço e deixou duas crianças 
sozinhas, uma delas com necessidades especiais. A do-
méstica foi admitida em setembro de 2012. Em 49 dias 
úteis de trabalho, faltou seis vezes sem justificativa e foi 
advertida. Dois dias depois, saiu da residência e deixou 
as crianças sós. O filho telefonou para o pai, que voltou 
do escritório para atender as crianças e levar a menina à 
escola. Dispensada após o incidente, a doméstica pediu 
a reversão e garantia provisória de emprego, pois estava 
grávida no momento da demissão. A decisão definiu que 
a trabalhadora colocou em risco a saúde e a integridade 
física dos menores e considerou legítima a aplicação da 
dispensa por justa causa.

Para a 7ª Turma TST, a demissão durante contrato 
de experiência não afasta o direito à estabilidade da 
gestante; a garantia provisória de emprego à mulher grá-
vida, no entanto, só se aplica quando ocorre a demissão 
sem justa causa, o que não foi o caso do processo. 

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

Farolito Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

A atitude 
do Bispo, 
suspendendo 
Coute de ordens, 
proibindo-o de 
celebrar missa 
para os do 
xerem, é tão 
radical quanto os 
que acendiam a 
fogueira

numa homenagem à deusa da 
Sabedoria.   

Ainda por iniciativa do 
professor Joaquim Silva, passou 
a existir em Areia um Gabinete 
de Leitura, uma Biblioteca e 
dois Conjuntos Musicais. Esses 
elementos da Cultura foram res-
ponsáveis pela representação 
da força ativa que se estabe-
leceu no cidadão da terra e na 
ideal formação de educadores, 
escritores, poetas e musicistas. 

No ano da graça de 1911, 
no paroquiato perpétuo do 

Cônego Odilon Benvindo de Almeida e Albuquerque, vigário 
de Areia, fora incentivado pelo arcebispo metropolitano da 
Paraíba, o areense Dom Adauto Aurélio de Miranda Henriques, 
a assumir a função educativa das irmãs da Sagrada Família, 
algumas brasileiras, outras vindas da França. No solo de Areia 
elas permaneceram até 1920. Foram dez anos de serviço da 
educação feminina de Areia.

Com a ausência das religiosas da congregação de Santa 
Emília de Rodat, instalou-se no mesmo prédio, com internato, 
para as moças da zona rural, o curso “Júlia Leal”, dirigido pela 
professora Júlia Verônica Leal, a primeira preceptora de José 
Américo de Almeida. A atividade educacional do Instituto, está 
registrada ao meado de 1930.

Nesse ano, assume o MVOP o filho ilustre de Areia – José 
Américo de Almeida.  Em carta à sua preceptora comunica que 
criará a Escola de Agronomia do Nordeste, para a terra natal. E 
a resposta à sua missiva, Júlia informa a reação dos areenses e 
fala do sonho deles de ter em seu solo uma Faculdade  de Direi-
to. O informante replica e diz que a moderna Escola irá tirar os 
agricultores do atraso secular, orientando-os na prática moder-
na da agricultura mecanizada.

Em 1933 José Américo leva o presidente Getúlio Vargas a 
conhecer sua cidade o local em que será implantada, a sonhada 
Escola de Ensino Superior.  Em 1936 realizou-se a inauguração 
da EAN e houve o primeiro vestibular.

Sete anos depois (1937) o pároco da freguesia de Areia,-
Monsenhor João Coutinho reaparelhou o prédio e convidou 
as irmãs franciscanas alemãs de Dillingen,  para adotar o lema 
Solídeo Honor et Glória (Somente a Deus Honra e Glória). A 
direção do educandário coube, inicialmente, ao padre Francisco 
Lima. Em fevereiro de 1938 foi fundada a Sociedade Mantene-
dora do Colégio Santa Rita, com personalidade jurídica própria. 

 Em linhas gerais estão delineados até o segundo quartel 
da década de 1940, as Escolas de Areia. Outras surgiram, depois 
das citadas.  

do Brasil, a casa da moeda, a Casa da 
Pólvora, a Escola de Artilharia, a Biblio-
teca Real, o Observatório Real, o Jardim 
Botânico. O etc real.

Diziam que o rei era abestalhado e 
corno, mas foi o maior governo do Brasil, 
inventou o Brasil. Graças aos Távoras, 
que enlouqueceram sua mãe, e a Napo-
leão, que o tangeu de Lisboa.

O padre Coute canonizou os már-
tires da revolução popular brasileira. 
Naquela parte da Missa em que se invo-
cam os santos nominalmente, lendo-se 
o rol do hagiológio, Coute chamava, um 
por um, os mártires da ditadura e do la-
tifúndio: João Pedro Teixeira, Nego Fuba, 
Margarida Maria Alves, Carlos Marighe-
la, Carlos Lamarca, Frei Tito e outros – o 
hagiológio não está aqui. Eu digo por 
que naquele tempo eu era papa-hóstia e 
não perdia a missa de Coute, na Basílica 
de Mandacaru. Uma vez ele registrou 
minha presença, no sermão, e disse que 
eu era uma pessoa da sociedade e traía 
minha classe para ir à missa popular. 
Amém.

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado.)
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Roteiro

Música

Qual o seu preferido?

Faz quase um mês que o aplicativo de música do 
meu telefone celular não toca outra coisa que não 
seja o disco mais recente do U2, “Songs of Innocence” 
(Canções da Inocência), lançado no ano passado. Antes 
dele, eu passei um bom tempo ouvindo o trabalho mais 
recente do inglês Noel Gallagher, ex-líder e principal 
compositor da extinta banda Oasis.

Antes desses dois lançamentos musicais houve vá-
rios outros que dominaram meus ouvidos em diversas 
ocasiões. É que quem aprecia algum tipo de arte sem-
pre tem aquela mania de inventar listas com os seus 
favoritos. No meu caso, que sou mais ligado à música, 
a ideia é estabelecer os melhores discos, os melhores 
artistas, as melhores canções e etc. 

Após anos de “reflexão”, cheguei à conclusão de 
que “o melhor” depende do seu estado de espírito, da 
fase por que passa sua vida e até mesmo do quanto 
você já consumiu de determinado artista.

Por exemplo, as bandas por meio das quais tive 
o primeiro contato com o rock foram Guns and Ro-
ses e Legião Urbana. Cada uma delas foi apreciada 
avidamente numa proporção muito mais elevada 
em relação a outros artistas com os quais fui tendo 
contato. Para se ter uma ideia, eu comprei um vio-
lão, lá pelo final da década de 90, com o único intui-
to de aprender o maior número possível de músicas 
da Legião. 

Acontece que o tempo passa e a gente muda. Aí 
nossos gostos vão se transformando e as experiências 
por que passamos vão ajudando a moldar as pessoas 
em que nos tornamos. Como a gente vive muita coisa 
diferente: alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, a 
trilha sonora da nossa vida tende a mudar constante-
mente. 

Lembro-me de fortes discussões que tive com ami-
gos sobre os dez melhores discos ou as dez melhores 
músicas, ou então sobre os artistas que nunca podere-
mos deixar de escutar e coisas do tipo. Não é que seja 
besteira, mas, olhando para trás, percebemos que nos-
sa vida é bem mais complexa.

É muito bom se deixar levar por uma boa música 
ou se emocionar com a letra ou a melodia de uma can-
ção encontrando relação com a nossa caminhada. Mas 
é somente isso. Sempre teremos nossos favoritos. Que 
os escutemos até enjoar. Saibamos, no entanto, que o 
tempo passa e outros virão. 

Enquanto isso, vou descarregando a bateria do 
meu celular com “Every Breaking Wave” ou “Cristal 
Ballroom” do U2, relaxando com a boa música dos ir-
landeses, já sabendo que em breve encontrarei meus 
próximos discos, músicas ou artistas preferidos. 

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque

    Humor 
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Em cartaz

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

SERVIÇO

Tônio

Uma noite de homenagem 
acontece hoje, a partir das 19h, 
o Móbile Café, localizado na Rua 
Conselheiro Henrique, 90, Centro 
(esquina com Duque de Caxias), que 
recebe o evento “Geraldo Vandré 80 
anos - Caminhando e Cantando”. A 
entrada será dois quilos de alimen-
tos não perecíveis que serão doados 
para instituições sociais.  A come-
moração é uma iniciativa do Projeto 
Tamborete (grupo de zabumbas e 
de estudos da música paraibana) 
que atende adolescentes e crianças 
da rede pública de ensino. Dentre as 
atividades do projeto está a homena-
gem a músicos paraibanos no dia do 
seu aniversário. O projeto já realizou 
homenagens a Jackson do Pandeiro, 
Antônio Barros, Genival Lacerda, 
Escurinho, Cátia de França e Pedro 
Osmar. O homenageado desta vez 
será o arauto das canções de protes-
to, Geraldo Vandré, que completou 
80 anos na última sexta-feira, dia 12.

A homenagem – que infelizmen-
te não contará com a presença do 
artista – faz parte de uma estratégia 
do projeto em reconhecer a grande-
za dos artistas da Paraíba em vida. A 
homenagem tem a confirmação das 
presenças de diversos artistas como 
Pedro Osmar, Milton Dornellas, Es-
curinho, Érica Maria, Júnior Targino, 
Seu Pereira, Braga Xavier, Ely Porto 

 

Reunião da classe artística 
com a presidente da Funesc

A presidência da Funesc, por meio de suas coordenações de tea-
tro, dança e circo, convida artistas, grupos e seus respectivos fóruns 
para uma reunião cuja  pauta é discutir a ocupação do Espaço Cultural 
José Lins do Rego durante o mês de janeiro, entre outros assuntos.

Os encontros acontecerão às 18h, no auditório 1 do mezanino, 
rampa 1. Amanhã será o dia do teatro, cuja coordenadora é Suzy Lopes. 
É de grande importância que todos que fazem o teatro paraibano 
participem destes momentos para que juntos construam melhores 
caminhos para o teatro. 

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

AM
0h Madrugada na Tabajara
4h Aquarela Nordestina
6h Jornal Estadual
7h Primeira Bola
8h Big Show do Bolinha
11h Bola na Rede
12h Fala, Paraíba!
14h A Tarde é Nossa
17h Ide com você
19h Voz do Brasil
20h Programação Musical
22h E Por Falar em Saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Fomento

e Projeto Tamborete, entre outros, 
que entoarão as canções mais em-
blemáticas do cantor.

Geraldo Vandré é o nome artís-
tico de Geraldo Pedrosa de Araújo 
Dias, paraibano, nascido em João 
Pessoa, 12 de setembro de 1935.
Mudou-se para o Rio de Janeiro em 
1951, tendo ingressado no curso de 
Direito da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Militante estudantil 
participou ativamente do Centro 
Popular de Cultura da UNE.

Em 1966, chegou à final do Fes-
tival de Música Popular Brasileira 
da TV Record com o sucesso Dispa-

Músico paraibano Geraldo Vandré

Evento celebra os 80 
anos de Geraldo Vandré

FOTO: Divulgação

rada, interpretada por Jair Rodri-
gues. A canção arrebatou o primeiro 
lugar ao lado de A Banda, de Chico 
Buarque. Em 1968, participou do 
III Festival Internacional da Canção 
com Pra não dizer que não falei de 
flores ou Caminhando.

A composição era um hino de 
resistência contra o governo mili-
tar e foi censurada. O Refrão “Vem, 
vamos embora / Que esperar não é 
saber / Quem sabe faz a hora, / Não 
espera acontecer” foi interpretado 
como uma chamada à luta arma-
da contra os ditadores. O sucesso 
acabou em segundo lugar no festi-
val, perdendo para Sabiá, de Chico 
Buarque e Tom Jobim.

Ainda em 1968, com o AI-5, Van-
dré foi obrigado a exilar-se. Depois 
de passar dias escondido na fazenda 
da viúva de Guimarães Rosa, morto 
no ano anterior, o compositor partiu 
para o Chile e, de lá, para a França. 
Voltou ao Brasil em 1973. Até hoje, 
vive em São Paulo, onde prefere o 
ostracismo, mas continua compondo. 
Uma de suas remotas aparições pú-
blicas aconteceu em 2014, quando foi 
convidado pela cantora norte-ameri-
cana Joan Baez a subir no palco du-
rante sua apresentação em São Paulo, 
saudado como “mito” pela artista, não 
cantou, apesar de ter se mantido um 
bom tempo ao seu lado.

O AGENTE DA U.N.C.L.E. (EUA 2015) Gênero: Espiona-
gem , 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 nucleares. Tambiá3: 18h30 e 
20h40 CinEspaço4: 21h40 Manaíra 8: 18h45 e 21h20  
Manaíra 10/3D: 19h.

A ENTIDADE 2 (EUA 2015) Gênero: Terror Duração:97 
min. Classificação: 16 anos. Direção: Ciarán Foy. Com 
James Ransone, 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 
4: 13h15, 15h50, 18h15 e 20h45 Tambiá1: 16h15, 
18h15 e 20h15 .

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 condi-
ções 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 meni-
no (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: 14h, 17h50 e 21h50. 

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: 14h Tambiá4: 14h CinEspaço4: 
13h50 e 15h40. 

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 Torres), 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. Tambiá3: 
14h30 CinEspaço2: 16h e 20h Manaíra 3: 13h45, 
15h45, 17h45, 19h45 e 21h50.

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: 16h30  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 8: 14h25 e 16h35.

HOMEM IRRACIONAL (EUA 2015) Gênero:Drama. Dura-
ção: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. Simul-
taneamente, 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: 18h e 19h50 Manaíra 
10/3D: 17h05.

MISSÃO IMPOSSÍVEL - NAÇÃO SECRETA (EUA 2015) Gê-
nero: Ação, espionagem.  Duração: 130 min Classifi-
cação: 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  Manaíra7:  19h10 e 22h05 Manaíra 
10/3D:  21h40 Tambiá4: 15h50, 18h20 e 20h50.

TED 2 (EUA 2015) Gênero: Aventura, comédia. Du-
ração:116 min Classificação: 16 anos. Direção: Seth 
MacFarlane Com Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, 
Amanda Seyfried . Completamente 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 5: 20h30 Tambiá5: 
18h20 e 20h30 CinEspaço4:  14h10, 16h20 DUB 
18h40 e 21h LEG. 

O PEQUENO PRÍNCIPE (FRA 2015) Gênero: Animação. 
Duração: 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 
5: 13h, 15h30 e 18h Manaíra 10/3D:  14h e 16h30 
CinEspaço3: 14h e 16h Tambiá5/3D: 14h10.



Oficinas do Cinesesc estão com inscrições abertas

Com o objetivo de dialogar e ad-
quirir conhecimentos sobre cinema, as 
oficinas disponíveis em outubro pelo 
Projeto Cinesesc, já foram divulgadas. 
As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas no setor de Cultural do Sesc 
que fica localizado na Rua Desembar-
gador Souto Maior, n0 281 - 20 Andar, 
Centro, João Pessoa. Fones: 3208-
3158/999-960-183. As fichas também 
podem ser solicitadas através do 
email: salesmarij@gmail.com.

A expectativa dos organizadores é 
repetir o êxito alcançado no ano passa-
do, quando foram realizadas as mostras 
de difusão da atual produção de filmes 
paraibanos e um público perfil social 
diversificado teve acesso a um processo 
de discussão sobre assuntos como: A 
produção cinematográfica paraibana.

As oficinas oferecidas são As 
Adaptações dos Quadrinhos no Cinema 
com o ministrante Audaci Junior nos 
dias 6 e 7 de outubro às 19h às 21h e 
tem como objetivo refletir sobre as 
diferenças entre as HQs e as pelícu-
las; apresentar obras menos conhe-
cidas que não são superproduções 
com super-heróis; apontar as causas 
e motivos para que Hollywood use 
constantemente os quadrinhos como 
matéria-prima; colocar curiosidades 
comparativas das duas mídias.

A outra oficina é Análise da 
Maquiagem de Produções Audiovisuais 
que tem como ministrante Willians 
Muniz nos dias 19 e 20 de outubro no 
horário de 9h às 11h e tem como ob-
jetivo abordagem de diversas técnicas 
de maquiagem cinematográfica, publi-
citária, analisar e recriar maquiagens 

Trovadores
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Anoite de hoje será de poe-
sia em João Pessoa. É que a 
Usina Cultural da Energisa 
receberá, a partir das 20h, 
o grupo Frente Trovadora, 
de Alagoa Grande. O grupo 
compôs um espetáculo com 
interpretações de catorze 

poemas de Felipe D’Castro. A noite será 
aberta pelo violonista Jaelson Farias. A 
entrada custa R$ 5,00. A organização é de 
Maria Hawley.

O grupo Frente Trovadora promove um 
diálogo entre a literatura e outras lingua-
gens artísticas, como forma de incentivar 
a leitura de textos poéticos através de uma 
proposta que provoca no público uma inte-
ração artístico-cultural imediata. 

No formato sarau poético-artístico, o 
grupo trabalha com nomes como Augusto 
dos Anjos, Zé da Luz, Vinícius de Moraes, 
Cora Coralina, Fernando Pessoa, Viviane 
Mosé, entre outros.

Felipe D’Castro, o poeta homenageado 
da noite, nasceu em João Pessoa, em 1990, 
mas mora em Bayeux. Ingressou em 2009 
no curso de Letras da Universidade Federal 
da Paraíba, com habilitação em Língua Por-
tuguesa. Em 2014 publicou “O desordinário 
em Sérgio de Castro Pinto” (Editora Ideia), 
seu livro de estreia na crítica literária que 
aborda a poesia do paraibano. Também em 
2014 iniciou mestrado na linha de pesquisa 
de Literatura Comparada. É professor de 
Língua Portuguesa e deve lançar seu pri-
meiro livro de poemas pela Editora Patuá 
nos próximos meses.

Felipe já publicou poemas em revis-
tas como o Correio das Artes e a Boca 
Escancarada, em coletâneas de circulação 

Grupo se caracteriza por mesclar de forma criativa diferentes expressões artísticas, a exemplo da literatura, música e encenação

Torquato Joel e Willians Muniz irão ministrar oficinas dentro da programação

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Lucas Duarte
Especial para A União Frequentar um curso de teatro pode, 

antes mesmo de formar um ator ou atriz, 
ter muitas outras finalidades. Particular-
mente para os duros anos de adolescência, 
com os hormônios em alta e a cobrança do 
mundo sobre as costas, serve para quebrar 
a barreira da timidez e favorecer a desen-
voltura e a expressividade em público – 
quando a inibição representa uma verda-
deira trava pessoal. “O teatro não está só 
para o palco: me ajudou a falar e conviver 
melhor, que são lições que vou levar para a 
vida”, testemunha João Vitor, de 14 anos.

Todas as terças e sextas-feiras, pela 
manhã e tarde, o Teatro Ednaldo do Egyp-
to, em Manaíra, recebe quatro turmas 
gratuitas, do nível básico ao avançado, 
em aulas comandadas pelo diretor Bento 
Júnior, que, com mais de 30 anos de car-
reira, tem espetáculos como “O Auto da 
Compadecida” e “No Amor Somos Todos 
Reacionários” no currículo. O teatro-escola 
é mantido e administrado pela Secretaria 
de Educação e Cultura (Sedec) da Pre-
feitura Municipal de João Pessoa (PMJP) 
e formou, só nos últimos dois anos, 110 
novos atores.

Hoje, são 47 alunos no total, dos 13 
aos 33 anos. Inicialmente projetado para 
atender apenas alunos da Rede Munici-
pal, o curso atingiu tanta procura, que foi 
preciso abrir mais vagas para os demais 
interessados.

Nas vivências, todos passam por 
oficinas de marcação de cena, expressão 
corporal, dicção, tempo e respiração, e vão 
se aperfeiçoando no processo de evolu-
ção cênica, ao aplicar as técnicas de jogos 
teatrais baseadas na metodologia desen-
volvida pelos dramaturgos Augusto Boal e 
pela americana Viola Spolin, e nos estudos 
didáticos para o teatro de Ingrid Koudela.

FoTo: Divulgação

FoTo: Divulgação

Grupo de Alagoa Grande leva poesia, música e teatro à Usina Cultural

Curso no Ednaldo do Egypto 
forma alunos com laboratórios 
e oficinas de jogos teatrais

nacional, como o I Concurso Nacional de 
Novos Poetas 2011. Teve o poema “Rito” 
premiado com menção honrosa no I Con-
curso Internacional da Academia de Letras 
Arte e Brasil. O mesmo poema participou da 
finalíssima do Festival de Poesia Encenada 
promovido pelo Serviço Social do Comércio 
(Sesc), em João Pessoa, este ano.

O músico Jaelson Farias, que abrirá a 
noite, atuou como integrante do Grupo de 
Cordas, Sopros e Percussão do Departa-
mento de Artes e acompanhou grupos de 
câmara, como o quarteto Falando em Flauta. 
Em 1992 começou a fazer parte da Camerata 

Laboramus junto a Edvaldo Cabral e outros 
ex-alunos do Cabral, quando realizaram 
concertos por todo o Brasil. Na mesma época 
fez um Duo de Violões com Edilson Eulálio 
(ex-integrante do Quinteto Armorial). Com 
a sua saída do Laboramus, em 1999, Jaelson 
teve a oportunidade de estudar com Albér-
gio Diniz, como preparação para o concurso 
Michelle Pitalluga, em Alessandria na Itália. 

Na ocasião realizou concertos no cen-
tro e norte da Itália e teve aulas com o vio-
lonista Italiano, Giuseppe Luconi, ex-aluno 
de Segóvia. Em 2006 iniciou a formação do 
Duo Laboramus, juntamente com o violo-

nista Chico Dantas, no intuito de prosseguir 
o trabalho da Camerata e resgatar o reper-
tório criado por Edvaldo Cabral, tanto para 
violão solo, quanto para duo de violões. 

Também em 2006 iniciou suas aulas 
com o violonista-musicólogo, Napoleão 
Costa Lima, criador de uma nova Escola de 
técnica violonística, já difundida na Europa 
e que vem impulsionando um forte movi-
mento violonístico em novas gerações.

Atualmente é um dos responsáveis 
tanto por difundir a técnica de Napoleão 
Costa Lima no Brasil, bem como a obra 
do Edvaldo Cabral.

produzidas em diferentes linguagens 
audiovisuais. Produzindo através do 
material visto em aula prática.

A terceira oficina oferecida será 
Aprendendo a Ler Imagens em Movi-
mento com o ministrante Torquato 
Joel nos dias 20,21, e 22 de outubro no 
horário das 14h às 17h cujo objetivo é 
proporcionar aos envolvidos o enten-
dimento claro e simples de como faz 
uma obra audiovisual para despertar 
uma visão crítica das linguagens do 
cinema, do vídeo e da televisão. Ofe-
recendo subsídios técnicos e práticos 
para a construção de elementos audio-
visuais a serem utilizados como ferra-
mentas artístico-culturais e educacio-
nais em várias práticas sociais.

A quarta oficina será ‘História do 

Cinema Dos anos 60 aos Dias Atuais’ 
como ministrante o jornalista Renato 
Félix nos dias 27,28 e 29 de outubro 
com o objetivo de conhecer a história 
do cinema entre os anos 1960 e os 
dias de hoje, as etapas de seu de-
senvolvimento moderno e os grandes 
nomes e movimentos cinematográficos 
da segunda metade da sua história.

Projeto Cinesesc
Exibição de filmes com o objetivo 

de proporcionar acesso à produção 
audiovisual nacional e mundial, tanto 
do circuito comercial quanto alternati-
vo. O projeto conta também com uma 
versão itinerante que atende cidades 
estratégicas ou comunidades onde não 
haja unidade física do Sesc.
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Relógio de sol pode ser o mais oriental das Américas

Centro de Convenções

Instituições oferecem 
mais de 160 vagas para 
bolsas e vestibular

“O relógio de sol do 
Centro de Convenções de 
João Pessoa é uma referên-
cia ao fato de que a capital 
paraibana é o local, ou um 
deles, em que o sol nasce 
primeiro”, esclarece a arqui-
teta urbanista Isabel Cami-
nha, profissional que proje-
tou o Centro de Convenções 
de João Pessoa. 

O relógio foi projetado 
pelo engenheiro Carlos Fil-
gueiras, que é sócio da en-
genheira de Isabel Caminha. 
Por ora o equipamento está 
sendo concluído. Falta ainda 
terminar parte do piso e a 
marcação no piso das linhas 
com a indicação das horas e 
dos solstícios de inverno e 
de verão.

“Talvez este relógio de 
sol seja o mais oriental das 
Américas. Existem sites so-
bre relógios de sol e preten-
demos fazer parte deles”, re-
força  Isabel Caminha.

De acordo com Isabel Ca-
minha, as linhas encontram-
se apenas ponteadas, porém 
observa-se o sombreamento 
gerado pelo gnomon (pontei-
ro). A distância da ponta do 
gnomon ao piso é de 2,27m e 
forma ângulo de 7°11’, que é a 
latitude de João Pessoa, no lo-
cal do Centro de Convenções.

A leitura das horas no 
relógio de sol se dá pela po-
sição da sombra do gnomon 
no piso, em relação às linhas 
radiais, que indicam as horas. 
O desenho foi corrigido para 
a hora legal em João Pessoa, 
que é aproximadamente 40 
minutos atrasada em relação 

Obra do relógio do sol está sendo concluída e falta ainda terminar a parte do piso e a marcação das linhas com a indicação das horas e dos solstícios de inverno e de verão 

à hora solar. “É importante 
salientar que o gnomon foi 
orientado na direção do norte 
verdadeiro (ao invés do norte 
magnético), paralelo ao eixo 
de rotação da terra, Vale lem-
brar que a rotação da terra 
faz um movimento elíptico”, 
explica Isabel Caminha. Pela 
própria variação de velocida-

de da órbita elíptica da Terra 
e da distância desta ao sol, a 
leitura apresenta variações 
durante o ano. Para corrigir 
isso, é necessário somar ou 
subtrair os minutos calcula-
dos por uma “Curva do Tem-
po” ou “Equação do Tempo”, 
que deverá ser afixada no 
gnomon. “Pela curva do tem-

po verifica-se que o relógio 
estará mais atrasado em mea-
dos de fevereiro e mais adian-
tado no final de outubro. Para 
corrigir o horário será preciso 
diminuir os minutos quando 
estiver adiantado e aumentar 
quando atrasado. O relógio de 
sol pode atrasar ou adiantar 
cerca de 15 minutos, durante 

o decorrer do ano. Mais pre-
cisamente, aproximadamente 
em 31 de outubro a hora lida 
pode estar adiantada em até 
16 minutos e 33 segundos e 
aproximadamente em 11 de 
fevereiro a hora marcada na 
sombra poderá estar atrasa-
da em até 14 minutos e 6 se-
gundos”, explica a arquiteta.

Variação de 
angulação do 
astro, pelas 
estações, será 
percebida

FOTOS: Secom-PB

A Fundação Cultural Palmares (FCP) 
lança hoje, às 15h30, selo personaliza-
do e carimbo em homenagem aos 90 
anos da ialorixá Mãe Stella de Oxóssi, 
uma das mais importantes referências 
nacionais em relação às religiões de 
matriz africana. 

O lançamento do carimbo e do 
selo faz parte de um conjunto de ações 
governamentais contra a intolerância 
religiosa, em virtude de vários atos de 
crimes que vêm sendo praticados con-
tra os adeptos de religiões de matriz 
africana no Brasil. Iniciativa conta com 
a parceria dos Correios.

Na ocasião, serão anunciados ain-
da os nomes dos membros do Conselho 
Curador da Palmares, do qual Mãe Stella 
fará parte. A solenidade será no terreiro 
Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador (BA). O 
evento terá a presença da presidente da 
FCP, Cida Abreu, e de outras autoridades.

“Esta homenagem representa o 
reconhecimento da personalidade pú-
blica não apenas como líder espiritual, 
mas também no campo intelectual, no 
qual desempenha importante papel 
pela promoção da igualdade racial, do 
combate ao racismo, do respeito mú-
tuo entre as religiões e da preservação 
e valorização da cultura afro-brasilei-
ra” enfatizou a presidente da Funda-
ção Cultural Palmares, Cida Abreu.

Nascida Maria Stella de Azevedo 
Santos, no dia 2 de maio de 1925, em 
Salvador, foi iniciada na religião dos 

orixás aos 14 anos por Mãe Senhora, 
tornando se ialorixá aos 49 anos de ida-
de. É responsável pelo terreiro Ilê Axé 
Opô Afonjá, fundado em 1910, em São 
Gonçalo do Retiro, na periferia de Sal-
vador, e tombado em 2000 pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan).

É uma importante personagem da 
luta pela liberdade do culto afro-brasi-
leiro. Não chegou a ter filhos biológi-
cos, mas, como líder espiritual, é mãe 
de mais de mil filhas e filhos de santo. 
Inspiração ao povo de santo de todo o 
Brasil, sempre defendeu o diálogo e a 
educação como possibilidades ao com-
bate às diferenças. “A sabedoria não 
tem cor e não pertence a nenhuma 
raça específica”, acredita.

90 anos de Stella de Oxóssi
recebe homenagem da FCP

MÃE DE SANTO
O sol movimenta-se de 

leste para oeste, mas existe 
também um movimento na 
direção norte-sul, ao longo 
das estações do ano. A varia-
ção de angulação do sol, pelas 
estações, será percebida no 
relógio de sol, pela posição 
da ponta da sombra, que vai 
variar entre as duas curvas 
“hiperbólicas” corresponden-
tes aos solstícios de inverno 
(curva mais ao sul) e de verão 
(curva mais ao norte).

O solstício é o momento 
em que o sol está mais de-
clinado ou menos declinado, 
marcando o início do inverno 
ou o início do verão.

“Dado o cálculo das curvas 
dos solstícios, elaborado pelo 
engenheiro Carlos Filgueiras, 
projetei bancos paralelos a es-
tas curvas, gerando uma forma 
leve, com aspecto interessante 
e, ao mesmo tempo, um local 
de descanso e contemplação”, 
diz Isabel Caminha.

Os bancos mais distan-
tes da base do gnomon estão 
projetados paralelos ao solstí-
cio de inverno e demarcam as 
sombras mais longas na dire-
ção sul quando o sol se inclina 
mais para o norte, atingindo 
seu maior comprimento em 
junho (21 ou 23 de junho). Os 
bancos mais próximos ao gno-
mon estão paralelos ao sols-
tício de verão demarcando as 
sombras mais curtas, em de-
zembro (21 ou 23 de dezem-
bro), quando o sol está mais 
no meio do céu. Como em João 
Pessoa não tem “horário de 

verão”, instituído em grande 
parte do país, a única correção 
a ser feita será a da “Curva do 
Tempo”. Em função desta cur-
va foi gerada uma Tabela que 
corrige os minutos em relação 
aos dias dos meses. É impor-
tante verificar que, ao contrá-
rio da “Curva do Tempo”, que 
indica os minutos adiantados 
ou atrasados a tabela indica 
os minutos a aumentar e ou 
diminuir, em dias indicados de 
cada mês, como referência.

Durante o percurso do 
dia, quando o sol nasce e 
quando se põe projeta som-
bras mais longas do que pró-
ximo ao meio dia. O gnomon 
(ponteiro) tem 12 metros de 
comprimento e altura na ex-
tremidade com 2,27m

“Em 2013, ao ir a João 
Pessoa na inauguração do 
Centro de Congressos e do 
mirante, o relógio de sol ainda 
não estava construído. Perce-
bemos que, em determinada 
época do ano, quando o sol 
se movimenta na direção sul, 
a torre do mirante iria gerar 
sombra no local do relógio 
em determinado período da 
tarde, dificultando a projeção 
das sombras do gnomon e a 
leitura das horas”, ressalta a 
arquiteta.

 Segundo ela, foi preciso 
gerar uma simulação em 3 
dimensões, com os blocos da 
torre, o Teatro e o Centro de 
Congressos, com o objetivo de 
estudar a projeção da sombra 
gerada pelos 3 blocos, durante 
todo o dia, em todos os meses. 

Equipamento sensível Escolas de
Cabedelo têm 
biblioteca
intinerante

Desenvolver em crianças 
e jovens o gosto pela leitura 
através de textos literários e 
contação de histórias. Esse é o 
objetivo do projeto “Bibliote-
ca Itinerante: O livro em suas 
mãos”, que até o próximo dia 
21 vai passar por diversas es-
colas municipais de Cabedelo. 
Coordenado pela Secretaria 
Municipal de Cultura (Secult), 
através da Biblioteca Mu-
nicipal Aderbal Piragibe, o 
projeto, que utiliza como fer-
ramentas um caminhão adap-
tado à biblioteca com acervo 
de 2.200 títulos de literatura 
jovem e gibis, tem caráter 
continuado e atingiu, este 
ano, a marca de 15.000 jovens 
beneficiados.

Na última sexta-feira, a 
biblioteca chegou até a Pra-
ça da Palmeira. Lá, alunos e 
usuários puderam usufruir 
dos benefícios e do prazer da 
leitura, de forma gratuita e lú-
dica. Amanhã, a iniciativa es-
tará na Escola Antônio Viana; 
no dia 18, será a vez da Damá-
sio França; e no próximo dia 
21, a Escola Agripino José de 
Moraes é quem deve receber 
a Biblioteca, que estará dispo-
nível sempre das 8h às 11h e 
das 14h às 17h.  “Eu acho mui-
to legal esse projeto”, afirmou 
Ellen Vitória, aluna do 6° ano 
da Escola Rosa de Figueiredo. 
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ITA oferece 140 vagas para 6 cursos
ExcElência Em EngEnharia

Instituto faz inscrições de 
candidatos por intermédio 
de site até hoje

Com cursos de Gradua-
ção e Pós-graduação em áreas 
ligadas à Engenharia, o Insti-
tuto Tecnológico de Aero-
náutica (ITA) é um dos mais 
renomados centros de Ensino 
Superior do Brasil, especial-
mente no setor Aeroespacial. 
Os interessados em ingressar 
no ITA têm até hoje para se 
inscrever no vestibular 2016 
da instituição.

O certame oferece 140 
vagas para seis cursos: En-
genharia Aeroespacial, Ae-
ronáutica, Civil-Aeronáutica, 
Computação, Eletrônica e Me-
cânica-Aeronáutica. As inscri-
ções podem ser feitas no site 
www.vestibular.ita.br. A idade 
máxima para a matrícula no 
ITA é 23 anos completos até 
31 de dezembro de 2015.

As provas escritas serão 
realizadas em 23 cidades bra-
sileiras nos dias 15, 16, 17 e 18 
de dezembro. Os candidatos 
terão de responder questões 
de Física, Química, Matemáti-
ca, Português e Inglês, além de 
uma redação. Também será ne-

Unipê recebe hoje 
“consumo Seguro”

O Unipê recebe hoje a “Semana 
Consumo Seguro” que apresenta as pa-
lestras: Pirataria: o crime no século XXI 
e Falsificação de medicamentos – um 
crime contra a saúde pública, no Audi-
tório do EVA, às 9h. As inscrições são 
feitas no local. O evento integra uma 
ação educativa voltada para o combate 
à pirataria de produtos, como parte do 
programa Estadual de Proteção e Defe-
sa do Consumidor – MP-Procon. A inicia-
tiva é realizada em parceria com o Sindi-
cato Nacional dos Analistas-Tributários 
da Receita do Brasil – Sindireceita, e vai 
até o próximo dia 18 de setembro em 
diversos locais. 

Unesp abre inscrição 
para vestibular

A Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) inscreve para o seu 
vestibular, que oferece 7.355 vagas 
em 176 opções de cursos. Os in-
teressados têm até 13 de outubro 
para se inscrever no site da Fundação 
Unesp.A Unesp reserva um mínimo de 
35% das vagas de cada curso para 
candidatos que tenham feito todo o 
Ensino Médio na rede pública. A meta 
é ter metade dos estudantes vindos 
da escola pública. A taxa de inscrição 
integral é de R$ 155,00. Alunos de úl-
timo ano do Ensino Médio da rede pú-
blica estadual e do Centro Paula Souza 
poderão se inscrever com desconto.

homem é espancado 
até a morte no rS

Um homem morreu depois 
de ser linchado por vizinhos na ma-
drugada de domingo, na Zona Sul de 
Porto Alegre. Ele estaria agredindo a 
própria mulher quando foi cercado por 
populares. Segundo testemunhas, 
Maycon Roberto Cardoso de Lemos, 24 
anos, brigava com a mulher em casa, 
no Acesso E1 da Rua Domingos José 
Poli, no bairro Restinga. As agressões 
seriam frequentes. Por volta da 1h, os 
vizinhos resolveram interceder. Lemos 
foi dominado e espancado. Ele foi gra-
vemente ferido por socos, pontapés, 
pedradas e golpes de pá. O homem 
chegou a ser socorrido no HPS (Hospi-
tal de Pronto Socorro).

xuxa não apresenta 
programa na record

São Paulo (AE) - O programa 
Xuxa Meneghel dessa segunda, foi 
apresentado ao vivo por Rodrigo 
Faro, Marcos Mion e Ticiane Pinhei-
ro, dos estúdios da Record no Rio 
de Janeiro. O programa foi ao ar às 
22h30. A substituição ocorre dois 
dias depois da morte do irmão de 
Xuxa, Cirano Rojabaglia, que sofreu 
um infarto fulminante em Ilha Gran-
de, no Rio. De acordo com a emissora, 
foram exibidas reportagens de Xuxa 
na ilha de Curaçao, no Caribe, haverá 
uma entrevista com Adriana Garam-
bone, a vilã Yunet da novela Os Dez 
Mandamentos, e um número musical 
com o grupo Sorriso Maroto.

Bh terá corpo da 
irmã de Tom Jobim

O corpo da escritora carioca He-
lena Jobim, única irmã do compositor 
Tom Jobim, foi sepultado ontem no 
Cemitério da Paz, Região Noroeste da 
capital mineira. Helena tinha 84 anos 
e morreu no último domingo, em Belo 
Horizonte, onde morava . Ela tinha Al-
zheimer. A causa da morte seria insu-
ficiência renal. Helena começou ainda 
criança na literatura. Segundo infor-
mações do Grupo Editorial Record, que 
publicou parte de seus livros, a irmã 
de Tom Jobim começou a escrever 
poemas aos dez anos de idade. Hele-
na estudou na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-MG).

Engenharia Aeronáutica foi o curso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica mais procurado no vestibular de 2015, com 1.995 inscritos

cessário fazer exames médicos 
para verificar a aptidão ao ser-
viço militar, obrigatório duran-
te o primeiro ano de faculdade.

São asseguradas aos 
alunos do ITA alimentação 
gratuita e moradia a valor 
módico no campus do Depar-

tamento de Ciência e Tecnolo-
gia Aeroespacial (DCTA), em 
São José dos Campos (SP).

A duração de cada um dos 
cursos é de cinco anos, sendo 
que os dois primeiros são co-
muns a todas as especialida-
des. Quem optar pela carreira 

militar será nomeado primei-
ro-tenente no dia da formatura 
e vai atuar nas diversas unida-
des da Aeronáutica, podendo 
chegar ao posto de oficial-ge-
neral (major-brigadeiro).

Ligado ao Comando da 
Aeronáutica, o ITA está loca-

lizado no Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroes-
pacial (DCTA), em São José dos 
Campos (SP). No vestibular de 
2015, se inscreveram 7.792 
candidatos. O curso mais pro-
curado foi o de Engenharia Ae-
ronáutica, com 1.995 inscritos.

FOTO: Reprodução/Internet

Interessados em pleitear o 
Bolsa Piloto têm entre essa se-
gunda-feira e 25 de setembro 
para fazer a inscrição no pro-
grama, da Secretaria de Aviação 
da Presidência da República. O 
Bolsa Piloto foi desenvolvido 
em parceria com a Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac) e 
tem apoio do Ministério da Edu-
cação (MEC). São oferecidas 65 
bolsas para formação de pilotos.

Os bolsistas selecionados 
participarão de aulas práticas 
de voo para obtenção de licença 
nas categorias Pilotos Privados 
de Avião (habilitação de classe 
monomotor terrestre) e Pilotos 
Comerciais (classe multimotor 
terrestre e habilitação de voo 
por instrumentos). Serão dis-
ponibilizadas 50 bolsas para a 
primeira categoria e 15 para a 
segunda.

O Bolsa Piloto tem como 
público-alvo estudantes brasi-
leiros que estejam cursando ou 
sejam egressos de cursos supe-
riores relacionados à aviação ci-
vil, como Ciências Aeronáuticas, 

Tecnológico em Pilotagem Pro-
fissional ou Pilotagem Profissio-
nal de Aeronaves, Engenharia 
Aeronáutica e Manutenção de 
Aeronaves, entre outros.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no endere-
ço eletrônicowww.aviacao.gov.
br. Uma das exigências do edital 
de inscrição, publicado nessa se-
gunda-feira, no Diário Oficial da 
União, é que o interessado seja 
ou tenha sido beneficiário do 
Programa Universidade Para To-
dos (Prouni) e detentor de nota 
do Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem) datado a partir 
de 2010. As etapas eliminatórias 
e classificatórias podem ser con-
sultadas aqui.

Para o ministro da Aviação, 
Eliseu Padilha, o programa re-
força a integração das políticas 
socioeducacionais do Governo 
Federal. “O poder público tra-
balha pela igualdade de opor-
tunidades. O Bolsa Piloto vai 
atender a um público que tem 
um sonho, mas não tem condi-
ções de realizá-lo.”

Bolsas da Anac somam 65

A Faculdade de Tecnologia 
Termomecânica (FTT), institui-
ção de Ensino Superior gra-
tuita mantida pela Fundação 
Salvador Arena, deu início ao 
processo seletivo 2016 que ofe-
rece 160 bolsas 100% gratui-
tas para os cursos presenciais 
de Administração, Engenha-
ria de Alimentos, Engenharia 
de Computação e Engenha-
ria de Controle e Automação. 
A inscrição deve ser feita até 
25/10/15 no site www.ftt.com.
br. A taxa de inscrição é de R$ 
20 (vinte reais).

A FTT adotou um método 
de diferenciação do perfil de 
vaga para conceder os mesmos 
direitos à educação aos candi-
datos com menor poder aqui-
sitivo. Sendo assim, metade 
das bolsas, classificada como 
vagas sociais, será destinada a 
candidatos com renda bruta 
familiar per capita de até 1,5 
salário mínimo. Neste caso, no 

ato da matrícula, os selecio-
nados deverão comprovar as 
informações socioeconômicas 
declaradas no dia da inscrição. 
O conteúdo de avaliação do 
processo seletivo, assim como 
o material didático do curso, 
independe do tipo de vaga em 
que o candidato se inscreveu.

A FTT se destaca no cenário 
nacional pela metodologia de 
ensino inovadora, que além de 
preparar profissionais de alto 
nível, promove a formação hu-
manista. “Na FTT, garantimos o 
preparo científico e técnico dos 
nossos alunos assegurando ma-
turidade e sensibilidade para o 
dia a dia deles no mercado de 
trabalho”, afirma Wilson Car-
los Júnior, diretor acadêmico 
da Faculdade de Tecnologia 
Termomecânica. A FTT se loca-
liza no Centro Educacional da 
Fundação Salvador Arena (CEF-
SA), São Bernardo do Campo, 
na Grande São Paulo. 

FTT fará seleção de 160

Para estimular e ampliar 
a formação e o desenvolvi-
mento das redes de negócios, 
o Sebrae e órgãos parceiros 
irão promover amanhã e na 
próxima quinta-feira o 6° En-
contro Nacional de Centrais e 
Redes de Negócios (Enacen), 
em Campina Grande (PB). O 
evento irá incorporar novos 
conhecimentos, ampliar par-
cerias e trocas de experiên-
cias para tornar os pequenos 
negócios ainda mais susten-
táveis e competitivos.

É a primeira vez que 
o evento será realizado na 
Paraíba e são esperados 
cerca de 600 participantes, 
no Centro de Convenções 
Raymundo Asfora, a partir 
das 8h. “O Encontro vai ofe-

recer aos participantes uma 
vasta programação com pa-
lestras, debates, talk shows 
e ampliação da rede de re-
lacionamento e negócios”, 
destacou o diretor técnico do 
Sebrae Paraíba, Luiz Alberto 
Amorim. Na Paraíba, há cer-
ca de 30 redes em operação, 
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 Bor-
ges (MG), André Ramos (RS), 
Vera Elizabeth Correa (RS), 
Marcelo Dória (SP), Renato 
Santos (DF), Lucas Ribeiro 
(PR), Patrícia Palermo (RS), 
Leila Navarro (SP), além dos 
paraibanos Francisco Nu-

nes e Amazan. As Centrais 
de Negócios são associações 
de empresários de micro e 
pequenas empresas ou pro-
dutores rurais que se unem 
para competir no mercado 
com grandes empresas. En-
tre os benefícios dessa união 
estão o maior poder de com-
pra, negociação, acesso à 
tecnologia e crédito. “Geral-
mente, as micro e pequenas 
empresas têm pouco poder 
de barganha com os forne-
cedores, tanto em relação 
a preço, como em relação 
a prazo de pagamento das 
mercadorias. As redes e cen-
trais ajudam a superar isso”, 
disse o gerente do Sebrae em 
Campina Grande, João Alber-
to Miranda. De acordo com a 

gestora do projeto de Redes 
e Centrais de Supermercados 
do Sebrae em Campina Gran-
de, Maria de Lourdes Ma-
chado, o evento trará grande 
visibilidade ao Estado e será 
importante para os empresá-
rios locais. “Campina Grande 
possui uma boa infraestru-
tura para realizar o encon-
tro nos padrões do Comitê 
Gestor do Enacen. Temos um 
Centro de Convenções, rede 
hoteleira, bons restaurantes 
e tem um projeto do Sebrae 
que atende esse tipo de ne-
gócio”, 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, Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Campina Grande (ACCG), 
Clube de Diretores Lojistas 
(CDL), Associação dos Super-
mercados, Federação das In-
dústrias do Estado da Paraíba 
(Fiep), Fecomércio, Banco do 
Brasil, Banco do Nordeste e 
Caixa Econômica.

A Central de Negócios 
é um projeto do Sebrae que 
tem o objetivo de estimular 
a cultura da cooperação en-
tre grupos de empresários do 
mesmo segmento. Eles bus-
cam o fortalecimento, renta-
bilidade e competitividade. O 
projeto contribui para o for-
talecimento e a revitalização 
das pequenas empresas. 

Campina Grande sedia encontro nacional
cEnTraiS DE nEgÓciOS
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Juros, inflação e desemprego elevam inadimplência no país

Situação do consumidor
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de setembro de 2015

Financiamento de 
veículo tem queda

São Paulo (AE) - Os financiamentos 
de veículos novos e usados em agosto 
caíram 7,1% ante julho e recuaram 
15,6% na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, mostram dados 
da Unidade de Financiamentos da Cetip 
divulgados nessa segunda-feira, 14. 
Com o resultado, o total de veículos 
financiados neste ano até agosto no 
Brasil é 11,6% menor do que o volume 
de financiamentos feitos em igual 
intervalo de 2014. 

Curtas

Cade defende
Uber e WhatsApp

A nova economia está causando 
polêmica. Serviços como o Uber, aplicativo 
para celular que oferece transporte de 
passageiros; o WhatsApp, que permite troca 
de mensagens e até ligações gratuitas; e 
o Netflix, que possibilita assistir a filmes 
online mediante mensalidade, estão 
agradando os consumidores e desagradando 
a concorrência. A existência dessas e 
de outras opções da chamada economia 
criativa é positiva, afirma o procurador-
chefe do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), Victor Rufino. 

Mercosul fará 
compra de remédios

Os países do Mercosul agora 
podem fazer compra conjunta de remédios 
estratégicos, depois de acordo assinado 
por ministros da Saúde na 11a reunião do 
Conselho de Ministros da União das Nações 
Sul-Americanas (Unasul), no Uruguai. O 
acordo prevê também a criação de banco 
de preços para que os países tenham maior 
poder de negociação. A medida pretende 
baratear o custo dos produtos pela 
compra em escala. Segundo o Ministério 
da Saúde, valores cobrados pela indústria 
farmacêutica variam até 5 vezes.

PMEs correm atrás 
das metas de 2015

Empresa não cuida 
de arquivo de dado

Apesar da crise econômica 
brasileira, 56% das pequenas e médias 
empresas (PMEs) no Brasil esperam 
atingir suas metas estabelecidas para 
2015. É o que revela a recente pesquisa da 
Consultoria Doctor Trade, especializada em 
gestão de negócios para esse segmento. 
O levantamento mostra ainda que mais de 
90% das PMEs estabeleceram metas de 
resultados para o ano corrente. No entanto, 
uma parcela significativa (37%) afirma que 
trabalham com metas mais intuitivas do 
que concretas. 

Levantamento da A2F (www.
a2f.com.br), empresa especializada em 
soluções críticas de TI, diz que quase 
80% das organizações não fazem 
o correto armazenamento de dados 
corporativos. Na maioria delas, os 
recursos desperdiçados geram prejuízos 
de milhões de reais todos os anos e em 
tempos de recessão esse se torna um 
grande ponto de atenção para reduzir 
custos. Conforme a comScore, 92% 
dos dados mundiais foram gerados nos 
últimos dois anos devido a expansão 
da internet e a popularização de 
smartphones e tablets. 

A inadimplência do con-
sumidor apresentou alta de 
16,9% no acumulado dos oito 
primeiros meses de 2015 em 
comparação ao mesmo perío-
do do ano passado.

O Indicador Serasa Ex-
perian de Inadimplência do 
Consumidor, divulgado nes-
sa segunda-feira, mostra que, 
em agosto, houve aumento 
de 16,7% em relação ao mes-
mo mês de 2014. Já na varia-
ção mensal, isto é, na com-
paração com julho de 2015, 
a inadimplência apresentou 
queda de 2,8%.

“A alta da inadimplência 
neste ano em relação ao ano 
passado, característica que 
vem predominando deste o 
início de 2015, é causada pelo 
cenário econômico bastante 
adverso à quitação das dívidas 
do consumidor: taxas de infla-
ção, de juros e de desemprego 
bem mais altas neste ano de 
2015. Já a queda em relação a 
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Taxa de desemprego supera os índices de anos anteriores devido a um cenário econômico bastante adverso, segundo a Serasa

Bruno Bocchini 
Repórter da Agência Brasil

julho de 2015 é explicada pela 
menor quantidade de dias 
úteis em agosto, 21 contra 23”, 
destaca a Serasa, em nota.

O valor médio das dívi-
das não bancárias (cartões de 
crédito, financeiras, lojas em 

geral e prestadoras de serviços 
como telefonia e fornecimento 
de energia elétrica) aumentou 
22,5%, ao passar de R$ 363,17 
(de janeiro a agosto de 2014) 
para R$ 445,02 (janeiro a 
agosto de 2015).

No acumulado dos oito 
primeiros meses de 2015 em 
comparação ao mesmo perío-
do do ano passado, os valo-
res médios dos cheques sem 
fundos e da inadimplência 
com os bancos também cres-

ceram: 9,7% (de R$ 1.715,50 
para R$ 1.882,47) e 1,4% (de 
R$ 1.265,15 para R$ 1.282,87), 
respectivamente. Já o valor 
médio dos títulos protestados 
registrou queda de 2,9% (de 
R$ 1.428,39 para R$ 1.387,24).

Daniel Mello 
 Repórter da Agência Brasil

A taxa média de 
juros do cartão de cré-
dito chegou a 350,79% 
ao ano, segundo levan-
tamento da Associação 
Nacional dos Executivos 
de Finanças, Adminis-
tração e Contabilida-
de (Anefac) divulgado 
nessa segunda-feira. 
Ao mês, a taxa do car-
tão está em 13,37%, 
aumento de 0,34 ponto 
percentual em relação 
a julho.

No cheque espe-
cial, a taxa média fi-
cou em 218,17% ao 
ano (10,14% ao mês), 
com elevação de 0,04 
ponto percentual na 
comparação com ju-
lho. A taxa média 
geral de juros para 
pessoa física teve um 
aumento de 0,08 pon-
to percentual entre ju-
lho e agosto, chegan-
do a 128,78% ao ano 
– 7,14% ao mês. 

Além do cartão de 
crédito  e cheque es-
pecial, a pesquisa leva 
em consideração o 
crédito para automó-
veis, o financiamento 
pessoal em bancos, o 
crédito em financeiras 
e os juros do comércio.

Para pessoa ju-
rídica, a taxa média 
geral de juros subiu 
0,03 ponto percentu-
al e ficou em 61,77% 
em agosto – (4,09% ao 
mês). São considera-
das as taxas para che-
que especial, desconto 
de duplicatas e crédito 
para capital de giro. A 

maior deles é do che-
que especial, 6,99% ao 
mês. A Anefac atribuiu 
o aumento dos juros 
ao cenário econômico 
instável, que aumenta 
o risco de inadimplên-
cia. “Este cenário se 
baseia no fato dos ín-
dices de inflação mais 
elevados, aumento de 
impostos e juros maio-
res reduzirem a renda 
das famílias. Agrega-
do a isto o baixo cres-
cimento econômico, o 
que deve promover no 
crescimento dos índi-
ces de desemprego”, 
ressalta a nota da en-
tidade.

A associação lem-
bra ainda que a ele-
vação da Contribuição 
Social sobre o lucro 
líquido (CSll) para os 
bancos deve compor 
novos aumentos nos 
juros. A medida que 
aumenta o tributo de 
15% para 20% entrou 
em vigor no início de 
setembro.

Taxa de juros chega 
a 350,79% ao ano

CARtÃo DE CRÉDIto

Kelly Oliveira 
Repórter da Agência Brasil

A projeção de institui-
ções financeiras para o enco-
lhimento da economia este 
ano passou pelo novo ajuste. 
Desta vez, a estimativa para 
a queda do Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país, passou de 2,44% 
para 2,55%. A expectativa de 
retração em 2016 também foi 
alterada: de 0,5% para 0,6%, 
na sexta piora consecutiva.

Essas estimativas são do 
boletim Focus, uma publica-
ção semanal elaborada pelo 
Banco Central (BC), com base 
em projeções de instituições 
financeiras para os principais 
indicadores da economia. Na 
avaliação do mercado finan-

ceiro, a produção industrial 
deve apresentar retração de 
6,2%, este ano. Na semana 
passada, a projeção de que-
da era 6%. Em 2016, o se-
tor deve se recuperar, mas a 
projeção de crescimento está 
cada vez menor: passou de 
0,72% para 0,5%, no terceiro 
ajuste seguido. Na previsão 
das instituições financeiras, 
a recessão da economia vem 
acompanhada de inflação aci-
ma da meta, este ano. A meta 
é 4,5%, com limite superior 
de 6,5%.

 A estimativa das ins-
tituições financeiras para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
este ano, foi ajustada de 
9,29% para 9,28%. Para o 
próximo ano, a expectativa 
é que a inflação fique abaixo 

do limite superior, mas ainda 
distante do centro da meta, 
em 5,64%. Na semana passa-
da, essa projeção estava em 
5,58%. Esse foi o sexto au-
mento seguido na projeção 
para inflação em 2016.

Para tentar trazer a in-
flação para a meta, o BC ele-
vou a taxa básica de juros, a 
Selic, por sete vezes seguidas. 
Depois desse ciclo de alta, na 
reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom), no ínicio 
do mês, a Selic foi mantida em 
14,25% ao ano.

Para as instituições fi-
nanceiras, a Selic deve perma-
necer em 14,25% ao ano até 
o fim de 2015 e ser reduzida 
em 2016. A projeção mediana 
(desconsidera os extremos 
da estimativa) para o fim de 
2016 segue em 12% ao ano. 

As instituições integran-
tes do Programa Nacional 
de Microcrédito Produtivo 
Orientado (PNMPO) oferta-
ram R$ 2,8 bilhões no segundo 
trimestre de 2015. Na com-
paração com os três primei-
ros meses do ano, a expansão 
do microcrédito foi de 8,9%. 
Comparado aos primeiros 
seis meses do ano passado, 
também houve incremento na 
oferta de crédito, na ordem de 
1,61%. Os principais investi-
mentos foram feitos na região 
Nordeste do País e nas ativida-
des ligadas ao comércio. 

Os números são do ba-
lanço trimestral do PNMPO, 

divulgado nessa quinta-feira 
(10) pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE). De 
abril a junho deste ano, foi rea-
lizado um total de 1,3 milhão 
de operações de microcrédito, 
atendendo 1.298.373 clientes. 
Nos primeiros seis meses de 
2015, o PNMPO já atendeu 2,4 
milhões de clientes, com libe-
ração de R$ 5,4 bilhões.  

O principal perfil dos to-
madores de microcrédito está 
relacionado à economia ur-
bana, com prioridade para o 
comércio, ramo de atividade 
para o qual foram concedidos 
74,51% dos investimentos, to-
talizando R$ 2,1 bilhões no pe-

ríodo. O PNMPO atendeu, de 
abril a junho deste ano, mais 
de 1 milhão de clientes para 
atividades no comércio, o que 
representa 80,7% do total de 
clientes em todo o País. 

Os tomadores de finan-
ciamento para atividades 
relacionadas à prestação de 
serviços estão em segundo 
lugar, com mais de 80,6 mil 
clientes atendidos e um va-
lor liberado de R$ 228 mi-
lhões. A grande maioria dos 
clientes atendidos, 89,9% do 
total, fez operações destina-
das a capital de giro (R$ 2 ,5 
bilhões) e outros 7,9% para 
investimento (R$ 276 mil).  

Mercado prevê queda da 
economia de 2,55% em 2015

Concessão de microcrédito 
cresce 8,9% no 2o trimestre

PRoDUto INtERNo BRUto

EXPANSÃo DE INVEStIMENtoS

No cheque 
especial a 
taxa ficou em 
218,17% ao 
ano, com 
elevação de 
0,04 ponto 
percentual, diz 
a Anefac



Sras. Laura Hecker de 
Carvalho, Adalgisa Barbosa 
LIma e Leonídia Nápoles, 
ex-deputado Valdeci Amorim 
Rodrigues, cabeleireira Edite 
Viana Monteiro, psicóloga 
Selma Atayde, executi-
vo Cícero Honorato Leite, 
colunista social Rogério 
Freire, contador Rozildo Alves 
Moraes.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Zum Zum Zum
   A consultora Suênia Cabral, filha de Biu e Valéria Cabral, está em temporada 
de férias na Inglaterra. Foi reencontrar amigos da época quando estudou em Oxford. 
Depois segue para Londres, Paris e Madri.

FOTO: Dalva Rocha

   O juiz Romero Feitosa e a promotora Vanina Dias Feitosa reúne ami-
gos e familiares para comemorar o aniversário dela no Paço dos Leões. Será na 
próxima quinta-feira.

Fátima Bronzeado, Palhaço Pipi, Alda Luna Santos, Carla Bezerra, Thereza Madalena, 
Madalena e Auxiliadora Cardosos

Índios brasileiros
NO PRÓXIMO dia 

19 o artista paraibano 
Alberto Lacet abre a 
exposição “Índios Bra-
sileiros” no edifício sede 
da União em Strasburgo, 
na França, com 50 telas 
focada no apoio human-
itário às tribos indígenas 
no Brasil, com destaque 
aos índios potiguaras da 
Paraíba.

Lacet, que está 
seguindo com sua mulher 
Fátima Chianca para a 
França, também defenderá 
sua tese de doutorado 
na Universidade de Stras-
burgo sobre a criação de 
um museu para o povo 
potiguara.

Fátima Lisboa Lopes, Débora Nóbrega, Maisa Cartazo, Auxiliadora Cardoso, Padre José Carlos 
Serafim e Lígia Feliciano 

FOTO: Dalva Rocha

Valéria, Fátima, a matriarca Nelly Lisboa, Adriana e Aninha no desfile da Baú Chic e Calzature

“A partir de um certo 
ponto, o dinheiro deixa 
de ser o objetivo. O 
interessante é o jogo”

“A gente se supera 
a partir do momento 
em que decide o que 
merece”

ARISTÓTELES ONASSIS CLARISSA CORRÊA

Clarisse Cardoso em vestido de festa no grand finale do desfile

FOTO: Arquivo

Libras
A FUNDAÇÃO 

Casa José Américo e 
a Escola de Serviço 
Público do Estado da 
Paraíba estão pro-
movendo o curso de 
capacitação da Língua 
Brasileira de Sinais (Li-
bras) para servidores 
daquela fundação e 
também de outras 
instituições.

O curso tem por 
objetivo garantir aces-
sibilidade das pessoas 
surdas às iniciativas e 
atividades do mundo 
cultural e histórico do 
escritor José Américo.

Calçados
DEPOIS de apre-

sentar algumas peças da 
sua nova coleção prima-
vera-verão, a marca Cal-
zature realiza amanhã, a 
partir das 16h, um coque-
tel na sua loja no Manaíra 
Shopping, com a qualidade 
da Qoi Chocolate

Na ocasião, a em-
presária Fátima Lisboa 
Lopes vai destacar as 
novidades para a tem-
porada, explicando para 
suas clientes preferenci-
ais as várias tendências 
da estação para bolsas e 
calçados.

Maria Eduarda Cardoso, a bonita neta de Auxiliadora e José Alves 
Cardoso na passarela no desfile no Sonho doce

FOTO: Dalva Rocha

ESTAMPAS florais, geométricas e lisas tomaram 
conta da passarela do desfile da boutique Baú Chic que 
mostrou com calçados e bolsas da Calzature o que vai 
ser usado na primavera-verão.

O desfile foi realizado no Sonho Doce Recepções 
com delicioso chá assinado por Yonne Pimenta e decoração 
de André Luiz, onde toda a renda, após pagas as despe-
sas, se destina para a reforma da Igreja de Nossa Senhora 
de Fátima, no Miramar, que tem no comando o cônego 
José Carlos Serafim.

Primavera-verão

   O presidente da PBGás, George Morais, foi eleito vice-presidente da Asso-
ciação  Brasileira de Distribuidoras de Gás Canalizado - Abegás. Ele foi escolhido durante 
a 57a Assembleia Geral dos Associados da entidade e ocupará o cargo até março de 2017.

Dois Pontos

  A TAP foi distinguida no World 
Travel Awards como companhia aérea líder 
para a África e para a América do Sul, em 
cerimônia realizada na Sardenha, Itália.
   O WTA é considerado o Oscar do 
turismo mundial.

FOTO: Dalva Rocha

Homenagem póstuma

UMA SESSÃO às 10h de hoje no auditório da 
Procuradoria Geral de Justiça marcará o início das home-
nagens ao ex-governador da Paraíba, Antônio Mariz pela 
passagem dos 20 anos de sua morte.

Durante o evento, amigos e familiares farão pro-
nunciamentos lembrando sua trajetória de líder político 
que foi na Paraíba. Entre esses estarão o procurador da 
República, Luciano Mariz Maia e o engenheiro e diretor 
do DER, Carlos Pereira de Carvalho.

Mudança
O ENDOCENTER 

- Unidade do Fígado 
e Gastroenterologia 
está agora em novas 
instalações no 2o andar 
da Clínica Instituto do 
Cérebro, na Av. São 
Paulo, no Bairro dos 
Estados. A clínica é es-
pecializada no atendi-
mento a pacientes com 
doenças do aparelho 
digestivo e do fígado, 
endoscopia, colonosco-
pia e ultrassonografia 
do fígado.

Casamento
CASAM-SE nesta quinta-feira, às 19h30 na Igreja 

de Santo Antônio de Lisboa, em Tambaú, com recepção 
na Casa Roccia, Mariana Fernandes e Antônio Mendes.

A noiva é filha de Manuel Florenço e Inês Fernandes 
de Lima, e o noivo, filho de Antônio Mendes Sobrinho e 
Esmeraldina Feitosa de Albuquerque.

   O médico paraibano, radicado em Santos-SP,  Claudino Guerra Zenaide 
e sua esposa Luiza, com a filha Mariana, o genro Everton e a neta Ana Luiza estão 
em temporada pessoense, hóspedes do recém-inaugurado e bacana Sapucaia 
Praia Hotel, em Tambaú.
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Polícia apreende 20 
quilos de maconha e 
prende duas pessoas
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Comércio sobre rodas cresce em JP
“trucks” e “bikes”

2ªedição do Food Park 
JP reuniu comerciantes 
no Mangabeira Shopping

Nova modalidade de co-
midas sobre rodas em João 
Pessoa ganha espaço e em bre-
ve contará com uma Associa-
ção de Food Park e Food Bikes 
da Paraíba. O objetivo é ofere-
cer garantias aos proprietários 
e parcerias com instituições 
bancárias, assessorias jurídicas 
e contábeis, bem como apoio 
com intituições que lidam com 
o pequeno negócio, a exemplo 
do Sebrae Paraíba.

A informação foi repassa-
da pelos empresários Daniel 
Pessoa e Edson Moura, idea-
lizadores e organizadores do 
Food Park JP, que teve a sua 
segunda edição realizada no 
último fim de semana no es-
tacionamento do Mangabeira 
Shopping. De acordo com Ed-
son Moura, a modalidade está 
sendo bem aceita pelo público 
em João Pessoa e a cada reali-
zação o evento vem recebendo 
mais participantes.

“Comidas sobre rodas 
é uma tendência mundial e 
em outros Estados do Brasil, 
estando muito forte agora 
em João Pessoa e na Paraíba, 
então, entendemos que de-
vemos criar uma associação 
que venha servir de suporte 
para essa nova modalidade”, 
revelou Edson Moura. No 
evento desse fim de semana, 
em torno de 6 mil pessoas por 
dia passaram pela praça da 
alimentação, que contou com 
cinco food trucks, 24 food bi-
kes e 10 lojistas do shopping. 

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmasil.com

Conforme Edson, nes-
sa segunda edição o evento 
contou com a parceria do em-
presário Roberto Santiago, 
cuja intenção é de realização 
alternada. “Por conta dessa 
parceria com Roberto, nós es-
taremos alternando entre os 
shoppings, por isso, nos próxi-
mos dias 26 e 27 o evento vai 
ser realizado no Manaíra Sho-
pping”, explicou.  Para partici-
par do Food Park JP o comer-
ciante necessita ser itinerante 
e ter um produto que seja ca-
racterizado gourmet, podendo 
ser líquido, doces ou salgados. 

A segunda edição do even-
to proporcionou momentos de 
lazer para famílias e amigos 

vivenciarem essa deliciosa ex-
periência, repleta de sabores 
com diversas opções, como 
hambúrgueres artesanais, bro-
wnie, empanadas argentinas e 
chilenas, entre outras. Saulo 
Henriques Medeiros inves-
tiu há cerca de quatro meses 
e saiu às ruas de João Pessoa 
com a food bikes “Brownie da 
Hora”, e contou que o seu in-
vestimento já lhe rende lucros.

“Eu observei que em ou-
tras cidades as pessoas leva-
vam comidas para as ruas, 
porque é um investimento de 
baixo custo, saudável e que 
podem ser comercializadas 
ao preço bem mais accessível 
à população. Como eu já fazia 

em casa e tinha o meu produ-
to muito elogiado por amigos 
e familiares, decidi lançar o 
“Brownie da Hora” e levar às 
ruas em forma de food bikes. 
O produto deu certo e hoje 
eu faço parte do Food Park JP, 
atingindo um grande público, 
o que já me proporciona um 
retorno financeiro”, revelou.

Alessio Pedro já trabalha-
va na promoção de festa e de-
cidiu entrar no ramo do food 
trucks, adaptando o seu veícu-
lo para produção do fondue de 
chocolate ao leite com frutas, 
que foi lançado no último Food 
Park JP. Segundo ele, essa deci-
são partiu por entender que a 
demanda da novidade no mer-

cado está crescendo bastante e 
tende a crescer cada vez mais. 
“A onda de food trucks e food 
bikes é uma tendência mun-
dial, por isso nós decidimos 
investir e passar a produzir e 
comercializar o produto sobre 
rodas”, disse.

 Essa visão também fez 
com que outros empresários 
do ramo de alimentos com es-
tabelecimentos bem-sucedidos 
em João Pessoa investissem na 
nova modalidade, estreando o 
seu food trucks no evento. É o 
caso de Tiago Cardoso Pimenta, 
um dos proprietários da doce-
ria e casa de festas Sonho Doce 
Recepção. “Esse é um segmen-
to que vem crescendo nas gran-

Sebrae inaugura nova agência 
na Zona Sul de João Pessoa

em mANGAbeirA

Orientação, educação e consultoria empresarial

Os mais de 10 mil empresários pro-
prietários de pequenos negócios nos 
25 bairros da Zona Sul de João Pessoa 
contarão com uma agência do Sebrae, 
a partir de sexta-feira (18). A Agência 
Sebrae Sul, no bairro de Mangabeira, 
será a segunda da capital paraibana e 
a 11ª do Estado. A inauguração acon-
tece às 9h e contará com a presença 
do presidente do Sebrae Nacional, 
Luiz Barretto.

“A nova agência do Sebrae irá fa-
cilitar aos empreendedores da Zona Sul 
da cidade o acesso à orientação e à edu-
cação empreendedoras, melhorando a 
condução e gestão de seus empreendi-
mentos. O crescimento da cidade, nos 
últimos 30 anos, foi em direção à Zona 
Sul. O Sebrae esteve atento a este mo-
vimento e quer estar cada vez mais pró-
ximo dos empreendedores”, destacou 

o superintendente do Sebrae Paraíba, 
Walter Aguiar.

“Mangabeira tem uma população 
superior a 75 mil habitantes e mais 
de 3 mil empresas de pequeno porte. 
Possui ainda o Distrito Industrial de 
Pequenas Empresas, que comporta di-
versas atividades, como indústrias de 
mobiliários, de alimentos e frigorífi-
cos”, acrescentou.

Além de atender os empresários e 
potenciais empreendedores dos bairros 
da região, a nova agência irá incorporar 
os Municípios de Alhandra, Caaporã, 
Conde, Pitimbu e Pedras de Fogo, que 
vêm aumentando a quantidade de em-
preendimentos em razão do processo 
de instalação de indústrias e condomí-
nios residenciais na divisa com Pernam-
buco, que favorecem o surgimento de 
pequenos negócios na sua vizinhança. 

Janielle Ventura
Especial para A União

Alugar casas para tem-
poradas é comum em épocas 
de férias. Na Paraíba, as áreas 
mais procuradas são as Praias 
de Camboinha, do Poço, Jacu-
mã, Coqueirinho, Lucena e 
Carapibus. Dependendo do 
lugar e do tamanho da casa, 
o valor pode variar entre R$ 6 
mil e R$ 30 mil por tempora-
da. Porém, segundo o corre-
tor de imóveis José Nazareno 
da Silva Cunha, a crise pode 
fazer com que esses valores 
caiam no de fim do ano.

Nazareno é corretor de 
imóveis há 35 anos. Ele diz 
que atualmente as pessoas 
estão evitando gastar com 
coisas desnecessárias e isso 
pode afetar na locação das ca-
sas para temporada no fim de 
2015. "Com relação aos alu-
guéis anuais, os preços já caí-
ram. Mas, apesar do preço cair, 
em alguns casos ainda está di-
fícil negociar", comentou.

A época mais procurada 
é o fim de ano, durantes os 
meses de dezembro, janeiro 
e fevereiro. Para conseguir 
casas boas, com preços aces-
síveis, o corretor aconselha 
que os interessados come-
cem a procurar com meses 
de antecedência.

Preços de aluguel de imóveis 
para temporada podem cair

reFLeXO DA crise

des cidades, então, nós tivemos 
uma visão ampla do mercado e 
trouxemos para João Pessoa 
um novo produto com a mes-
ma qualidade”, informou.

O empresário decidiu 
levar o “Sonho Doce Sobre 
Rodas” às ruas estreando no 
festival e revela que no lan-
çamento já superou todas 
as expectativas de vendas. 
“Nós tivemos vendas muito 
maiores do que esperáva-
mos nesse lançamento e, por 
isso, tivemos que recarregar 
o nosso food trucks por di-
versas vezes, superando to-
das as nossas expectativas 
de vendas”, comemorou.  

A arquiteta Rafaela Dias 
reservou momentos do seu 
domingo e foi conferir as delí-
cias servidas sobre rodas. “Es-
tou achando muito interes-
sante e bem prática, não sei se 
a novidade vai se firmar com o 
público”, disse.

Food trucks 
A novidade, que já é con-

solidada no Brasil, nada mais 
é do que uma cozinha adap-
tada em automóveis como 
alternativa para quem quer 
montar um negócio no setor 
de alimentação. Uma solução 
moderna e urbana para se 
alimentar em um local de fá-
cil acesso, onde se forma uma 
praça de alimentação dinâmi-
ca com barracas, food trucks, 
food bikes e outros veículos 
que vendem comida sobre 
rodas. Sensação em diversas 
cidades da Europa, do Japão 
e dos Estados Unidos, os food 
trucks são sinônimo de gas-
tronomia de qualidade a pre-
ços acessíveis e já angariam 
uma legião de fãs onde quer 
que estacionem.

A nova agência do Sebrae irá fo-
car a orientação, a educação e con-
sultoria empresarial, desenvolvendo 
formas de relacionamento presenciais 
e virtuais com seus clientes. Desta for-
ma, irá funcionar como ponto expe-
rimental do desenvolvimento de um 
sistema que propicie canais de relacio-
namento com o cliente, objetivando 
estabelecer uma interatividade entre 
o Sebrae e o empreendedor.

“Praticar o marketing de relacio-

namento é uma preocupação cada 
vez maior no mundo dos negócios. 
Por isso, iremos focar nosso trabalho 
nesse relacionamento, buscando co-
nhecer as organizações e o seu com-
portamento”, disse Walter Aguiar. 

Outra novidade é o autoatendi-
mento para o microempreendedor 
individual. Por totem ou por compu-
tador com impressora, o empresário 
poderá tirar suas dúvidas pelo siste-
ma, com auxílio de um colaborador.

O secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), Helton 
Renê, diz que o contrato de aluguel faz parte de uma relação consumerista e qualquer 
descumprimento pode ser denunciado.

Para que tudo saia conforme planejado e sem dores de cabeça, ele aconselha que 
o locatário (consumidor) exija fotos da casa, além de pedir todas as informações 
necessárias sobre sua estrutura. O locador (fornecedor) deve ceder essas infor-
mações e deixar o imóvel à disposição para que o cliente possa verificar pessoalmente 
o local a ser alugado.

“Na hora de fechar o contrato, é preciso saber como o imóvel se encontra para que 
não haja cobranças adicionais. No caso de observações, elas podem ser acrescentadas 
com caneta e só depois o contrato deve ser assinado”, ressaltou o secretário.

n Desistência
Em caso de aluguel por plataforma online ou por telefone, o locatário tem até 
sete dias para cancelar o aluguel, caso não esteja satisfeito.

n Procure o imóvel com antecedência;
n Observe se a casa está conforme o contrato;
n em caso de observações, acrescente no contrato antes de assiná-lo;
n Nos aluguéis online, peça fotos e todas as informações que achar 
necessárias;
n tenha bom senso na hora de fechar negócio;
n mantenha o imóvel no mesmo estado em que o encontrou, evitando co-
branças adicionais.

n Fique atento
No caso de dificuldades para a leitura do contrato de aluguel, os locatários podem 
se dirigir ao Procon e solicitar apoio jurídico.

n reclamações
Para reclamações, caso haja descumprimento de contrato, deve-se procurar o 
Procon. É preciso estar munido de todos os documentos que comprovem a locação 
da casa ou apartamento, como registros, fotos, contrato, comprovantes, entre 
outros. A partir daí, o órgão tomará as medidas administrativas cabíveis, inclusive, 
a depender do caso, designando uma fiscalização ou realização de audiência para 
tentar solucionar o problema.

Procon

Dicas

Cerca de 6 mil pessoas visitaram o evento em Mangabeira, que reuniu comerciantes que vendem comidas em carros e em bicicletas

FOtO: Teresa Duarte
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Procon encontra irregularidades 
em casa de shows de Cabedelo
Empresa terá 10 dias 
para apresentar defesa 
diante das irregularidades

O Programa Municipal 
de Orientação, Proteção 
e Defesa do Consumidor 
e do Cidadão (Procon) de 
Cabedelo realizou, no últi-
mo sábado, uma operação 
conjunta de fiscalização na 
casa de shows Forrock, na 
BR-230. Durante a ação, 
foram detectadas falhas 
da instalação elétrica, des-
cumprimento de Lei Fede-
ral e produtos impróprios 
para o consumo.

A operação foi realiza-
da em parceria com o Cor-
po de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária, Polícia Militar e 
Comissário de Menores da 
Comarca de Cabedelo. 

“A ação constatou que o 
Forrock não possuía alvará 
sanitário. Foram detectadas, 
também, falhas na instala-
ção elétrica da casa de sho-

ws, com fios descobertos e 
ausência de aterramento, 
e extintores fora do prazo 
de validade. Encontramos, 
ainda, produtos vencidos e 
impróprios para o consumo, 
o que resultou na interdição 
de um dos quiosques”, des-
tacou o secretário do Pro-
con Municipal, Francinaldo 
de Oliveira. 

O Forrock ainda foi au-
tuado pelo Procon de Cabe-
delo por apresentar buracos 
na pista de dança e por não 
oferecer meia entrada aos 
estudantes, descumprindo 
a Lei Federal 12.933/2013 e 
o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado com 
o Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB).

A casa terá 10 dias para 
apresentar sua defesa dian-
te das irregularidades cons-
tatadas.“A operação foi posi-
tiva. Iremos voltar e exigir a 
adequação da casa de sho-
ws, sob pena de interdição 
total”, finaliza Francinaldo.  Funcionário da Vigilância Sanitária lacrou um quiosque da casa de shows que ainda foi multada pelo Procon de Cabedelo

FOTO: Secom-Cabedelo

Alguns banheiros públicos instala-
dos no centro e nos mercados públicos 
de João Pessoa são bem cuidados, ou-
tros, nem tanto. Foi o que declarou a 
maioria dos entrevistados do Jornal A 
União sobre as condições desses locais.

Maria de Lourdes, que é professora 
e está ajudando a irmã no Mercado Pú-
blico de Oitizeiro, considera o banheiro 
mal cuidado tanto por quem usa, quan-
to pelos responsáveis pela higiene.  “Esse 
banheiro está entregue, é todo sujo e 
quebrado. As mulheres urinam no chão, 
não têm nem educação. Já encontram o 
banheiro mal cuidado e terminam des-
graçando tudo, fazendo as necessidades 
em qualquer lugar”, reclamou. O que 
Maria de Lourdes descreveu foi constata-
do também dentro do banheiro mascu-
lino do mercado. Lâmpadas quebradas, 
urina pelo chão, problemas de estrutura 
do prédio e um mau cheiro muito forte. 

No Mercado central de João Pessoa, 
a realidade é um pouco diferente. De 
acordo com os comerciantes, o banhei-
ro é bem cuidado e só tem alguns pro-
blemas estruturais, como rachaduras no 
teto. “Eu achei o banheiro limpo. Eu tra-
balho aqui faz pouco tempo, mas nesse 
período nunca percebi o banheiro sujo 
ou fedendo. O rapaz que trabalha aqui 
é cuidadoso, limpa com frequência os 

banheiros. Ninguém nunca reclamou do 
banheiro desde que cheguei e comecei a 
trabalhar aqui”, comentou Suênia Maria 
da Silva, comerciante local. 

As mesmas explicações foram dadas 
sobre o banheiro masculino. Segundo 
Lenilson Gomes da Silva, as condições 
do banheiro são higiênicas, o único pro-
blema são as rachaduras na estrutura do 
prédio. “O banheiro está limpo, depois 
que entrou esse novo funcionário da lim-
peza as coisas melhoraram, não temos 
do que reclamar. O problema está só na-
quelas rachaduras no teto, fora isso está 
tudo em ordem”, destacou Lenilson, que 
vende frutas e verduras no local. 

A equipe de A União foi também ao 
banheiro público do viaduto Damásio 
Franca, próximo ao Shopping Terceirão, 
e conversou com Alessandro Vieira, que 
considerou as instalações em ótimo es-
tado.  “Eu achei o banheiro limpo, até 
mais do que certos centros comerciais 
privados”, disse Alessandro. Problemas 
de vazamento, infiltrações e rachaduras 
foram encontrados pela equipe do jor-
nal A União dentro do banheiro masculi-
no do viaduto.

De acordo com a assessoria de im-
prensa da Secretaria Municipal de Plane-
jamento (Seplan), que é responsável por 
realizar os projetos idealizados pela Se-
durb, não há nenhum projeto novo para 
instalação de novos banheiros públicos 
na capital. 

Banheiros públicos dos mercados 
de João Pessoa não têm higiene

FAlTA FiscAlizAçãO, cUidAdOs
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Este banheiro de um dos mercados públicos retrata bem como são conservados esses locais

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

O Sistema Nacional de 
Emprego de João Pessoa (Si-
ne-JP) faz a intermediação 
para 227 oportunidades no 
mercado de trabalho, nesta 
semana. Cem vagas são para 
cadastro de reserva para a 
função de operador de tele-
marketing, mas o restante é 
para contratação imediata, 
nos três níveis de escola-
ridade e em diversas ativi-
dades, como alimentação, 
comércio, beleza, mecânica 
e construção civil. Confira a 
lista: http://goo.gl/5cGuep.

Para concorrer às 100 
vagas de operador de tele-
marketing para formação 
de banco de dados de uma 
empresa do setor de call 
center, o interessado não 
precisa ter experiência. 
Apenas deve ter concluí-
do Ensino Médio e saber 

manusear o pacote Office. 
Contudo, haverá prioridade 
para quem estiver cursando 
uma graduação.

Na área de alimentação 
fora do lar, há quatro vagas 
para garçom e outras qua-
tro para auxiliar de cozinha. 
Há uma oportunidade para 
cada uma das seguintes fun-
ções: atendente de lancho-
nete, gerente de restauran-
te e mestre doceiro.

Ainda há vagas para 
vendedores (14), servente 
de pedreiro (10) – exclusi-
vas para pessoas com de-
ficiência, carpinteiro (7), 
mecânico de veículos (7), 
auxiliar de produção (5), 
auxiliar de depósito (5), 
borracheiro (5), costureira 
(5), empregada doméstica 
(4) e cabeleireiro (4), entre 
outras funções.

Nível superior
As oportunidades para 

quem tem Nível Superior 
são as de auxiliar de contas 
a receber (Graduação con-
cluída ou em curso de Admi-
nistração ou Contabilidade), 
Engenheiro de Produção de 
Cerâmica e Porcelanato, En-
genheiro de Segurança do 
Trabalho, professor de Inglês 
e supervisor de logística. Há 
uma vaga para cada função.

O Sine-JP está situado 
na Avenida Cardoso Vieira, 
85, Varadouro, e atende das 
8h às 17h. O interessado 
em conseguir um emprego 
deve apresentar RG, CPF e 
Carteira de Trabalho. Para 
concorrer às vagas em que o 
empregador exige apenas o 
currículo, o trabalhador deve 
enviá-lo para o e-mail sinejp.
imo@joaopessoa.pb.gov.br.

O Hospital Regional de 
Patos Deputado Janduhy Car-
neiro realizou no final da tarde 
de sexta-feira (11) sua primei-
ra cirurgia cardíaca, uma peri-
cardiotomia, abertura do saco 
membranoso pericárdio que 
rodeia o coração, para a retira-
da de líquido. A equipe médica 
foi coordenada pelo cirurgião 
cardíaco Jairo Leal.

Ele explicou que o proce-
dimento cirúrgico é de emer-
gência e caso não haja rápida 
intervenção, o paciente pode 
entrar em coma e morrer. “O 
risco de uma transferência de 
um paciente nestes casos é 
muito alto. Como o Hospital de 
Patos não dispunha de cirurgia 
cardíaca, esses pacientes vi-
nham a falecer ou quando con-
seguiam transferência eram 
operados em João Pessoa ou 

Campina Grande”, enfatizou.
Segundo Dr. Jairo, esse 

procedimento não se compara 
a um de ponte de safena ou de 
válvula, mas trata-se de um im-
portante passo na instituição 
de cirurgias cardíacas, tanto 
para esse tipo de doença como 
para pacientes vítimas de tiros 
ou facadas que porventura ve-
nham atingir a cavidade cardí-
aca. Hoje o Janduhy Carneiro 
tem condições de realizar tal 
procedimento.

O primeiro paciente a 
passar por procedimento ci-
rúrgico de coração no HRP 
sofria de insuficiência cardía-
ca, ou seja, o coração não con-
seguia bombear o sangue em 
volume suficiente para suprir 
as necessidades de todo o or-
ganismo. “Ele não conseguia 
respirar direito e não aguenta-

ria chegar a Campina Grande 
ou João Pessoa com o coração 
comprimido pelo líquido”, ex-
plicou o cirurgião.

Apresentar um quadro de 
líquido preso no coração, difi-
cultando o órgão a trabalhar 
normalmente, é característica 
de paciente com insuficiência 
cardíaca, uma das inúmeras 
patologias que atingem esse 
órgão vital, e que tem indica-
ção de cirurgia de urgência. De 
acordo com Dr. Jairo, a cirurgia 
demorou menos de uma hora.

A equipe responsável pela 
primeira cirurgia cardíaca no 
HRP foi composta pelo cirur-
gião cardíaco Jairo Leal, anes-
tesista Marconi Lustosa, en-
fermeira Jarina de Sousa, toda 
equipe do centro cirúrgico e do 
cardiologista Klauber Marques, 
que acompanhou o paciente. 

Sine disponibiliza 227 vagas 
para o mercado de trabalho

Hospital Regional de Patos faz 
sua primeira cirurgia cardíaca

OpOrTUnidAde de eMpreGO
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Polícia Civil apreende 20 quilos 
de droga e prende duas pessoas 
Dupla presa no Litoral  
Norte estaria trazendo a 
maconha do RN para a PB

Inscrições para o 
vestibular do Unipê

O Unipê abre hoje as inscri-
ções para o Vestibular Tradicional 
de 2016. São, ao todo, 25 cursos 
oferecidos para a sociedade, que 
passam pelas áreas jurídica, da 
saúde e de negócios. Os candida-
tos devem se inscrever exclusiva-
mente on-line, por meio da página 
vestibular.unipe.br.

 Os primeiros exames acon-
tecerão no dia 3 de outubro. Os 
interessados no processo seletivo 
podem, também, aplicar a nota do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) para concorrer às vagas.  
O Unipê abrirá, ainda, as inscri-
ções para o Vestibular do curso de 
Medicina. Para se candidatar, os 
interessados devem se inscrever 
pelo portal unipe.br/medicina. Os 
exames acontecerão nos dias 14 e 
15 de novembro. 

Comemoração da 
Missa do Divino

A Paróquia Sant’Ana, no 
conjunto Funcionários II, em João 
Pessoa, comemora hoje cinco anos 
da missa do Divino Espírito Santo. 
Para marcar a data, a partir das 
19h30 será celebrada uma missa 
especial. Durante a celebração 
será gravado um DVD. Todo o di-
nheiro arrecadado na lanchonete 
e com o jantar será destinado à 
construção do Centro Paroquial 
São Joaquim. 

A missa, que tem como 
tema: “Espírito Santo Libertai- 
nos dos nossos males”,  é cele-
brada  pelo padre Edilson Figuei-
redo e pelos diáconos Carlinhos 
e Melo. Entre os momentos mais 
emocionantes está o testemunho, 
quando as pessoas falam das gra-
ças alcançadas por meio do Divino 
Espírito Santo. 

Feirão de imóveis 
no Shopping Tambiá

Entre os dias 15 e 30 de se-
tembro, a MRV Engenharia promove 
em João Pessoa o Feirão “Esse Apê 
é meu” MRV, reunindo as melhores 
condições de compra de imóveis e 
diversas opções de apartamentos 
elegíveis ao programa habitacional 
Minha Casa, Minha Vida, prontos para 
morar ou em construção.  O evento 
acontece no Shopping Tambiá, das 
8h às 21h, e terá descontos de até 
R$10 mil para aquisição de unidades 
nas melhores localizações da capital. 
Entre as opções disponíveis no even-
to estão empreendimentos no Geisel, 
Cruz das Armas, Altiplano e Conjunto 
Esplanada. São mais de mil imóveis 
com juros a partir de 4,5% ao ano. 
Correspondentes do Banco do Brasil e 
da CEF estarão no evento para reali-
zar aprovação do crédito na hora.

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A Aesa prevê, para hoje, céu 
parcialmente nublado com possi-
bilidade de chuva fraca em áreas 
isoladas da faixa litorânea. A pre-
visão é válida ainda para as regiões 
do Agreste e Brejo. Para as demais 
regiões, a exemplo do Alto Sertão e 
Sertão, a previsão é de céu variando 
entre parcialmente nublado a claro. 
Com relação à temperatura, no Litoral 
a máxima deve atingir os 29º C e a 
mínima, os 22º C.  Já para o Brejo, a 
Aesa prevê máxima de 27º C e míni-
ma de 18º C. No Agreste, máxima de 
30º C e mínima de 19º C. No Cariri-
Curimataú, a máxima deve ficar em 
32º C e a mínima, 17º C. Para o Alto 
Sertão, a previsão é de máxima de 
35º C e mínima de 19º C. No Sertão, 
a máxima deve chegar aos 36º C e a 
mínima, aos 20º C. 

FoTo: Secom-PB

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio de um trabalho inves-
tigativo realizado pela Delega-
cia de Repressão a Entorpecen-
tes (DRE) da capital, prendeu 
Everaldo de Oliveira Silva Jú-
nior, de 31 anos, e Tayron Íta-
lo da Silva, de 19 anos, e apre-
endeu 20 quilos de maconha 
e um veículo no município de 
Mamanguape, no Litoral Norte, 
nesse fim de semana.

De acordo com o delegado 
adjunto da especializada, Le-
onardo Soares, a ação policial 
aconteceu após denúncias de 
que uma dupla estaria trans-
portando entorpecentes do 
Estado do Rio Grande do Norte 
para a Paraíba. “Recebemos vá-
rias informações de que os dois 
recebiam a droga em cidades 
do Estado vizinho, Rio Grande 
do Norte, e traziam para o nos-
so Estado e a porta de entrada 
era o Litoral Norte. Ficamos 
monitorando o veículo e quan-
do realizamos a abordagem 
encontramos a maconha. Os 
dois foram presos em flagran-
te”, disse a autoridade policial.

A prisão aconteceu na 
noite do último sábado e após 
a autuação em flagrante os 
dois foram encaminhados para 
a sede da DRE na nova Central 
de Polícia, onde prestaram de-
poimento e em seguida foram 
levados para a carceragem. Os 
presos serão submetidos à ava-
liação da Justiça.

Uma ação conjunta entre 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
Polícia Militar e Receita Estadu-
al culminou na apreensão de 21 
aparelhos celulares furtados, dois 
quilos de maconha e 100 gramas 
de cocaína, em fiscalização no 
início da tarde de hoje ontem, 
no posto da PRF de Mamangua-
pe, localizado na BR 101, Zona da 
Mata Norte da Paraíba. Quatro 
pessoas foram presas.

Os aparelhos celulares esta-
vam com um casal que viajava 
como passageiros em um ônibus 
da empresa São Geraldo, que fa-
zia a linha Salvador (BA), Natal 
(RN). O veículo foi abordado na 
unidade da PRF, e todos os passa-
geiros e bagagens passaram por 

revistas. Ao checarem a bagagem 
do casal, os agentes encontraram 
os aparelhos das marcas Samsung, 
Motorola, LG e Nokia. Como eram 
usados e não possuíam notas fis-
cais, logo foi levantada a suspeita 
de que a origem dos equipamentos 
poderia ser de crime. Após um bre-
ve levantamento, descobriu-se que 
se tratavam de produtos de furto. 
Todos os aparelhos haviam sido 
furtados durante a Vaquejada de 
Surubim, evento que ocorreu no 
último sábado, em Pernambuco. 
Cinco vítimas foram contatadas 
pelos policiais, que confirmaram 
terem sido vítimas do crime. A mu-
lher já tem passagem pela polícia.

Ainda no mesmo local, só que 
minutos depois, a mesma equipe 

abordou um GM Celta. O veí-
culo vinha da cidade de Natal e 
era ocupado por dois homens, 
ambos paraibanos. Durante a re-
vista ao carro os agentes encon-
traram dois quilos de maconha, 
além de 100 gramas de cocaína 
pura. Ao serem indagados pe-
los policiais, os dois confessaram 
que apanharam a droga na ca-
pital do Rio Grande do Norte, e 
que entregaria a um homem, na 
rodoviária de João Pessoa. Eles 
disseram ainda que receberiam 
R$ 200 pelo serviço. Um dos in-
tegrantes já foi preso e responde 
pelo crime de furto.

Os flagrantes foram registra-
dos na Delegacia de Polícia Civil 
de Mamanguape.

PRF, PM e Receita Estadual realizam ação conjunta 

A Polícia Militar concluiu as ações 
e operações desse fim de semana com 
63 pessoas detidas por porte ilegal de 
arma, roubos, tráfico de drogas, ho-
micídio e por força de mandado de 
prisão. No período, que compreen-
de das 18h da última sexta-feira (11) 
até 23h59 desse domingo (13), foram 
apreendidas 22 armas de fogo e mais 
de 3,5 kg de drogas durante as abor-
dagens.

Dos 63 detidos, 25 foram por por-
te ilegal de arma, 21 por roubo, 13 
por serem flagrados com drogas, dois 
por força de mandado de prisão, um 
por homicídio e um por crime ambien-
tal. As prisões e apreensões por rou-
bos aconteceram nas cidades de João 
Pessoa, São João do Cariri, Campina 
Grande, Bananeiras, Sousa e Santa 
Rita, sendo 13 deles por roubo a pes-
soa, sete por assaltos a estabelecimen-
tos comerciais e um por roubo de veí-
culo.

Apreensões de armas - A PM reti-
rou de circulação 11 revólveres, nove 
espingardas, duas pistolas e acessórios 
de arma de fogo, nos municípios de 
Itaporanga, Campina Grande, Santa 
Terezinha, Queimadas, Fagundes, La-
goa, Uiraúna, Gurinhém, Tavares, Es-
perança, Cuité, Lucena e João Pessoa. 

O destaque foi para o sábado, onde 
em menos de 24 horas foram apreen-
didas 13 armas.

A Polícia Militar apreendeu ainda, 
no fim de semana, mais de 3,5 kg de 
maconha, crack e cocaína em ações 
de rotina, como rondas e abordagens, 
nas cidades de Riacho dos Cavalos, 
Catolé do Rocha, Pombal, Bayeux, Bo-
queirão, Campina Grande, João Pes-
soa e Patos.

Veículos recuperados
Foram recuperados no período 14 

veículos (10 motos, três carros e um 
caminhão) com registros de roubo ou 
furto, nos municípios de Monteiro, 
Campina Grande, Santa Rita, Mati-
nhas, Bom Sucesso, Cuité, Sousa, Ca-
bedelo, João Pessoa, Pedras de Fogo 
e Bayeux. Eles foram encaminhados 
para as delegacias distritais das cida-
des onde foram apreendidos.

operações
No fim de semana, a Polícia Mi-

litar executou as operações Nôma-
de, Cidade Segura, Malhas da Lei e a 
Impacto, com foco na prevenção dos 
crimes e na retirada de circulação de 
armas, drogas, além da prisão de pro-
curados pela Justiça. 

63 suspeitos são detidos e 
22 armas apreendidas na PB

FIM DE SEMANA

Mais uma mulher foi fla-
grada tentando entrar na Pe-
nitenciária Romeu Gonçalves 
de Abrantes (PB1/PB2), no do-
mingo (13), durante o horário 
de visitas. De acordo com a di-
reção da unidade penal, Adriel-
le Pereira do Nascimento, 21 
anos, tentou entrar com dois 
aparelhos celulares colados 
nas costas com esparadrapo. A 
mulher apresentou um exame 
de gravidez falso e não passou 
pelo bodyscan (scanner cor-
poral), mas foi revistada pelas 
agentes femininas de plantão e 
encaminhada à delegacia.

Na última sexta-feira, 
uma mulher grávida tam-
bém tentou entrar no PB1 e 

foi descoberta pelas agentes 
penitenciárias femininas de 
plantão. Ainda segundo a di-
reção da penitenciária, só em 
2015, 27 mulheres tentaram 
entrar com material ilícito na 
unidade.

Segundo a Gerência do 
Sistema Penitenciário (Gesi-
pe), as apreensões de mate-
riais ilícitos durante as revistas 
íntimas, no entorno e dentro 
das unidades prisionais, são 
mérito do trabalho eficiente 
dos agentes penitenciários que 
realizam procedimentos ope-
racionais no intuito de acabar 
com esses materiais proibidos 
nas cadeias e penitenciárias 
da Paraíba.

Mulher tenta entrar com 
2 celulares em presídio

FLAGRANTE

Foram apreendidos 21 aparelhos celulares furtados, maconha e cocaína na ação, que aconteceu na BR-101, em Mamanguape

Acusados 
foram 
localizados 
após denúncias

FoTo: PRF
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Governo anuncia corte 
de R$ 26 bilhões e 
retorno da CPMF

TJ e Polícia Civil buscam parceria
MAIS SEGURANÇA NA PARAÍBA

Página 18

Medidas deverão criar 
mecanismos efetivos para 
magistrados no Estado

Detalhes para a con-
cretização de uma parceria 
envolvendo a Comissão Per-
manente de Segurança do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba e a Polícia Civil do Esta-
do foram debatidos durante 
uma reunião promovida na 
manhã dessa segunda-feira, 
14, no TJPB. O principal obje-
tivo desse trabalho conjunto 
é criar mecanismos efetivos 
padronizados de segurança 
para magistrados e servido-
res do Poder Judiciário esta-
dual, que gerem uma asses-
soria constante.

O presidente da Comis-
são de Segurança do TJPB, 
desembargador Oswaldo Tri-
gueiro do Vale Filho, disse que 
alguns magistrados não têm 
uma cultura de segurança e 
muitas vezes não percebem 
sua vulnerabilidade física. “Na 
verdade, já estamos mudan-
do essa cultura. Queremos 
criar uma assessoria junto à 
Polícia Civil, que investigue 
eventuais casos de ameaças 
feitas a juízes em todo o Es-
tado”, adiantou Oswaldo Tri-
gueiro. Ele lembrou que foi a 
própria Civil que provocou a 
Comissão para o desenvolvi-
mento desse projeto.

Segundo o delegado ge-
ral da Polícia Civil, João Alves 
de Albuquerque, que esteve 
presente durante toda a re-
união, alguns estados já têm 
essa parceria, a exemplo do 
Rio de Janeiro e São Paulo. 
“Podemos fazer uma análise 
desses exemplos bem suce-
didos. Agora, temos nossa 

Procuradores 
empossados no MP

Os procuradores de Justiça 
Nelson Antônio Cavalcante Lemos, 
Valberto Cosme de Lira e José Rai-
mundo de Lima foram empossados 
na tarde dessa segunda-feira, 14, 
respectivamente, nos cargos de 
primeiro-subprocurador-geral de 
Justiça, segundo-subprocurador-
geral de Justiça e diretor do Centro 
de Estudos e Aperfeiçoamento Fun-
cional (Ceaf ) do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB).

O ato de posse dos procura-
dores foi lido pelo secretário-geral 
do MPPB, promotor de Justiça João 
Arlindo Corrêa Neto, e a solenidade, 
realizada na sede do Ministério Pú-
blico em João Pessoa, foi presidida 
pelo procurador-geral de Justiça 
Bertrand de Araújo Asfora.

Seminário pretende 
estimular ouvidorias

O presidente do Tribunal de 
Contas da Paraíba, conselheiro Arthur 
Cunha Lima, garantiu nessa segunda-
feira, 14, total apoio ao Seminário Re-
gional de Ouvidorias, marcado para 22 
de outubro próximo, em João Pessoa. 
O evento, considerado importante 
para estimular o exercício da cidada-
nia, é destinado a melhorar a atuação 
destes organismos em todo o Estado, 
nas esferas pública e privada.

A decisão do presidente, em 
atenção a pedido feito por ofício pela 
professora Marlene Ramalho Rosas, 
coordenadora-geral do Fórum Parai-
bano de Ouvidorias Públicas e Priva-
das – FOPO, contribuiu para viabilizar 
a execução do seminário que preten-
de reunir representantes de toda a 
Paraíba – desde prefeituras, câmaras 
municipais, órgãos estaduais e fede-
rais, instituições e empresas.

TRE-PB participa 
de evento do CNJ

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) será 
representado pelo seu vice-pre-
sidente e corregedor, desembar-
gador José Aurélio da Cruz, na 
2ª Reunião Preparatória para o 
9º Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, promovida pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
que acontece nos dias 15 e 16 de 
setembro de 2015, na Escola da 
Magistratura Federal da Primeira 
Região (ESMAF), em Brasília.

Na ocasião serão expostos 
os dados do Relatório “Justiça em 
Números” com debate de seus 
resultados; e será formatada a 
proposta de metas nacionais para 
2016 dos segmentos de Justiça 
apresentadas no 9º Encontro Na-
cional do Poder Judiciário.

Elizabeth Teixeira 
recebe homenagem

O Plenário da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), nesta terça-
feira, 15, às 15h, irá receber uma das 
Sessões Especiais mais emocionantes 
dos últimos anos, a entrega da “Me-
dalha Margarida Maria Alves” para a 
líder camponesa Elizabeth Teixeira, 
que aos 92 anos continua sendo um 
dos principais símbolos da luta pela 
terra em todo o Brasil.

“Assim que chegamos vimos 
Elizabeth nos esperando no portão da 
sua casa. Não consigo explicar a sen-
sação de encontrá-la pessoalmente 
e saber que cada marca da idade 
representa um momento de luta, de 
sofrimento, e principalmente, de es-
perança”, descreveu Fuba, propositor 
da homenagem, após ter sido recebi-
do pela esposa de Pedro Teixeira.

Ações protetivas em defesa de juízes e servidores do Poder Judiciário vão garantir uma assessoria contra ameaças e coerção

própria realidade. É preciso 
um canal forte de comunica-
ção entre o Judiciário, Minis-
tério Público e a Polícia Civil, 
para possíveis casos de inves-
tigação”, acrescentou.

Dentro da pauta da re-
união dessa segunda-feira 
ainda foram avaliados os 15 
artigos da minuta de uma 
portaria que regulamenta 
e autoriza o porte de arma 
por servidores com função 
de segurança, no âmbito do 
Poder Judiciário estadual. 
O texto está em harmonia 

com a Resolução Conjunta nº 
04/2014, do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e Conse-
lho Nacional do Ministério 
Público (CNMP).

Porte de Arma
De acordo com um dos 

membros da Comissão de 
Segurança do TJPB, juiz Ri-
cardo Vital de Almeida, con-
sideram-se funções de segu-
rança aquelas relacionadas à 
preservação da integridade 
física dos magistrados, das 
autoridades, dos servidores 

e dos jurisdicionados do Po-
der Judiciário Estadual, bem 
como à proteção das insta-
lações e do patrimônio do 
TJPB, “tais como motoristas 
de desembargadores, mo-
toristas de juízes, ouvida a 
Comissão de Segurança em 
cada caso, antes de autoriza-
do pela Presidência do Tri-
bunal, como também os vi-
gilantes dos Fóruns e órgãos 
do Poder Judiciário”.

Participantes
Estiveram presentes, 

também, na reunião os de-
sembargadores Carlos Mar-
tins Beltrão Filho e José Au-
rélio da Cruz; o juiz auxiliar 
da Presidência do TJPB, Car-
los Neves; o presidente da 
Associação dos Magistrados 
da Paraíba (AMPB), juiz Ho-
rário Ferreira de Melo; o juiz 
Adilson Fabrício; e o gerente 
de Segurança Institucional 
do TJPB, coronel Gilberto 
Moura Santos. Por parte da 
Polícia compareceu o pri-
meiro superintendente da 
PCPB, Marcos Vilar.

FOTOS: Reprodução/Internet

Será aberta hoje a 
série de homenagens 
póstumas ao ex-go-
vernador da Paraíba, 
Antônio Mariz, pela 
passagem dos 20 anos 
de sua morte. De acor-
do com a programa-
ção, as homenagens 
terão início nesta ter-
ça-feira, 15, às 10h 
com uma sessão espe-
cial no auditório da 
Procuradoria Geral de 
Justiça.

Durante a sessão, 
amigos e familiares de 
Mariz farão pronun-
ciamentos lembrando 
a trajetória política, 
assim como histórias 
do líder. O procurador 
da República, Luciano 
Mariz Maia e o enge-
nheiro do Departa-
mento de Estradas e 
Rodagens da Paraíba, 
Carlos Pereira, serão 
alguns do que usarão 
a palavra.

Na quarta-feira, 
16, dia da morte da 
Antônio Mariz, é a vez 
de a Assembleia Legis-
lativa da Paraíba rea-
lizar uma sessão espe-
cial em homenagem 
ao ex-governador. A 
sessão terá participa-

ção da viúva, Mabel 
Mariz, das filhas Adria-
na e Luciana Mariz, do 
irmão José Mariz e de 
familiares e amigos, 
além de admiradores.

Ainda seguindo a 
programação, no dia 
17, o Senado Federal 
também fará uma ses-
são especial, uma vez 
que Mariz foi sena-
dor da República, in-
clusive sendo um dos 
protagonistas do mais 
importante episódio 
da história recente 
da política nacional. 
O paraibano foi o re-
lator do processo de 
impeachment do ex
-presidente Fernando 
Collor de Mello.

Antônio Marques 
da Silva Mariz foi ad-
vogado, promotor 
de Justiça e político. 
Durante sua carreira 
política foi prefeito 
de Sousa (1963-1969), 
deputado federal pela 
Paraíba por quatro 
mandatos, senador 
(1991-1994) e gover-
nador da Paraíba de 
1 de janeiro de 1995 
a 16 de setembro de 
1995, quando morreu, 
vítima de um câncer.

Série de homenagens 
a Mariz começa hoje 

20 ANOS DE MORTE

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano foi uma das con-
vidadas de honra da abertu-
ra do 33º Encontro Nacional 
de Auditores Fiscais do Tra-
balho (Enafit), ocorrida na 
noite desse domingo, no Ho-
tel Tambaú, em João Pessoa. 
Lígia falou para uma plateia 
formada por profissionais de 
todo o País, que se reúnem 
na Paraíba para discutir me-
lhorias nas condições de tra-
balho dos brasileiros.

No evento, a vice-go-
vernadora destacou o com-
promisso do Governo do 
Estado com o pagamento 
dos salários dos servidores 
estaduais. “O Brasil passa 
por uma crise que vem afe-
tando todos nós e fico preo-
cupada quando vejo exem-
plos de alguns Estados da 
federação com dificuldades 
até em pagar os salários de 
seus servidores. Mas aqui 
na Paraíba esta não é uma 
realidade devido à respon-
sabilidade de um Governo 
que prioriza aquilo que é 
a grande dignidade de um 
trabalhador: o salário no fi-
nal do mês”, disse.

Lígia Feliciano foi con-
vidada para compor a mesa 
de honra do evento ao lado 
de representantes locais e 
nacionais da categoria e au-
toridades políticas, a exem-

Vice-governadora participa 
de abertura do 33o Enafit

ENCONTRO DE AUDITORES FISCAIS

plo do deputado federal Da-
mião Feliciano.

O Encontro Nacional de 
Auditores Fiscais do Traba-
lho acontece durante toda 
esta semana. Auditores de 
todo País discutem pontos 
como garantia dos direitos 
dos trabalhadores e erradi-
cação do trabalho escravo no 
Brasil. Tais discussões farão 
parte da “Carta de João Pes-
soa”, que será elaborada no 
final do evento e encaminha-
da à executiva nacional.

O Encontro, realizado 
desde 1982, já foi sediado na 
Paraíba em 1999. Este ano, 

volta à capital paraibana 
para proporcionar mais mo-
mentos de discussões técni-
cas da categoria, que é res-
ponsável pela fiscalização do 
cumprimento das leis traba-
lhistas e de segurança e saú-
de no trabalho, combate ao 
trabalho escravo e infantil, 
fiscalização do recolhimen-
to do FGTS e contribuição 
social, entre várias outras 
atividades, essenciais para a 
promoção do equilíbrio nas 
relações de trabalho, geran-
do, por ano, 85 bilhões de 
reais em arrecadação para o 
Governo Federal.

Lígia Feliciano foi uma das convidadas de honra do evento 
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Governo anuncia retorno da 
CPMF e corte de R$ 26 bilhões

Uber profissionais
É inegável que o Brasil passa por um clima 

de tensão política causado, também, por fatores 
econômicos. Como se não bastasse a guerra entre 
oposição e situação que dividiu o país, categorias 
profissionais se reúnem em seu corporativismo 
para barrar saídas criativas e novas configurações 
profissionais advindas da modernidade e que 
ressoam como saída para esses novos prestadores de 
serviço em plena recessão. 

O aplicativo Uber é o campeão nas polêmicas. 
Basicamente oferece um serviço de táxi, só que 
melhor e com mais comodidade para o pagamento, 
além da garantia de carros de excelente qualidade, 
profissionais treinados, bom atendimento.

Mas esse espaço não é para defesa do Uber. A 
questão é que vendo em risco seu ganha pão, taxistas 
de todo o país continuam firmes no combate a um 
segmento que mal se instalou. Em algumas cidades, 
como no Rio de Janeiro, até de forma violenta. 
Usuários do Uber foram agredidos, motoristas - que 
mesmo sem regulamentação são profissionais, estão 
ali a trabalho -, tiveram seus carros depredados. 

Há um desafio do Poder Legislativo para que 
a sociedade acolha economicamente essas novas 
categorias profissionais e serviços oferecidos por 
aplicativos que surgem repentinamente e acabam 
caindo no gosto do consumidor. 

Para o Uber até já houve um parecer favorável, 
apesar das Câmaras de Vereadores de 15 capitais, 
entre elas João Pessoa, terem se posicionado contra. 
Há exatos dez dias, o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), órgão antitruste ligado 
ao Governo Federal, concluiu que serviços de 
transporte de passageiros acionados por aplicativos 
nos smartphones podem ser positivos para a 
concorrência e para o consumidor. 

No meio do fogo cruzado, a imprensa 
brasileira não questiona a qualidade do serviço 
oferecido pelos taxistas, se os carros são 
confortáveis, se os clientes recebem a devida 
atenção, formas de pagamento. Para complicar 
ainda mais, cometem erros na informação. Cansei 
de ver matérias na TV onde o Uber é chamado de 
aplicativo para “carona paga”.

Entre tanta polêmica, vemos três saídas diretas: 
categoria mais antiga sai no braço contra civis que 
investiram em carros de luxo para oferecer um novo 
serviço; vereadores proíbem o serviço nas cidades 
antes mesmo de se buscar uma regulamentação; 
taxistas melhoram o serviço para conviver com 
a concorrência e conquistar novos clientes. 
Infelizmente só as duas primeiras alternativas foram 
experimentadas.

Fotógrafos são novo alvo
Também não é de hoje que fotógrafos são 

ameaçados pela tecnologia. Os sensores digitais 
trouxeram mais agilidade ao trabalho, e ao mesmo 
tempo popularizaram a fotografia de tal forma que 
as câmeras digitais agora estão por toda parte, 
principalmente nos telefones celulares. 

São novas configurações, novos serviços. Há 
pouco tempo houve uma revolução no mercado de 
fotografias aéreas com a chegada dos pequenos 
drones. O que antes era absurdamente caro pelo 
custo inicial do voo caiu agora é cerca de dez vezes 
mais barato. Em fenômeno parecido com o dos 
taxistas, centenas de pessoas que nunca imaginaram 
fotografar viram os drones como um novo nicho de 
mercado e entraram na concorrência. 

Para deixar fotógrafos ainda mais irritados, a 
LG lançou seu novo telefone com uma campanha 
provocativa. Algo como “Compre o aparelho e 
torne-se fotógrafo”, ou “Procura-se fotógrafo”. 
Nas redes sociais, fotógrafos de todos o país 
protestaram. O fatos curioso é que muitos desses 
são defensores do Uber e acusam taxistas de não 
saberem reagir à livre-concorrência. Pimenta no 
dos outros é refresco.

Apesar da discussão entre meio e formato, 
o que se percebe é que sempre há busca pela 
qualidade do serviço. Então o taxista que faz seu 
trabalho primoroso, zela por um carro confortável 
e atende bem, sempre terá seus clientes; e sempre 
haverá espaço para fotógrafos que buscam a luz da 
imagem perfeita, por mais drones e smartphones 
que existam. Bom para o consumidor e para o 
mercado.

Menos de 15 dias depois 
do envio da proposta de Orça-
mento de 2016 com um déficit 
de R$ 30,5 bilhões, o Governo 
Federal deu início ontem à 
segunda fase de ajuste fiscal 
com o anúncio de um novo 
corte para o próximo ano de 
R$ 26 bilhões. Além do corte, 
a presidente Dilma Rousseff 
anunciou medidas também de 
aumento de tributos para ga-
rantir o cumprimento da meta 
fiscal de 0,7% do Produto In-
terno Bruto (PIB) em 2016.

O governo pulverizou as 
medidas entre corte dos inves-
timentos, do reajuste dos ser-
vidores públicos e redução dos 
programas, mas o maior peso 
do ajuste ficou concentrado 
na recriação da CPMF, que nos 
cálculos do governo vai render 
R$ 32 bilhões, se aprovada pe-
los parlamentares.

Do total de R$ 64,9 bi-
lhões necessários para a meta, 
que equivalem a 1,1% do PIB, 
R$ 26 bilhões virão com a re-
dução adicional de gasto pri-
mário no Orçamento 2016. 
Esse corte das despesas foi 
dividido em R$ 11,6 bilhões 
em gastos obrigatórios (como 
o pagamento de servidores) e 
R$ 14,4 bilhões em discricio-
nários. 

O corte nos gastos dis-
cricionários foi focado na te-
sourada mais forte nos inves-
timentos, em R$ 8,6 bilhões 
(R$ 4,8 bilhões no Minha Casa, 
Minha Vida e R$ 3,8 bilhões do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento).

Todas as medidas pre-
cisam de aprovação do Con-
gresso Nacional, seja por meio 
de Projeto de Lei, Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
ou Medida Provisória (MP). 

Medidas propostas terão 
um impacto total de 
R$ 64,9 bilhões em 2016

contato@felipegesteira.com
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Valor anunciado pelos ministros Joaquim Levy (E) e Nelson Barbosa (D) corresponde a 1,1% do PIB

Além de alterações na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e no 
Projeto de Lei Orçamentária, 
que precisam ser aprovados 
até o final do ano. 

Sem reajuste
A primeira medida de re-

dução de gasto é o adiamento 
do reajuste dos servidores pú-
blicos, de janeiro para agosto 
do próximo ano. Essa medida 
geraria uma redução de R$ 7 
bilhões em gastos obrigatórios. 
“A implementação depende de 
negociação com servidores e 
um projeto de lei a ser envia-
do para o Congresso. As con-
dições negociadas continuam 
as mesmas, mas a data muda”, 
explicou o ministro do Planeja-
mento, Nelson Barbosa. 

Concursos suspensos
O governo também irá 

suspender a realização de 
concursos em 2016, com uma 
economia estimada em R$ 1,5 
bilhão. Segundo o ministro, 
será feita uma alteração no or-
çamento de 2016 que está em 
discussão no Congresso.

A equipe econômica tam-

bém pretende eliminar o cha-
mado abono de permanência, 
um benefício equivalente a 
11% dos salários pagos a ser-
vidores que atingem condições 
de aposentadoria, mas conti-
nuam trabalhando. 

A economia prevista com 
a medida é de R$ 1,2 bilhão em 
2016, mas depende de uma 
PEC. Barbosa anunciou ainda 
que o governo proporá uma 
lei para garantir a aplicação do 
teto remuneratório do serviço 
público, o que causaria uma 
economia de R$ 800 milhões. 
O teto do funcionalismo pú-
blico é o salário dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). “É preciso uma lei para 
disciplinar melhor a aplicação 
do teto e o que deve ser conta-
bilizado”, argumentou. 

“Reforma necessária”
O ministro também anun-

ciou uma redução de R$ 2 bi-
lhões em gastos com custeio 
administrativo, sendo R$ 1,6 
bilhão com renegociação de 
aluguéis, R$ 200 milhões com 
cortes de diárias, passagens e 
auxílios, além de R$ 200 mi-

lhões com o corte de ministé-
rios e cargos comissionados. 
“Não é uma economia elevada, 
mas é uma reforma necessária 
para melhorar a produtividade 
do governo”, acrescentou. 

Corte nos programas
A primeira alteração anun-

ciada nos programas sociais é o 
corte de R$ 4,8 bilhões de des-
pesas discricionárias no Minha 
Casa, Minha Vida. Para isso, o 
governo propõe o direciona-
mento de recursos do FGTS 
para o pagamento de parte das 
despesas da faixa 1 do progra-
ma, o que substitui gastos da 
União. Para viabilizar essa al-
teração, é necessário alterar o 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (Ploa) e editar uma MP.

Outra alteração prevista 
é uma mudança no PAC. Essa 
alteração geraria uma econo-
mia de R$ 3,8 bilhões em des-
pesas discricionárias com a 
redução do valor previsto para 
o programa. O governo propõe 
ainda que emendas parlamen-
tares obrigatórias sejam dire-
cionadas para os programas do 
PAC já previstos no Ploa.

O ministro da Fazenda, Joa-
quim Levy, anunciou a recriação 
da CPMF, com uma alíquota de 
0,20%, o que proporcionará uma 
arrecadação adicional estimada 
em R$ 32 bilhões em 2016. Em 
contrapartida, deverá haver uma 
redução no Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF).

“Essa é uma medida bastante 
central do esforço fiscal. A CPMF 
foi considerada que, dentre todas 
as alternativas de tributos, seria o 
caminho que traria menores distor-
ções na economia e menor impacto 
inflacionário. Esse é o imposto mais 
distribuído, incidindo de maneira 
equitativa entre todos os setores da 
economia”, argumentou Levy. “O 
imposto equivale a dois milésimos 
de uma entrada de cinema paga em 
cartão de crédito, por exemplo”, 
completou.

Segundo ele, a arrecadação adi-
cional proporcionada pelo retorno da 
CPMF vai ajudar a reduzir o déficit da 
Previdência Social, que é prioridade 
do governo. “Trata-se de uma con-
tribuição provisória porque o déficit 
da Previdência pode ser atacado 
de maneira estrutural. Além disso, 
com a retomada do crescimento, 
haverá um natural fortalecimento 
da Previdência, mas enquanto isso 
não podemos deixá-la sem cober-
tura”, alegou.

Levy disse que o governo procu-
rou colocar uma alíquota da CPMF 
no mínimo necessário para garantir 
segurança fiscal, e os bancos esta-
riam preparados para aplicar a nova 
tributação rapidamente. “A CPMF 
alcança inclusive o trabalho infor-
mal e quem está fora da legalidade. 
Tem um aspecto social importante. 
Depois de ouvir muitos empresá-
rios e parlamentares, decidimos que 
essa seria a forma mais eficiente de 
se conseguir proteger a Previdên-
cia”, adicionou.

Gasto tributário
De acordo com o ministro, 

o governo pode economizar até 
R$ 5,8 bilhões com a redução do 
gasto tributário. Entre as medidas 
anunciadas pelo ministro da Fazen-
da, está a redução das compensa-
ções do Reintegra, programa que 
devolve parte das receitas obtidas 
através de exportação de produtos 
industrializados, de forma gradual, 
o que pode gerar uma economia de 
R$ 2 bilhões. “Entendemos que este 
gasto presumido pode voltar aos ní-
veis de 2014”, afirmou Levy.

A alteração acontecerá em 
quatro anos. Para 2016, está pre-
vista a redução para 0,1%, em 
2017 o Reintegra vai para 1% e 
em 2018, para 2%. Por último, a 
previsão para 2019 é de que o pro-

grama vá para 3%. Para viabilizar 
essa medida, o governo precisará 
editar um decreto.

A alíquota de Juros sobre Ca-
pital Próprio (JCP) passará de 15% 
para 18% e a TJLP será limitada a 
5% para o cálculo de JCP. Para via-
bilizar o aumento, o Governo Fede-
ral editará uma medida provisória 
(MP). Para o ministro da Fazenda, 
“está se elevando ligeiramente a 
alíquota de JCP para 18%, mas ain-
da se mantém o mecanismo”.

Outra medida anunciada pelo 
dirigente da Fazenda é a redução 
da alíquota de PIS/Cofins no Regi-
me Especial da Indústria Química 
(REIQ). Para 2016, o governo pre-
vê reduzir o regime para 50% e 
zerá-lo em 2017. Essa alteração 
deve ser editada por uma MP. A 
economia prevista com esta medi-
da é de R$ 800 milhões.

A última medida visando a re-
dução do gasto tributário altera a 
dedução de valores do Sistema S. 
O governo suspendeu temporaria-
mente a dedução de valor devido 
ao Sistema S do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica. Esta mudança pode 
poupar R$ 2 bilhões e precisa de 
uma medida provisória para entrar 
em vigor. Para o ministro da Fazen-
da, “programas de apoio do gover-
no têm que ser sistematicamente 
revistos”.

Imposto terá alíquota de 0,20%
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E-mails de executivos
foram encaminhados ao
Cade e revelam acordos

Empresas sabiam de resultado
antes de licitações em Angra

E-mails dos executivos da 
Camargo Corrêa encaminha-
dos ao Cade, órgão antitruste 
do Governo Federal, revelam 
que as empresas já haviam 
definido os vencedores das li-
citações de Angra 3 antes mes-
mo de serem apresentadas 
as propostas de cada um dos 
consórcios concorrentes UNA 
3 (Odebrecht, Andrade Gutier-
rez, Camargo Corrêa e UTC) e 
Angra 3 (Queiroz Galvão, Te-
chint e EBE).

“Reformulou-se então a 
decisão, sendo que após acalo-
rada discussão, o nosso grupo 
(em referência ao consórcio 
UNA 3 do qual a Camargo fazia 
parte) sairá vencedor, escolhe-
rá o pacote que lhe interessa e 
o outro grupo (consórcio An-
gra 3) levará o outro pacote”, 
diz a mensagem encaminhada 
pelo então diretor comercial 
de Energia da Camargo, apon-
tado no acordo de leniência 
como “Luiz Carlos”, ao então 
vice-presidente de Relações 
Institucionais da empresa, 
apontado no acordo apenas 
como “M.S B”.

O e-mail foi encaminhado 
em 8 de novembro de 2013, 
após a reunião entre represen-
tantes das sete empreiteiras e 
12 dias antes de serem enca-
minhadas as propostas para a 
Eletronuclear, que divulgou o 
resultado do certame dia 27 de 
novembro.

Estratégia
Inicialmente, segundo o 

relato da Camargo ao Cade, 

as empreiteiras discutam a 
possibilidade de cada con-
sórcio vencer um pacote da 
licitação, que era dividida em 
dois pacotes de obras. Con-
tudo, devido as divergências 
do grupo, de acordo com o 
histórico de conduta, os exe-
cutivos acabaram “reformu-
lando” a decisão e definindo 
que um consórcio se sagraria 
vencedor dos dois pacotes e 
abriria mão de um, já que o 
próprio edital vetava a pos-
sibilidade de apenas um con-
sórcio assumir os dois paco-
tes licitados.

Conforme previsto no e-
-mail do executivo, o consór-
cio UNA 3 venceu a disputa 
dos dois pacotes de obras da 
usina por um preço 4,98% 
acima do estabelecido pela 
Eletronuclear, mas dentro do 
limite máximo aceitável de 
até 5% que a estatal previa no 
edital O consórcio concorren-
te, Angra 3, por sua vez, ofe-
receu preços 0,01% acima do 
limite estabelecido no edital. 

Segundo a Camargo re-
latou ao Cade, a estratégia 
de oferecer preços beirando 
o teto permitido e preços de 
cobertura foi definida tam-
bém no encontro de 8 de 
novembro. “Sob a orientação 
de Antonio Carlos D´Agosto 
Miranda (diretor superin-
tendente da UTC), os preços 
ficados pelos membros do 
cartel para serem ofertados 
em cada um dos pacotes, 
ao final, foram definidos de 
modo que a proposta ven-
cedora deveria ficar pouco 
abaixo do limite de até 5% 
do preço estabelecido como 
de referência teto, ao passo 
que a proposta perdedora 
teria uma diferença da ven-
cedora de até 1%”, diz o his-
tórico de conduta.

Da Agência Estado

As trocas de e-mails 
são algumas das provas 
entregues pela Camar-
go no acordo de leniên-
cia e reforçam a versão 
dos delatores da em-
presa, o ex-presidente 
Dalton dos Santos Avan-
cini e o ex-vice Eduardo 
Hermelino Leite, sobre 
o cartel das empreitei-
ras em Angra 3. Os dois 
delatores já foram con-
denados pela Lava Jato 
por corrupção, lavagem 
de dinheiro e organiza-
ção criminosa.

Quando procuradas 
sobre o acordo de leni-
ência da Camargo Corrêa 
com o Cade, no começo 
do mês, as empreiteiras 
citadas no esquema ne-
garam irregularidades e 
evitaram comentar so-
bre o acordo.

 Por meio de suas 
assessorias, a Andrade 
Gutierrez e a UTC infor-
maram que não vão se 
manifestar sobre o caso. 
A Queiroz Galvão, por 
sua vez, disse que acredi-
ta na idoneidade de to-
dos os seus executivos e 
reafirma seu compromis-
so com a ética e a trans-
parência. “A companhia 
nega qualquer paga-
mento ilícito a agentes 
públicos para obtenção 

de contratos ou vanta-
gens e reitera que todas 
as suas atividades se-
guem rigorosamente à 
legislação vigente”.

 A EBE destacou que 
não tem nenhum exe-
cutivo envolvido neste 
processo que está sendo 
apurado e nem pagou 
nada a ninguém. “Ape-
sar da desistência de 
algumas empresas do 
Consórcio Angramon, 
continuamos no firme 
propósito de manter o 
contrato assinado para 
a montagem de Angra 
3. A EBE montou sozi-
nha a Usina Nuclear de 
Angra 1 e fez parte do 
consórcio de empresas 
que montou Angra 2. 
A empresa tem larga 
experiência no setor 
nuclear e continua com 
o objetivo de honrar o 
contrato assinado para 
Angra 3.”

A Techint Engenha-
ria e Construção reite-
rou que “segue padrões 
internacionais de go-
vernança e observa es-
tritamente a legislação 
brasileira”. Já a Odebre-
cht informou que nun-
ca participou de cartel 
para contratação com 
qualquer cliente público 
ou privado. 

Camargo entrega provas

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Gilmar Mendes, 
criticou ontem a possibilidade de 
criação de impostos pelo Governo 
Federal, dizendo que não há como 
impor mais sacrifícios à socieda-
de diante dos casos de corrupção 
investigados pela Operação Lava 
Jato, da Polícia Federal.

“Você não pode pedir sacrifí-
cios quando as pessoas acham que 
houve gastos excessivos, demasia-
dos e sem controle. Quando as pes-
soas acham que tem uma prática de 
corrupção, então, há uma crise de 
legitimidade”, afirmou o ministro.

Na opinião de Gilmar Men-
des, o país está vivendo “um mo-
mento extremamente delicado” e 
é necessário separar o sistema de 
governança da nação das ações de 
interesse político. Para o ministro, 
ao longo do tempo, criou-se no 
Brasil uma cultura de um modo de 
política corrupta.

Ele defendeu maior transpa-
rência no processo de doações para 
as campanhas políticas e disse que 
cabe a instituições como a Polícia 
Federa o Ministério Público, a Justi-

Gilmar Mendes é contra impostos
MINISTRO CRITICA PROPOSTA
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O ministro Gilmar Mendes disse que não há como impor mais sacrifícios à sociedade

Marli Moreira
Da Agência Brasil 

ça Eleitoral e a todo o Poder Judiciá-
rio acompanhar os procedimentos 
em torno de tais movimentações 
financeiras para evitar atos de cor-
rupção.

Segundo Gilmar Mendes, a 
maioria dos ministros do STF é 
favorável à abertura de processo 
para análise dos recursos financei-
ros da campanha eleitoral da pre-
sidente Dilma Rousseff em 2014. 

Ele deu as informações em entre-
vista à imprensa, logo após falar 
no seminário Saídas para a Crise. O 
evento, que termina amanhã (15), 
é promovido em conjunto pela 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), seção São Paulo, pela As-
sembleia Legislativa de São Paulo, 
pelo Instituto de Estudos Avança-
dos da Universidade de São Paulo 
(USP) e pela TV Cultura.

Da Agência Estado

O Ministério Público da 
Suíça elogia o trabalho da Pro-
curadoria-Geral da República 
do Brasil e diz estar “impres-
sionado com a coragem” da 
luta contra a corrupção no MP 
brasileiro. Em discurso realiza-
do na manhã desta segunda-
feira, 14, em Zurique, Michael 
Lauber, procurador-geral da 
Suíça, fez questão de citar o 
caso de corrupção da Petro-
bras na abertura da reunião 
anual da Associação Interna-
cional de Procuradores. Rodri-
go Janot, procurador-geral da 

República, estava programado 
para fazer um discurso, mas 
acabou cancelando a viagem 
diante de sua posse.

“Estamos impressio-
nados pela coragem deles 
(brasileiros)”, afirmou Lauber. 
“Eles lutam com convicção e 
com a certeza de estar fazendo 
a coisa certa, com o respeito ao 
estado de direito”, completou. 
Brasil e Omã foram os únicos 
países mencionados no discur-
so a um plenário para procura-
dores de todo o mundo.

A colaboração entre o 
Brasil e a Suíça permitiu o 
congelamento de mais de US$ 

400 milhões em contas rela-
cionadas com os ex-funcioná-
rios da Petrobras. “ Queremos 
lutar contra a corrupção de 
forma séria “, disse Lauber. “ 
Contribuímos, portanto, com 
diversos países e sabemos que 
isso é crucial para levar casos 
adiante”, comentou.

Entretanto, o governo 
suíço também afirma que ou-
tras praças financeiras recebe-
ram valores potencialmente 
superiores aos que foram de-
positados nos bancos do país 
alpino em propinas relaciona-
das ao esquema de corrupção 
na Petrobras. “Sabemos que 

há mais dinheiro fora daqui”, 
disse o responsável pelo De-
partamento de Direitos Inter-
nacional da chancelaria suíça, 
Valentin Zellweger. 

Segundo ele, outras pra-
ças financeiras têm ainda mais 
dinheiro que a Suíça cuja ori-
gem seria o esquema na estatal 
brasileira. “Mas elas não comu-
nicam”, declarou.

Questionado sobre como 
os bancos acabaram aceitando 
esses milhões de dólares de ex
-executivos da Petrobras sem 
questionamentos, o embai-
xador insistiu que a estrutura 
montada foi “sofisticada”.

Da Agência Estado

O Ministério Público de 
São Paulo abriu uma nova 
frente de investigação diante 
da suspeita de que grupos em-
presariais que formaram cartel 
metroferroviário em São Paulo 
teriam corrompido agentes pú-
blicos para garantir contratos 
bilionários. “Os indícios exis-
tem, mas é uma investigação 
complexa”, afirma o promotor 
de Justiça Marcelo Milani, que 
integra os quadros da Promo-
toria de Defesa do Patrimônio 
Público e Social - braço do Mi-
nistério Público que investiga 
improbidade e corrupção.

Uma das pontas da inves-
tigação é o inquérito da Polícia 
Federal, relatado em novem-
bro de 2014 com indiciamento 
de 33 investigados

 Desde a revelação sobre 
o cartel, em maio de 2013, 

o governo Geraldo Alckmin 
(PSDB) mandou investigar o 
caso. A CPTM e o Metrô estão 
colaborando com as investiga-
ções e a Procuradoria Geral do 
Estado já ingressou com ação 
na Justiça contra 19 empresas 
para exigir ressarcimento aos 
cofres públicos.

 Marcelo Milani subscreve 
com outros três promotores 
- Nelson Luís Sampaio de An-
drade, Daniele Volpato Sordi 
de Carvalho Campos e Otávio 
Ferreira Garcia - ação civil que 
pede a dissolução de nove em-
presas, entre elas as multina-
cionais Siemens, Alstom, CAF 
do Brasil e Bombardier, além 
de devolução de quase R$ 1 
bilhão ao Tesouro paulista por 
danos materiais e morais.

 Os promotores pedem, 
ainda, a anulação dos três 
procedimentos de licitação 
relativos a contratos de manu-

tenção de 88 trens da CPTM 
(Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos), séries 2000, 
2100 e 3000.

Os contratos foram fir-
mados em 2007 e receberam 
aditamentos em 2011 e em 
2012, nos governos José Serra 
e Geraldo Alckmin, ambos do 
PSDB. A ação, que não indi-
ca envolvimento de nenhum 
agente público, foi distribuí-
da para a 5ª Vara da Fazenda 
Pública da capital.

Defesa
 A CPTM (Companhia 

Paulista de Trens Metropolita-
nos) esclarece que ainda não 
foi notificada sobre essa ação 
do Ministério Público de São 
Paulo e, portanto, desconhece 
o seu conteúdo. A Companhia 
ressalta que, desde o início da 
investigação, se colocou à dis-
posição de todos os órgãos en-

volvidos, fornecendo informa-
ções e documentos referentes 
aos contratos. 

A Bombardier afirma 
que opera sob os mais altos 
padrões éticos no Brasil, as-
sim como em todos os outros 
países onde está presente. A 
empresa tem colaborado com 
todas as investigações. A CAF 
informou que não se manifes-
tará sobre o assunto.

 A Alstom destacou que 
apresentará sua defesa ‘às au-
toridades competentes, reafir-
mando o cumprimento de seus 
negócios à legislação brasileira’.

 A Siemens assinalou que, 
por iniciativa própria, “com-
partilhou com o CADE e de-
mais autoridades informações 
que deram origem às atuais 
investigações quanto às pos-
síveis práticas de formação de 
um cartel em contratos do se-
tor metroferroviário”.

Suíça elogia luta anticorrupção no Brasil

MP investiga corrupção de agentes públicos

AÇÃO DA PROCURADORIA

CARTeL MeTROfeRROvIáRIO eM SÃO PAULO
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EUA e Suíça devem 
indiciar mais dirigentes
envolvidos no esquema

Corrupção na Fifa poderá levar 
mais cartolas à prisão, diz Justiça

A Justiça dos Estados 
Unidos e a da Suíça devem 
indiciar mais dirigentes do 
futebol mundial envolvidos 
em corrupção na Federa-
ção Internacional de Futebol 
(Fifa), informaram ontem os 
procuradores-gerais dos dois 
países, Loretta Lynch e Micha-
el Lauber.

“Nossa mensagem é cla-
ra: ninguém está acima da lei. 
Nenhuma organização cor-
rupta está além do alcance e 
nenhum ato criminal pode ser 
escondido dos homens e mu-
lheres dedicados a lutar por 
justiça”, disse Lynch.

De acordo com as auto-
ridades, desde que o caso foi 
divulgado em maio, o número 
de provas e de documentos 
só aumentou, e está ficando 
cada vez maior. Em tom de 
brincadeira, Lauber afirmou 

Da Agência Ansa

Mundo

que todo o processo “não che-
gou ao intervalo ainda”, dada 
a quantidade de documentos 
e depoimentos reunidos até o 
momento.

Ao serem questionados 
sobre a participação do ex-
-presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol José Ma-
ria Marin, que está detido, os 
procuradores informaram que 
não falariam sobre casos indi-
viduais e nem citariam nomes 
dos suspeitos envolvidos em 
crimes.

No dia 27 de maio, sete 
altos cartolas da Fifa foram 
presos na Suíça por diversos 
crimes relacionados à corrup-
ção na venda de direitos de 
torneios de futebol chancela-
dos pela entidade. Além deles, 
outras sete pessoas foram in-
diciadas pelos mesmos crimes 
e foram sendo presas em suas 
nações de origem. A crise no 
maior órgão do futebol mun-
dial, fez com que o presidente 
Joseph Blatter anunciasse sua 
renúncia e a Fifa convocou no-
vas eleições gerais para 26 de 
fevereiro de 2016.

da Agência Estado 

Cairo (AE) - Ao menos 12 
pessoas foram mortas e 10 fica-
ram feridas no domingo (13) em 
um deserto no sudoeste do Egi-
to, quando as forças de seguran-
ça dispararam por engano em 
um grupo de turistas mexicanos 
e egípcios, segundo o Ministério 
do Interior do Egito.

O Ministério das Relações Ex-
teriores do México confirmou o 
incidente e disse que pelo menos 
dois dos mortos eram mexicanos. 
Ele disse em um comunicado que 
as vítimas ainda estavam sendo 
identificadas e que autoridades 
estavam trabalhando com as fa-
mílias das vítimas.

 O presidente do México, En-
rique Peña Nieto, postou um co-
municado em seu Twitter nessa 
segunda-feira de manhã dizen-
do que seu governo “condena 
estes atos contra nossos cida-
dãos” e exigiu uma investigação 
completa. 

Um grupo de policiais mili-
tares estava perseguindo “ele-
mentos terroristas” na região e 
disparou contra quatro carros 
que estavam transportando tu-
ristas, de acordo com o Ministé-
rio do Interior do Egito.

 Autoridades egípcias afir-
mam que o comboio tinha an-
dado em uma área restrita do 
deserto ocidental. A empresa 
de turismo envolvida “não têm 
licenças e não informou as au-

toridades”, disse Rasha Azazi, 
um porta-voz do Ministério do 
Turismo do Egito, acrescentando 
que qualquer viagem a qualquer 
região precisa ser informada.

 A ministra de Relações Ex-
teriores do México, Claudia Ruiz 
Massieu, estava em contato com 
o embaixador do Egito no Mé-
xico e também exigiu uma in-
vestigação e uma explicação do 
acontecimento, disse ela, que 
também exigiu o apoio das au-
toridades egípcias para o trans-
porte dos cidadãos mexicanos 
do Cairo para o México.

O deserto ocidental do Egito 
é popular entre os entusiastas 
de safári, mas não foi conhecido 
como um foco de atividade mili-
tante ou insurgente.

Forças de segurança do Egito 
matam 12 turistas por engano

TRAGÉdIA no dESERTo

Jornalistas aguardam informações sobre o estado de saúde de vítimas que ficaram feridas e estão internadas em hospital do Cairo

da Agência Estado

C a b u l ,  A f e g a n i s t ã o 
(AE) - Mais de 350 detentos 
escaparam no início dessa 
segunda-feira de uma pri-
são no Afeganistão depois 
de um ataque coordenado 
por militantes do Taleban, 
disse Mohammad Ali Ah-
madi, vice-governador da 
província de Ghazni. Qua-
tro guardas foram mortos e 
outros sete ficaram feridos, 
enquanto três militantes 
morreram

Ahmadi disse segunda-
-feira que insurgentes vesti-
dos com uniformes militares 
lançaram um ataque bem or-
ganizado no início da manhã, 
utilizando um homem-bom-
ba para violar as paredes da 
prisão, disse Ahmadi.

 O porta-voz do Taleban, 

Zabihullah Mujahid, reivindi-
cou a responsabilidade pelo 
ataque em um e-mail envia-
do para a mídia.

No total, 355 prisionei-
ros escaparam, disse o Mi-
nistério do Interior em uma 
declaração, e apenas 82 pri-
sioneiros permanecem sob 
custódia na prisão.

No entanto Ahmadi 
acrescentou que 20 dos pre-
sos mais perigosos da prisão 
tinham sido transferidos 
para outra unidade um dia 
antes depois de uma briga.

“Pelo menos 148 dos 
presos fugitivos são consi-
derados uma ameaça grave 
para a segurança nacional”, 
disse o comunicado do Mi-
nistério do Interior, acres-
centando que apenas três 
dos prisioneiros fugitivos fo-
ram recapturados até agora.

da Agência Estado

Bruxelas (AE) - A Ale-
manha anunciou ontem 
que espera receber até um 
milhão de refugiados este 
ano, disse o vice-chanceler 
Sigmar Gabriel, um número 
superior à estimativa ante-
rior de 800 mil.

“Há muitos sinais que 
mostram que este ano não 
teremos que admitir 800 mil 
refugiados como previu o 
ministério do Interior, e sim 
1 milhão”, disse Gabriel ao 
site de seu partido, o Partido 
Social Democrata.

 Segundo ele, o problema 
não é número de refugiados, 
mas sim a rapidez com que 
chegam, o que complica a ta-
refa dos Estados regionais e 
das cidades para recebê-los. 

Europa
Os ministros do Interior 

da União Europeia concorda-
ram em redistribuir 160 mil 
imigrantes alojados na Itália, 
Grécia e Hungria entre os 
países-membros do bloco, de 
acordo com o ministro do In-
terior da Alemanha, Thomas 
de Maiziere.

Após reunião com ou-
tros ministros europeus, 
Maiziere afirmou que as 
autoridades ainda não che-
garam a um acordo sobre o 
total de imigrantes a serem 
recebidos por cada país, 
mas “concordaram a princí-
pio” em realocar os 160 mil 
refugiados. 

Mais cedo, os ministros 
haviam aprovado a redistri-
buição de 32 mil imigrantes 
alojados na Itália e na Grécia. 

Taleban ataca prisão 
e liberta 355 detentos

Alemanha pode receber
1 milhão de refugiados

AFEGAnISTÃo

cRISE MIGRATóRIA

Da Agência Lusa 

Mais de 5,5 mil bombei-
ros continuam a combater 
dois grandes incêndios na 
Califórnia que decretou nesse 
domingo estado de emergên-
cia. Segundo fonte dos bom-
beiros, milhares de pessoas 
deixaram suas casas para fu-
gir do fogo.

“Há a informação, ainda 
a ser confirmada pelo xerife, 
de que houve uma vítima”, pu-
blicou, no Twitter, o porta-voz 
dos bombeiros, Daniel Ber-
lant, ontem à noite.

Horas antes, o governa-
dor Jerry Brown decretou es-
tado de emergência nos con-
dados de Lake e Napa, regiões 
vinícolas situadas no norte 

de São Francisco, por causa 
de um incêndio de grande di-
mensão – o Valley Fire. Todas 
as escolas desses condados 
vão continuar fechadas duran-
te o dia de hoje (14), segundo 
as autoridades.

De acordo com outras 
mensagens de Berlant no 
Twitter, os prejuízos estru-
turais estão estimados em 
centenas de casas e edifícios 
devido a este incêndio e em 
mais de 200 por outro foco em 
Butte, perto de San Andreas, 
no leste de San Francisco.

Segundo a agência noti-
ciosa AFP, 46,5 mil hectares 
foram consumidos pelas cha-
mas nos incêndios de Butte 
e Valley, que destruíram ou 
obrigaram o fechamento de 

estradas. Desde o início do 
ano, mais de 242 mil hectares 
foram consumidos pelo fogo 
no Estado, disse Daniel Ber-
lant à AFP.

O porta-voz da corpo-
ração informou que cerca de 
6,4 mil habitações continu-
am ameaçadas por estes dois 
grandes incêndios e a Cruz 
Vermelha instalou abrigos 
para os desalojados.

Quatro bombeiros sofre-
ram queimaduras de segundo 
grau neste fim de semana na 
Califórnia e continuam hos-
pitalizados. Segundo Jennifer 
Jones, porta-voz do Serviço 
Florestal Federal, 13 bombei-
ros morreram nos Estados 
Unidos, desde o início do ano.

Cerca de 70 bombeiros 

vindos da Austrália e da Nova 
Zelândia juntaram-se aos nor-
te-americanos no oeste do país, 
onde a situação se agravou pela 
seca, que dura quatro anos.

A velocidade da propaga-
ção dos fogos é “a mais rápida” 
em 30 anos, declarou o diretor 
dos serviços de emergência 
da Califórnia, Mark Ghilarduc-
ci, no Twitter. O ano de 2015 
poderá ficar para a história 
como um dos piores anos nos 
Estados Unidos em termos de 
área queimada e de despesas 
no combate aos incêndios. Até 
o momento, o governo fede-
ral já gastou US$ 1,32 bilhão 
no combate a incêndios, ex-
cluindo os fundos canalizados 
pelas agências locais, disse a 
porta-voz Jennifer. 

Califórnia decreta emergência
por causa de grandes incêndios

MEIo AMBIEnTE

FoTo: El-Mofty-Associated/Press-Estadão Conteúdo
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Sorteio, datas e 
horários dos jogos 
foram definidos ontem
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Corinthians cada vez 
mais perto do título da 
Série A do Brasileirão

O time feminino do Botafogo vai 
para o tudo ou nada, amanhã, às 15h, 
no Campeonato Brasileiro de Fute-
bol Feminino 2015. A equipe treinada 
pela professora Gleide Costa enfrenta 
o Caucaia, do Ceará, em partida que 
acontecerá no Estádio Leonardo da Sil-
veira (Campo da Graça), em João Pes-
soa. Será o terceiro compromisso do re-
presentante do Estado, na competição 
que, soma apenas um ponto, fruto de 
um empate sem gols com o Vitória, no 
último sábado, em Santo Antão, inte-
rior pernambucano. Antes, perdeu em 
casa para o Tiradentes-PI (1 a 0).

As “Belas do Belo”, como são cha-
madas, estão focadas na partida, já 
que um tropeço pode significar a eli-
minação da competição de forma pre-
coce, mesmo restando ainda mais uma 
partida. O empate sem gols contra o 
Vitória de Santo Antão, no último sá-
bado, foi muito comemorado pela re-
presentação paraibana.

“Nada está perdido. O empate nos 
deixa vivo no campeonato para buscar 
a classificação à segunda fase”, disse 
Gleide Costa. Para o compromisso con-
tra o Caucaia-CE, a treinadora deverá 
fazer poucas mudanças na equipe. Ela 
gostou da movimentação do grupo no 
último jogo, bem como do desempe-
nho dos setores ofensivo e defensivo. 
Se tiver de promover alguma altera-
ção, será no setor de meio-campo.

A equipe botafoguense está no 
Grupo 4 do campeonato e, além do 
Caucaia, tem ainda Tirandes-PI, Vitó-
ria-PE e Viana-MA. A liderança é do 
Caucaia que tem três pontos, mesma 
pontuação do Tiradentes-PI, porém, 
com um jogo a menos. Vitória soma 
dois pontos, Botafogo 1 ponto e Viana 
ainda não pontuou.

Paratibão
Uma partida amistosa entre as 

equipes Sub-20 e adulta feminina do 
Kashima, marcou a reinauguração, no 
último sábado, do Campo Paratibão, 
no Conjunto Nova Mangabeira. A nova 
praça de esporte, que passou por ampla 
reforma por parte do Governo Munici-
pal, atraiu centenas de desportistas. O 
prefeito Luciano Cartaxo e o secretário 
municipal de Esportes, Edmilson Fer-
reira estiveram na reinauguração. No 
final, o prefeito posou para fotografias 
ao lado das “Feras do Kashima”. (ML)

Botafogo joga a sorte contra 
o Caucaia no Brasileiro 2015

FUTEBOL FEMININO
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Na última partida, diante do Vitória de Santo Antão-PE, o time paraibano ficou no empate

O idealizador da Copa Pa-
raíba Sub -15 de Futebol, José 
Raimundo Marques Braga, 60 
anos, foi sepultado às 17h de 
ontem no Cemitério Parque 
das Acácias, no Conjunto José 
Américo, em João Pessoa. Ele 
morreu na madrugada no 
Hospital Municipal de Trau-
mas, no Conjunto Mangabeira, 
de insuficiência respiratória. 
Teve uma parada cardíaca.

Braga, como era popular-
mente chamado, se notabili-
zou na vida esportiva coman-
dando o Centro Comunitário 

do José Américo, onde sempre 
apoiou o esporte amador lo-
cal, incentivando a descober-
ta de jogadores para grandes 
equipes do Estado e evitando 
que alguns jovens trilhassem  
para outros caminhos, sem 
que fosse o esporte.

Assessor de confiança do 
secretário Tibério Limeira, de 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB), Raimundo Braga 
era o presidente da Escolinha 
Limeira de Futebol Sub-15, 
que disputou a Copa Paraíba 
Sub-15 e disputa, no momen-

to, a Copa Kashima Sub-15. 
Raimundo Braga teve 

seu corpo velado na Central 
de Velório do Cemitério Par-
que das Acácias e deixou uma 
imensa torcida de amigos, que 
compareceu ao sepultamento. 
Abandona a vida esportiva sem 
acompanhar os jogos finais da 
Copa Paraíba Sub-15, desta 
temporada, idealizada por ele, 
evento este que está em sua 
terceira edição e é promovida 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel-PB).

A equipe masculina adul-
ta do Moroni se sagrou, no 
último domingo, campeã da 
Taça Cidade de João Pessoa de 
Beach Soccer 2015, ao vencer 
por 2 a 1 o time do Marisol, 
em partida bastante presti-
giada e que aconteceu na are-
na montada na Praia de Cabo 
Branco, na capital paraibana. 
O título só foi definido no pe-
ríodo final de jogo, haja vista 
uma partida muito disputada 
por ambas equipes.

O resultado apertado (2 
a 1) mostrou o desempenho 
dos jogadores, tendo Tiagui-

nho balançado as redes duas 
vezes em favor da Moroni. 
Diego Miramar discontou 
para a Marisol. Os destaques 
da competição ficaram por 
conta de Tiaguinho (melhor 
jogador e o artilheiro), Ra-
fael, goleiro da Moroni (o 
melhor). Campeão e vice re-
ceberam troféus e medalhas 
alusivas ao evento.

A equipe da  Moroni 
alinhou com Rafael, Sérgio, 
Ranyeri, Tiago Gomes, Guto 
Leme, Tiaguinho, Joanderson, 
Everto Vitor, Leo Pinga, Day-
vid, Diogo e Juan. O técnico 

foi Cássio Freire. Já a Marisol 
jogou com Fabrício, Matheus, 
Higgor, Neto, Werton, Ivan Jr, 
Wellington, Gil Mataraca, Ro-
que, Junior, Diego Miramar e 
Rodrigo, tendo como técnico 
o desportida Modesto Kall.

Categoria Sub-15
Na categoria Sub-15, a 

Moroni também se sagrou 
campeã da Taça Cidade de 
João Pessoa de Beach Soc-
cer. O time venceu com uma 
certa facilidade o Carl Roger/
Sindicato dos Bancários pelo 
placar de 9 a 2.

Idealizador da Copa Paraíba 
Sub-15 é sepultado na capital

Moroni fica com o título da 
Taça Cidade de João Pessoa

LUTO NO ESPORTE

BEACH SOCCER

PARAIBANO DA SEGUNDA DIVISÃO

Semifinais já no domingo
A Federação Paraibana 

de Futebol fez na tarde de 
ontem o sorteio e definiu os 
jogos das semfinais do Cam-
peonato Paraibano de Fute-
bol Profissional da Segunda 
Divisão, que vai apontar as 
duas equipes que ascende-
ram para a elite do Estadual 
em 2016. 

A reta final da Série B do 
Paraibano 2015 conta com 
as equipes do Paraíba (Ca-
jazeiras), Picuiense (Picuí), 
Esporte (Patos) e Desportiva 
(Guarabira).

Já no próximo domin-
go, as quatro semifinalistas 
estarão em campo, em jogos 
de ida e volta. Com exceção 
do José Cavalcanti, em Pa-
tos, com horário programado 

para as 17h, demais ocorre-
rão às 16h, conforme deci-
dido entre a direção da FPF 
e representantes dos times 
envolvidos.

No próximo domingo, o 
Paraíba enfrenta a Desporti-
va, em jogo marcado para as 
16h no Estádio Perpetão, em 
Cajazeiras. Por outro lado, no 
mesmo horário, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande, 
jogam Picuiense x Esporte de 
Patos. 

As partidas de volta, con-
forme acordado entre as qua-
tro equipes semifinalistas es-
tão marcadas para o próximo 
dia 27, quando a Desportiva 
recebe o Paraíba, no Estádio 
Sílvio Porto, em Guarabira. Já 
o Picuiense vai até Patos para 
enfrentar o Esporte, no José 
Cavalcanti. 

As finais serão nos dias 
1º e 4 de outubro. No próxi-
mo dia 29, às 15h30, haverá 
nova reunião para decidir o 
mando de campo e horários 
da decisão. A reunião na sede da Federação Paraibana de Futebol contou com a presença do Paraíba, Desportiva, Esporte e Picuiense

Raimundo Braga (no detalhe) presidia também a Escolinha Limeira, do Conjunto José Américo
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Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Partida será amanhã, 
no Estádio da Graça, e 
Belas do Belo precisam 
vencer time cearense



Paraibana entre as melhores 
atletas de vôlei em Fortaleza
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Maria Vidal, do IE Colégio 
e Curso, foi destaque 
nos Jogos Escolares

O esporte perdeu uma fi-
gura das mais carismáticas: 
Raimundo Braga. Conheci há 
três anos e aprendi a admi-
rá-lo pelo jeito simples, bom 
papo e cidadão muito aten-
cioso. Esse era Braga, um 
amigo de todas as horas e 
um assessor muito querido 
na Sejel, onde trabalhava ao 
lado do secretário Tibério 
Limeira. Além de sua identificação com o esporte, 
Braga era líder comunitário no José Américo, onde 
presidia a Associação, sempre defendendo os direi-
tos dos moradores. Perdemos ontem esse grande 
desportista. O seu trabalho jamais será esquecido. 
Um dia nos veremos grande Braga!

Raimundo Braga

Clubes paraibanos
em jornada ruim

O fim de semana foi horrível para o futebol pa-
raibano no Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 12, o 
Botafogo que tinha tudo para se aproximar bem mais 
do G4 voltou a frustrar a sua torcida com a derrota de 
2 a 1 para o Vila Nova. O time voltou a apresentar erros 
graves no sistema defensivo e o adversário não per-
doou, principalmente com Frontini, aquele mesmo que 
fez história por aqui. Desde o início da temporada que o 
Botafogo tenta ajustar o seu miolo de zaga e não con-
seguiu. A defesa nos 16 jogos levou 24 gols, uma média 
de mais de um gol por partida.

Não há mais tempo para correção alguma, o téc-
nico Ramiro Sousa tem de se virar com o que tem e já 
montar para outra decisão, domingo próximo, diante 
do Fortaleza. Os pessimistas já estão dizendo que será 
mais uma derrota. Não vejo por esse ângulo. Futebol é 
muito dinâmico. Do jeito que os cearenses podem chegar 
aqui e vencer fácil, o Belo também pede aprontar e ven-
cer a partida. Enquanto houver chance entendo que você 
tem de lutar até o fim.

Saindo da Série C, vamos a quarta divisão do 
futebol brasileiro, onde a Paraíba perdeu uma vaga na 
segunda fase com a eliminação do Treze. O time até que 
fez bonito no último jogo quando aplicou 4 a 0 no então 
líder Estanciano-SE, mas perdeu a vaga pelo menor 
número de vitórias, pois o adversário teve cinco contra 
quatro do Galo e a mesma pontuação: 15 pontos.

O Treze se atrapalhou nos jogos em casa quan-
do empatou duas vezes. Agora encerra a temporada e 
começa a planejar para 2016. E o Campinense? Perdeu 
vergonhosamente para um clube já eliminado e sem seus 
principais jogadores. Quem brica com ferro, com ferro se 
fere, diz o ditado e agora a Raposa, que se classificou, 
pegou um adversário fortíssimo, o Operário do Paraná. 
Infelizmente esqueceu do regulamento na última rodada.

Duas vitórias e a esperança voltou ao Vasco. O torcedor está 
de ânimo novo pelas vitórias contra a Ponte Preta e depois o 
Atlético-PR. Ainda está longe de sair da zona, mas a matemá-
tica mostra que existe luz no fim do túnel.

Reação do Vasco

Quem aprecia o tênis viu um 
jogo espetacular no fim de 
semana quando Djokovic e 
Federer decidiram o Aberto 
dos EUA em grande esti-
lo. Venceu Djokovic como 
poderia ter sido Federer.

Tênis

Quem vai conseguir evitar 
o título do Corinthians? O 
Timão vence e seus adver-
sários tropeçam. Já são 
cinco pontos de vantagem 
sobre o segundo colocado, o 
Atlético Mineiro.

Absoluto

Desportiva Guarabira, Esporte de Patos, Paraíba e Picuien-
se vão brigar pelas duas vagas para o Campeonato Parai-
bano de 2016. Esses clubes se classificaram na rodada do 
último fim de semana. Paraíba e Desportiva conquistaram 
a vaga nas penalidades máximas. o Nacional de Patos que 
formou um bom time saiu da disputa.

Segunda Divisão

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Os estudantes-atletas 
e treinadores que parti-
ciparam dos torneios de 
basquetebol e voleibol dos 
Jogos Escolares da Juven-
tude Fortaleza 2015, etapa 
de 12 a 14 anos, foram ob-
servados por membros das 
confederações brasileiras 
dos respectivos esportes 
em parceria com o Comitê 
Olímpico do Brasil (COB). 
O objetivo da análise foi 
escolher os integrantes das 
seleções do evento, que 
participarão de treinamen-
tos com técnicos das equi-
pes nacionais. A paraibana 
Maria Vidal de Oliveira, do 
IE Colégio e Curso,  está en-
tre as convocadas.

 No sábado, dia 12, últi-
mo dia das disputas, foram 
anunciados os convocados 
das seleções em cerimô-
nia realizada no Centro de 
Convivência dos Jogos Es-
colares. A cearense Maria-
na Müller, medalha de pra-
ta no torneio feminino da 
Segunda Divisão com o Co-
légio Antares (CE), foi uma 
das escolhidas. “Essa con-
vocação foi a realização de 
um sonho, vou aproveitar o 
máximo. Estou colocando 
todas as minhas expectati-
vas em cima dessa oportu-
nidade. Agradeço aos meus 
pais, e ao meu técnico pelo 
apoio”, declarou, bastante 
emocionada.

Voleibol
A Seleção Escolar de 

vôlei é formada por 40 jo-
gadores, sendo 20 rapazes 
e 20 moças. Além deles, 
18 treinadores das esco-
las participantes dos Jogos 
também foram convoca-
dos. Eles participarão de 

um período de treinamento 
teórico e prático com téc-
nicos das seleções de base 
da Confederação Brasileira 
de Voleibol (CBV), no Cen-
tro de Desenvolvimento da 
modalidade, em Saquarema 
(RJ). Na capital cearense, os 
estudantes-atletas foram 
observados pelos treinado-
res Percy Oncken e Roberto 
Picinin.

Já no judô, 64 judo-
cas e 16 treinadores foram 
convocados para integrar 
a seleção de judô dos Jo-
gos Escolares da Juventude 
Fortaleza 2015. Todos par-
ticiparão de um período de 
treinamento em Pindamo-
nhangaba (SP), com técni-
cos da Seleção Brasileira, 
incluindo a japonesa Yuko 
Fujii. O COB ficará responsá-
vel pela passagem, hospeda-
gem e alimentação dos par-

ticipantes das três seleções.
 Depois de nove dias 

de competição, a capital 
cearense se despediu dos 
Jogos Escolares da Juventu-
de 2015, etapa de 12 a 14 
anos, no último sábado. Du-
rante evento, mais de 3.800 
estudantes-atletas partici-
param de disputas em 13 
modalidades. A etapa para 
jovens com idade entre 15 
e 17 anos será realizada em 
Londrina e Maringá (PR) de 
12 a 21 de novembro.

 Os Jogos Escolares da 
Juventude são organizados 
e realizados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), 
correalizados pelo Ministé-
rio do Esporte e Organiza-
ções Globo, com apoio do 
Governo do Ceará e da Pre-
feitura Municipal de Forta-
leza e patrocínio master da 
Coca-Cola.
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Ao final dos Jogos Escolares da Juventude, em Fortaleza, foram anunciados os melhores atletas 

A final do Aberto dos Esta-
dos Unidos deste domingo (13) 
teve atraso, muita disputa e até 
uma queda de Novak Djokovic. 
O duelo entre Roger Federer e 
o sérvio atrasou três horas por 
causa da chuva e nem por isso os 
dois melhores tenistas do mundo 
entraram sem força em quadra. 
No maior clássico do tênis atual, 
melhor para Djokovic que ven-
ceu por 3 sets a 1, parciais de 6-4, 
5-7, 6-4 e 6-4. Foi o segundo títu-
lo de Aberto dos EUA do número 
1 do mundo. 

O jogo começou como espe-
rado, muito disputado, com Ro-
ger Federer servindo muito bem 
em quadra, como aconteceu du-
rante todo o campeonato. Tão 
bem que o primeiro foi um ace 
do suíço, que teve 11 aces con-
tra 3 de Djokovic no jogo. Mas 
do outro lado de quadra estava 
o número um do mundo, que 
conseguiu seis quebras na parti-
da além de errar bem menos que 
o número dois do mundo: foram 
37 erros não forçados contra 54 
do suíço. 

O momento mais difícil do 
jogo foi no segundo set quando 
Roger Federer vencia por 5 a 4 e 
os tenistas ficaram quase 15 mi-
nutos disputando um único game. 
Djokovic conseguiu empatar em 
5 a 5. Apesar de buscar o empa-
te, o suíço fechou em 7-5. Os dois 
tenistas continuaram disputando 
o jogo game a game até o quar-
to set, quando o suíço se mostrou 
mais cansado e o sérvio abriu van-
tagem de 5-2, conseguindo encer-
rar a partida e a briga pelo título 
ao fazer 6-4 no quarto set. 

Djokovic vence Federer nos EUA
MAIOR CláSSICO DO TênIS
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Sérvio até se machucou durante o jogo, mas nada impediu de derrotar o suíço Roger Federer na final do Aberto dos EUA

Foram
selecionados
40 jogadores, 
sendo 20 no 
masculino e
20 no feminino
e esses jovens 
vão treinar
com as seleções 
de base do
vôlei brasileiro 
em Saquarema, 
nos próximos 
dias
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Curtas

Ederson comemora 
a boa fase do Fla

Dorival vê derrota 
normal contra Ponte

Rogério Ceni pode
voltar a ser titular

Mais dirigentes 
serão indiciados

REAL MADRID ESTREIA NA LIGA DOS CAMPEÕES

Contratado com a responsabilidade 
de carregar o número 10, Ederson voltou 
a campo no último domingo, no segundo 
tempo do jogo contra a Chapecoense, após 
pouco mais de 15 dias fora. O meia, autor de 
assistência para o gol de Kayke, que selou 
a vitória, festejou a vitória e o momento do 
Flamengo, que ocupa o G4.

Dorival Júnior não deseja que a 
derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta, fora 
de casa,  represente um baque na evolução 
do Santos, que perdeu duas posições na 
tabela do Brasileirão e ainda viu acabar uma 
sequência de 13 partidas sem perder na 
temporada, sendo dez apenas pelo torneio 
nacional.  “Nada de anormal”, disse.

A justiça norte-americana prevê 
"indiciar outras pessoas e organizações" 
ligadas ao mega-escândalo de corrupção 
da Fifa, informou ontem em Zurique a 
procuradora-geral Loretta Lynch. Ela 
avisou que a investigação sobre as 
condições de atribuição das Copas do 
Mundo de 2018 e 2022 "ainda está longe 
do fim do primeiro tempo e que muita 
coisa ainda vai acontecer!

Sorrisos, sorrisos e mais sorrisos. Depois de golear no último sábado, o Real Madrid mostrou muito bom humor no treinamento de 
ontem em preparação para a estreia na Liga dos Campeões, hoje. Além do bom momento, o time ainda podia comemorar a presença do 
capitão Sérgio Ramos na atividade. A atuação de Cristiano Ronaldo contra o Espanyol, quando marcou cinco gols e deu uma assistência 

na vitória de 6 a 0, deixou o técnico do Real Madrid, Rafa Benítez. Para o treinador, o craque colocou seu nome de vez na história do futebol 
mundial. O Real Madrid estreia na Liga dos Campeões às 15h45 (de Brasília), contra o Shakhtar Donetsk. Amanhã acontece o duelo entre o 
atual campeão Barcelona e o Roma, na Itália, às 15h. A Liga dos Campeões começa hoje com a fase de grupos. Por enquanto, são 32 times 
sonhando com o troféu a ser conquistado no dia 28 de maio de 2016, no San Siro, em Milão.

Em recuperação de um edema na 
coxa direita, Rogério Ceni deu boas notícias 
ontem, no treino da manhã, no CT da Barra 
Funda. O goleiro treinou normalmente em 
uma atividade em campo reduzido com a 
maior parte dos atletas que não atuaram na 
vitória em cima do Grêmio no domingo, fato 
que não acontecia há mais de 15 dias.  Sua 
participação no jogo contra a Chapecoense 
dependerá de sua evolução.

Guiñazu já perde
espaço no Vasco

Identificado com a torcida, o volante 
Guiñazu perdeu prestígio no Vasco ao ser 
barrado pelo técnico Jorginho nas últimas 
duas partidas. O jogador tem luxação em 
dedo de uma das mãos, mas a barração 
aconteceu independente do problema. O 
próprio treinador admitiu que deixaria o 
argentino no banco de reservas na vitória 
sobre o Atlético-PR, no domingo, pelo 
Campeonato Brasileiro.Guiñazu perdeu 
prestígio também por ter visto o time 
melhorar seu rendimento na sua ausência, 
nos últimos três jogos. No primeiro deles, 
contra o Atlético-MG, o Vasco encerrou 
o jejum de 40 dias sem gols. Nos dois 
seguintes, o Cruzmaltino voltou a vencer 
após 52 dias e emplacou dois triunfos sobre 
Atlético-PR e Ponte Preta. Mesmo assim, o 
técnico Jorginho fez questão de destacar 
a importância de Guiñazu para o elenco do 
Vasco. O argentino foi titular em 40 jogos  
neste ano e é um dos líderes do grupo desde 
a sua chegada, em 2013.

Corinthians tem 77% de chances
CAMPEãO bRASILEIRO DE 2015

Vasco da Gama reduz a 
possibilidade de queda e 
Flamengo melhora no G4

A rodada só não foi 
perfeita para o Corinthians 
porque o Atlético-MG con-
seguiu o empate no clássi-
co com o Cruzeiro. Mas a 
vitória do líder do Brasi-
leirão, o resultado do Galo 
e a derrota do Grêmio au-
mentam as chances da con-
quista do sexto título co-
rintiano, que agora são de 
77% – na última rodada, o 
Timão aparecia com 67%. 
Consequentemente, dimi-
nuíram as chances de mi-
neiros e gaúchos. Mas nada 
que abale as esperanças 
de quem persegue o líder. 
O Atlético-MG tem 17% de 
chances de levantar a taça, 
e o Grêmio possui 3%. Fla-
mengo e São Paulo também 
aparecem com possibilida-
des de título, mas remotas: 
2% para o Rubro-Negro, 
1% para o Tricolor. Os dois 
surgem como principais 
candidatos à quarta vaga 
do G-4, com os cariocas em 
vantagem.

Os cálculos são do ma-
temático Tristão Garcia, do 
site infobola. Segundo ele, 
"Para o cálculo são consi-
derados o mando de campo 
dos jogos e o retrospecto 
das equipes na competição. 
O sistema de cálculo per-
mite comparar os clubes 
não apenas pela pontuação 
ou aproveitamento, mas 
também pela dificuldade 
dos jogos de cada equipe, 
avaliada em função dos ad-
versários e do fator local." 

Na outra ponta da ta-
bela, o Vasco conquistou, 
pela primeira vez no cam-
peonato, a segunda vitória 
seguida e diminuiu o ris-
co de rebaixamento. Mas 
nada que deixe a situação 
do Cruz-Maltino menos de-
sesperadora. A equipe de 
Jorginho agora, segundo 
os cálculos de Tristão, tem 
96% de risco de cair. Na úl-
tima semana o número era 
de 98%. Apesar do péssimo 
prognóstico, o Vasco tem a 
campanha do Fluminen-
se em 2009 como alento. 
Naquela edição, o Tricolor 
tinha um ponto a menos 
que o Gigante da Colina na 
25ª rodada, era o lanterna 
e conseguiu escapar da de-

gola no fim. 
Com mais uma derro-

ta, o Joinville também está 
em situação crítica. Os ris-
cos de queda para o Coe-
lho passaram de 77% para 
81%. O Avaí deu um respi-
ro no último minuto e me-
lhorou sua situação. Tem 
55% de risco de terminar 
o campeonato no Z-4. O Co-
ritiba, que fecha a zona de 
rebaixamento, tem riscos 
menores do que o Figueira, 
que está logo acima. En-
quanto o Coxa aparece com 

44%, o Figueira tem 41%. 
Ainda na luta para fugir 
da degola, Goiás, Cruzeiro, 
Chapecoense e Ponte Pre-
ta aparecem com números 
consideráveis. O Esmeraldi-
no tem 24% de risco, Rapo-
sa e Macaca possuem 18%, 
e a Chape está com 19%.

Briga pelo G-4
A luta pela vaga na Li-

bertadores tem três equi-
pes bem confortáveis. Co-
rinthians e Atlético-MG têm 
mais de 90% de chances 

de conquistarem a vaga no 
torneio continental. O Grê-
mio está com 68%. A dis-
puta pelo quarto lugar está 
mais acirrada, mas com um 
favorito. O Flamengo, com 
sua sexta vitória seguida, 
deu novo salto e agora apa-
rece com 50% de chances 
de terminar a competição 
entre os quatro primeiros. 
O São Paulo, quinto coloca-
do, tem 39% de chances e é 
o principal concorrente da 
equipe de Oswaldo de Oli-
veira.

Segundo os cálculos 
de Tristão Garcia, outras 
seis equipes ainda podem 
alimentar a esperança de 
se classificar para a Liber-
tadores. Mesmo abaixo do 
Palmeiras, Atlético-PR e 
Santos possuem melhores 
chances: 13%, contra 11% 
do Verdão. O Internacional 
tem 9%. O Sport voltou a 
vencer, mas está com ape-
nas 2% de possibilidades, e 
o Fluminense, em queda li-
vre na competição, tem 3%, 
segundo o infobola.

Bahia reforçado 
para enfrentar o 
Ceará hoje na
Arena Castelão

R e c é m - c o n t r a t a d o s 
pelo Bahia, o zagueiro 
Gustavo, ex-Atlético-PR, e 
o atacante Roger, ex-Cha-
pecoense, serão aprovei-
tados como titular no jogo 
de hoje, contra o Ceará, na 
Arena Castelão, pela 26ª 
rodada da Série B. Pelo me-
nos foi com eles na equipe 
principal que Sérgio Soares 
comandou o treino da ma-
nhã de ontem, no Fazendão.

Ambos substituem jo-
gadores que estão suspen-
sos pelo terceiro cartão 
amarelo. Gustavo fica com 
a vaga de Jaílton, enquanto 
Roger substitui Kieza, um 
dos principais destaques 
do time na vitória da últi-
ma sexta-feira, por 3 a 2, 
sobre o Bragantino, na Are-
na Fonte Nova.

Outro que deve ganhar 
uma chance no time titular 
é um velho conhecido da 
torcida tricolor: o goleiro 
Omar, que não começa um 
jogo pelo Bahia há cerca de 
quatro meses. Com Douglas 
Pires suspenso, ele será o 
responsável por defender a 
meta tricolor.

Com 44 pontos em 25 
jogos, o Bahia ocupa o ter-
ceiro lugar da Série B, atrás 
apenas de Botafogo, que 
soma 48, e Paysandu, que 
tem os mesmos 44 e apare-
ce à frente por conta do nú-
mero de vitórias (13 a 12).

Jogos de hoje

19h
Bragantino- SP x Macaé - RJ 
Ceará - CE x Bahia- BA 

20h30
CRB - AL x América - MG 
Criciúma - SC x Sampaio
Corrêa - MA 
Náutico - PE x Atlético - GO
Vitória - BA x Mogi-Mirim - SP 
Paysandu- PA x ABC - RN 
Luverdense - MT x Paraná - PR

21h30
Boa - MG x Santa Cruz - PE 
Botafogo- RJ x Oeste - SP

Classificação

Série A 

Times PG J V E D GP GC SG

1o Corinthians - SP 54 25 16 6 3 42 19 23 

2o Atlético - MG 49 25 15 4 6 42 23 19 

3o Grêmio - RS 45 25 13 6 6 35 21 14 

4o Flamengo - RJ 41 25 13 2 10 35 31 4 

5o São Paulo - SP 41 25 12 5 8 33 27 6 

6o Palmeiras - SP 38 25 11 5 9 41 27 14 

7o Atlético - PR 38 25 11 5 9 28 26 2 

8o Santos - SP 37 25 10 7 8 39 31 8 

9o Internacional - RS 37 25 10 7 8 24 26 -2 

10o Sport- PE 36 25 8 12 5 34 26 8 

Times PG J V E D GP GC SG

11o Fluminense - RJ 34 25 10 4 11 26 29 -3 

12o Ponte Preta - SP 31 25 7 10 8 25 28 -3 

13o Chapecoense - SC 30 25 8 6 11 20 27 -7 

14o Cruzeiro - MG 29 25 8 5 12 23 26 -3 

15o Goiás - GO 28 25 7 7 11 23 23 0 

16o Figueirense - SC 27 25 7 6 12 23 37 -14 

17o Coritiba - PR 27 25 6 9 10 17 25 -8 

18o Avaí - SC 26 25 7 5 13 25 41 -16 

19o Joinville - SC 22 25 5 7 13 17 28 -11 

20o Vasco- RJ 19 25 5 4 16 12 43 -31 

FOTOS: Reprodução/Internet

As duas vitórias sobre Ponte Preta e Atlético-PR animaram os jogadores do Vasco da Gama para evitar o rebaixamento à 2a Divisão
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Bota-PB ainda crê no milagre
BRASILEIRO DA SÉRIE C

Não bastou a euforia da torcida, que mes-
mo com o jogo transmitido pela televisão, com-
pareceu em bom número ao Almeidão. Não 
adiantou o empenho dos jogadores e a correria 
dentro de campo. O Belo, mais uma vez, não 
fez o que se esperava dele, e sim, o que exata-
mente se temia. Foi o mesmo time que vimos 
outras vezes jogando dentro de casa. Os erros 
se repetiram, sobretudo na zaga, e em nenhum 
momento do jogo, tive dúvidas da vitória do 
Vila Nova, que mostrou superioridade técnica, 
frieza e um esquema tático, baseado no con-
tra-ataque rápido, excelente, sempre puxado 
pelo Marinho Donizete, para mim um grande 
jogador, o melhor em campo.

Se a tão sonhada classificação era difícil, 
mas dependia apenas de si mesmo para chegar 
lá, agora passou a ser um verdadeiro milagre, 
que só pode se basear na matemática e no tro-
peço dos outros. A partir de agora, o Botafogo 
terá de vencer o Fortaleza, e depois, o América, 
duas grandes equipes, integrantes, desde o 

começo da competição, do G4. E se não bastas-
se, a partida contra o América será na Arena 
das Dunas, em Natal. Além disto, América e 
Confiança terão ainda de tropeçar nos seus ad-
versários, para que o sonho do Botafogo possa 
ser realizado.

Chega de sonho, é jogar apenas para hon-
rar a camisa e aprender com os erros de 2015, 
que foram muitos. Os números não nos deixam 
mentir. Mesmo com uma folha de pagamento 
que poderia fazer uma boa campanha na Copa 
Nordeste, que daria de sobra para ser campeão 
paraibano, e para se classificar na Série C, o 
Botafogo fracassou em todas as competições 
em que participou. 

Na Copa Nordeste, a equipe deu vexame, 
com a pior campanha entre todos os clubes 
participantes. No Campeonato Paraibano, foi 
um time irregular, com altos e baixos, e que em 
nenhum momento foi mais time do que o Cam-
pinense, depois que se acertou na competição. 
A perda do título foi justa. Veio o Campeonato 

Brasileiro da Série C, e em nenhum momento, 
a equipe esteve no G4, como iria conseguir 
agora fazer parte, depois que todos os clubes 
se acertaram na competição?

O Botafogo de hoje não é melhor do que 
nenhum dos quatro clubes que estão no G4, e 
nem mesmo do que o Confiança. É um pouco 
melhor do que o Salgueiro e os demais. Na 
sexta posição, onde ele está hoje, é de bom 
tamanho. Diante de tantos erros, se manter na 
Série C e já começar 2016 com um calendário 
definido, participando de tantas competições, 
já foram vitórias e se comemorar.

Um adeus honroso
A situação do Treze é muito preocupante, 

mas não chega a ser surpresa. Depois da crise 
instalada no final do Campeonato Paraibano, o 
Galo focou numa política de pouco investimen-
to, e a princípio, objetivava apenas não decep-
cionar na participação na Série D. Pensando 
por este planejamento, a meta foi atingida. Só 

que no caminho do percurso, houve a chance 
de classificação, e todos no clube embarcaram 
na ideia, investiram na possibilidade. Mas um 
tropeço contra o fraco Serrano na Bahia, trans-
formou o sonho em pesadelo. Restou a despe-
dida honrosa, e uma exibição de gala contra 
o Estanciano. Em um ano em que tudo deu 
errado para o Galo, tinha de terminar errado. 
Acabou a temporada literalmente para o Treze. 
O clube entra de férias até janeiro de 2016, 
quando deverá começar a contratar e formar o 
time para o Campeonato Paraibano. 

Será um ano muito difícil para o Alvine-
gro, sem a Copa Nordeste, Copa do Brasil e pre-
cisa fazer uma grande campanha no Paraibano, 
para não ficar fora também do Brasileiro da 
Série D. Se isto ocorrer, vai parar as atividades 
ainda no mês de maio. Lamentável. Resta aos 
paraibanos, torcer para que o Campinense, 
atual campeão estadual, possa seguir em 
frente e conquistar uma vaga para a Série C do 
próximo ano.

                                          ivo_esportes@yahoo.com.brIvo Marques

Os números não mentiam

Ramiro Sousa faz as 
contas e diz que o time 
vai brigar pela vaga

BRASILEIRO DA SÉRIE C

Enquanto houver a pos-
sibilidade matemática, o 
técnico Ramiro Sousa e os 
jogadores do Botafogo con-
tinuam acreditando que a 
classificação é possível. Este 
foi o discurso do elenco e da 
comissão técnica, após mais 
uma derrota dentro de casa, 
no último sábado, para o Vila 
Nova, por 2 a 1, no Almei-
dão. O resultado fez com que 
o clube, mesmo ainda com 
chances, não dependa mais 
de si próprio para chegar à 
classificação. Terá de vencer 
o Fortaleza, no próximo do-
mingo, no Almeidão, e na se-
mana seguinte, vencer tam-

bém o América, em Natal, e 
ainda torcer por tropeços do 
América e do Confiança, esse 
último com 3 jogos ainda a 
disputar.

Mesmo com os salários 
de julho pagos, e com a pro-
messa de pagamento do mês 
de agosto, não há muito o 
que comemorar na reapre-
sentação do elenco, hoje, na 
Maravilha do Contorno. O 
Belo está agora na sexta co-
locação, com 22 pontos. A 
equipe caiu no descrédito do 
torcedor, que já não acredita 
mais no time, com pequenas 
exceções. A explicação para a 
derrota é a mesma de jogos 
anteriores.

"Nós fizemos um grande 
jogo, criamos muitas chan-
ces, mas falhamos feio quan-
do não podíamos falhar, e 
por isso pagamos caro. Um 
time como o Vila Nova um 
erro é fatal, e eles souberam 

explorar muito bem os nos-
sos erros", justificou o técni-
co Ramiro.

Para o jogo de domingo, 
contra o Fortaleza, no Almei-
dão, o treinador do Botafogo 
terá o retorno de jogadores 
importantes. Os volantes 
Jean Cléber e Nata voltam de 
suspensão. Já o meia Samuel 
deverá ser liberado pelo de-
partamento médico. O técni-
co Ramiro disse que ainda é 
cedo para pensar em mudan-
ças no time, mas João Paulo 
que levou o terceiro cartão 
amarelo contra o Vila não 
enfrenta o Fortaleza. 

No jogo disputado pelo 
primeiro turno, o Botafogo 
perdeu por 3 a 0 em Forta-
leza. Pela Copa do Nordeste 
deste ano, mais duas derro-
tas. No jogo de ida, perdeu de 
2 a 1 na capital cearense e na 
volta, no Almeidão, nova der-
rota, agora por 1 a 0

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Erramos

Divulgamos erradamente na edi-
ção de sábado (12) que o Bota-
fogo da Paraíba enfrentaria em 
Goiânia (GO) o Vila Nova, partida 

realizada, no entanto, em 11 de 
julho, quando o técnico do Belo 
era Roberto Fonseca. A informa-
ção correta seria a de que o jogo 

se realizaria em João Pessoa no 
sábado 12, contra o mesmo time, 
e com o Botafogo sob o comando 
do técnico Ramiro Sousa.

Perder para o Globo, em plena crise, 
e com um time reserva, não estava nos 
planos do Campinense, e acabou tendo 
consequências negativas para a Raposa, 
que mesmo já estando classificada como 
primeira no grupo 3, acabou pegando 
um adversário mais forte para a próxi-
ma etapa. O Campinense vai enfrentar 
o Operário do Paraná, atual campeão 
estadual. Uma equipe 
que este ano desbancou 
adversários tradicionais, 
como Coritiba e Atlético 
Paranaense.

No jogo de domingo, 
contra o Globo, mesmo 
tendo mais a posse de 
bola, o Campinense foi 
menos eficiente, e viu o 
atacante Fabinho Camba-
lhota, ex-Treze, mandar a 
bola para as redes, e defi-

nir a vitória do lanterna Globo, por 1 a 0. 

Treze
No Treze, o ambiente é de tristeza, 

apesar da grande vitória sobre o Estan-
ciano por 4 a 0. O time acabou perdendo 
a vaga para o Central, devido a derrota 
na Bahia para o Serrano, que quebrou 
a sequência de vitórias do Galo. O clube 

chegou até a somar mais 
pontos do que outros que 
se classificaram para a 
próxima fase, em grupos 
diferentes.

A partir de agora, 
o futuro do Alvinegro é 
uma incógnita. Sem ne-
nhuma competição oficial 
para disputar este ano, 
a equipe deverá ser des-
manchada e começa novo 
planejamento.

Raposa vai enfrentar o
Operário-PR nas oitavas

SÉRIE D

Classificação

Série C
Times PG J V E D GP GC SG
1o Fortaleza - CE 32 16 9 5 2 24 11 13 
2o Vila Nova - GO 30 15 9 3 3 21 9 12 
3o ASA - AL 29 16 8 5 3 20 16 4 
4o América - RN 26 16 7 5 4 19 15 4 
5o Confiança - SE 22 15 6 4 5 21 15 6 
6o Botafogo - PB 22 16 6 4 6 22 24 -2 
7o Salgueiro - PE 19 16 4 7 5 16 17 -1 
8o Cuiabá - MT 16 16 4 4 8 17 21 -4 
9o Águia- PA 12 16 2 6 8 15 23 -8 
10o Icasa - CE 7 16 2 1 13 13 37 -24

Confrontos

Coruripe-AL x São Caetano-SP
Botafogo-SP x Crac-GO
Palmas-TO x Remo-PA

Caldense-MG x Rio Branco-ES
Lajeadense-RS x Central-PE

Rio Branco-AC x Ypiranga-RS
Estanciano-SE x River-PI

Operário-PR x Campinense-PB

Botafogo e Vila jogaram no
sábado passado, no Almeidão, e 
o time paraibano perdeu de 2 a 1
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO FINAL -  FASE DE LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Torna público que, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 

23 - Centro - Duas Estradas, que o Certame em epígrafe resultou no RESULTADO FINAL conforme 
informações abaixo:

Duas Estradas - PB, 11 de Setembro de 2015
 
RESULTADO FINAL:
 - EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ME.
Item(s): 4 - 5 - 12 - 17 - 21.
Valor: R$ 5.920,00.
- JUED COM. E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Item(s): 1 - 6 - 7 - 19 - 24 - 25 - 27.
Valor: R$ 4.853,40.
- LOJÃO DO DENTISTA.
Item(s): 2 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31.
Valor: R$ 32.413,00.
- NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Item(s): 3 - 9 - 10 - 11 - 20.
Valor: R$ 7.512,00.    
A HOMOLOGAÇÃO está prevista para o dia 22/09/2015.

ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO PREGÃO 278/2015
PROCESSO Nº 19.000.011993.2015

Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº278/2015 (registro de preços 
para contratação de serviços de locação de micro ônibus), destinado a Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL, marcado para o dia 17/09/2015 as 09h, fica adiado  para  o 
dia 28/09/2015 as 09h. Solicitamos aos licitantes que acesse o site. para adquirir um novo Edital. 
www.centraldecompras.pb.gov.br

RGE CGE: 15-01083-8
João Pessoa, 14 de setembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
 Gerente Executiva de licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N212/2015
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 29/09/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de locação de patinete motorizado de duas 
rodas, destinado a Policia Militar do Estado da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-01172-8
João Pessoa, 14 de setembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N272/2015
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 29/09/2015 às 09h para:

Contratação de serviços de empresa especializada de serviços de monitoramento eletrônico, desti-
nado a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, 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 - 15-01169-6
João Pessoa, 14 de setembro de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

AVISO DE RENEGOCIAÇÃO DE ITENS

PROCESSO Nº 04.03.15.595 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
DATA DE ABERTURA: 18/09/2015 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 15-00952-0
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CANCELAS E MOTOR INDUSTRIAL, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, 

PARA OS ESTACIONAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a renegociação 
dos itens da licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, considerando a desclassi-
ficação da empresa DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 09.095.664/0001-56, para o Item 02, e a inabilitação da empresa ADRIANO JOAQUIM 
DA SILVA – MEI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.086.081/0001-64, no Item 01, sagrando-se ven-
cedora a empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI – ME, sob o CNPJ/MF nº 17.892.706/0001-08, 
onde poderá ser exercido o direito de recurso para o Item 02. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, 
Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas com a Pregoeira e a sua 
Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 14h às 18h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou 
pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 14 de setembro de 2015.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 15-01170-2
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 25 de setembro de 2015, às 09:00 horas, 
na Sala da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 083/2015. 
Objeto: Aquisição de Equipamento GNSS RTK de dupla freqüência, destinado aos serviços de 
levantamento e coleta de dados/coordenadas e limites das áreas referentes a projetos elaborados 
pela Gerência Executiva de Planejamento e Projetos da CAGEPA, na cidade de João Pessoa, no 
Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, localizado a Rua 
Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/
fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente 
no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 14 de setembro de 2015.
Silonez Almeida Carvalho Mendes

Pregoeira

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, A renovação da licença de Instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário. 
Município – LUCENA UF: PB: Processo: 2015-005735/TEC/LI-4355.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, A renovação da licença de Instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro 
Valentina Figueiredo. Município – JOÃO PESSOA UF: PB: Processo: 2015-005731/TEC/LI-4352.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°1851/2015 em João Pessoa, 10 de Setembro de 
2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de 
Assunção/Rede de distribuição. Na(o) – CIDADE Município – ASSUNÇÃO UF: PB: Processo: 
2015-005149/TEC/LI-4283.

CONSTRUTORA EXATA LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 11.111.626/0001-91, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Ope-
ração, para construção de edificação multifamiliar com 08 (oito) unidades habitacionais, através 
do processo 2015-002308, situado a Rua Bacharel Wilson Flávio Moreira Coutinho, nº 642, bairro 
Jardim Cidade Universitária, João Pessoa - PB.

JCR INCORP. DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.071.120/0001-69, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1789/2015 em João Pessoa, 28 de agosto de 2015 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 08 (oito) unidades habitacionais e sistema de 
esgotamento sanitário individual. Na(o) -  RUA CICERO GREGÓRIO LACERDA S/N QD. 030 LT. 374 
– CID. DOS COLIBRIS Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-004812/TEC/LI-4263.

COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA – CNPJ/CPF Nº 35.430.669/0001-06, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 1841/2015 em João Pessoa, 9 de setembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (AGROTÓXICOS, SEMENTES ETC.) Na(o) – RUA 
JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO, Nº 299, CENTRO  Município:  SOLANEA – UF: PB. Processo: 2015-
001713/TEC/LO-9596.

A Zênite Tecnologia e Teleinformática Ltda., Inscrita sob o CNPJ Nº. 04.708.116/0001-30, torna 
público, que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Renovação da Licença de 
Operação para exercer Atividade de Fabricação de Componentes Eletrônicos, situada à Av. Júlia 
Freire, 1453 – Tambauzinho – João Pessoa – PB – CEP – 58041-000.

ANB CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 19.554.355/0001-50, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 1612/2015 em João Pessoa, 14 de agosto de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Construções de edificação residencial multifamiliar com 36 apartamentos, na Rua Geronimo Stanislau 
Nóbrega, S/N QD 096, LT 1963, Bairro de Gramame, João Pessoa-PB Na(o) -  RUA GERONIMO 
STANISLAU NOBREGA S/N, QD 096, LT 1963, GRAMAME Município:  JOÃO Pessoa – UF: PB. 
Processo: 2015-004503/TEC/LP-2493.

ALLIANCE SELETTO E RESERVA CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 14.009.178/0001-08, 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA PRÉVIA = EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 54 UNIDADES = RUA EDGAR DE 
ALBUQUERQUE LINS S/N, QD. 041 LT. 0288, ALTIPLANO, JP/PB. 1º T. DE PUB. Processo: 
2015-005612/TEC/LP-2524.

Cisternas ajudam a elevar a produção agrícola no Semiárido

EM PLENA SECA
A chuva que começa a 

cair já tem mudado o retra-
to do município de Areial, no 
sertão paraibano, a 170 qui-
lômetros de João Pessoa. “No 
último mês, caiu uma garoa-
zinha por três dias. Acredito 
que, aos poucos, vamos con-
seguir progredir e plantar 
cada vez mais”, conta Maria 
do Carmo sabino, 76 anos, 
agricultora familiar que vive 
na região.

Em 2014, a produção 
agrícola no município teve 
um reforço. A família recebeu 
uma cisterna de enxurrada 
para captação da água que 
apoia a produção de alimen-
tos para a família e para os 
animais. “Do final de julho 
pra cá, já conseguimos ga-
nhar R$ 200 com algumas ba-
tatas-doces e outras verduras 
que tiramos do nosso cantei-
ro”, disse. A cisterna de en-
xurrada aproveita o caminho 

que a água da chuva percorre 
quando cai na propriedade. 
Como uma enxurrada, a água 
é conduzida até um sistema 
de coleta composto por dois 
decantadores que filtram o 
excesso de terra e alguma 
sujeira. Em seguida, toda a 
água é armazenada em um 
reservatório com capacidade 
de 52 mil litros, construído 
dentro da terra e só com a co-
bertura acima da superfície.

Das mais de 120 mil tec-
nologias sociais de apoio à 
produção entregues no se-
miárido, cerca de 14 mil são 
cisternas de enxurrada. A 
Bahia é o Estado com mais 
unidades deste tipo construí-
das (7,2 mil).

De 2012 para cá, com a 
cisterna de armazenamento 
de água da chuva para o con-
sumo humano, a agricultora 
familiar deixou de conviver 
com água de baixa qualidade. 

“Antigamente, a água era ver-
de, parecia um suco de limão, 
matava as plantas quase to-
das”, lembra. A cisterna, com 
capacidade de armazenar 16 
mil litros de água que cai no 
telhado da casinha simples 
da família, também tirou um 
peso das costas de dona Car-
minha. “Deixamos de andar 
muito para buscar água e de 
carregar peso no carrinho 
de mão”, diz, ao recordar que 
transportar água era um tra-
balho exclusivamente femi-
nino. A falta de água para o 
consumo é apenas uma das 
marcas da miséria que a agri-
cultora passou durante a in-
fância em Areial. “Já tive que 
comer facheiro (mandacaru) 
e xique-xique (cactus) para 
não passar fome”, se emocio-
na a agricultora. Os cactus, 
tão comuns em toda a região, 
são utilizados exclusivamen-
te para alimentar os animais. Carminha: “Já tive que comer facheiro (mandacaru) e xique-xique (cactus) para não passar fome”

FOTOS: Portal Brasil

É fundamental capacitar pro-
fessores e fornecer tecnologia 
adequada e suficiente às escolas 
para incentivar o desenvolvimen-
to de atividades que mostrem 
aos alunos o potencial criativo 
e transformador das ferramen-
tas tecnológicas. Esse ponto de 
vista é defendido pelo professor 
Francisco Estêvão de Mesquita 
Lima, coordenador do laborató-
rio educacional de informática da 
Escola de Ensino Fundamental e 
Médio Patronato Sagrada Famí-
lia, em Fortaleza, Ceará. A escola 
está investindo em capacitação 
de alunos e professores para o 

incentivo ao uso de ferramentas 
tecnológicas. Responsável pela 
coordenação do processo de for-
mação dos educadores no uso 
das tecnologias, Estêvão trabalha 
com professores de todas as disci-
plinas e acompanha ativamente o 
planejamento de área e os planos 
individuais. “Nesses momentos, 
são discutidos os conteúdos a se-
rem trabalhados e os objetivos a 
serem alcançados”, diz. “Há pro-
posição de metodologias, ativida-
des, análise de propostas e formas 
de implementá-las.” Segundo o 
professor, poucos estudantes sa-
bem usar as tecnologias de forma 

a potencializar o conhecimento, 
competências e habilidades ne-
cessárias ao desenvolvimento in-
tegral. “A preparação adequada 
de professores para incorporar as 
tecnologias ao processo pedagó-
gico tem mostrado ser capaz de 
intervir positivamente”, avalia. Os 
estudantes recebem atendimento 
individualizado no laboratório de 
informática no período oposto ao 
das aulas regulares. “Isso possibi-
lita um contato maior do aluno 
com as ferramentas tecnológicas 
desenvolvidas no laboratório 
para a realização das atividades 
curriculares”, salienta Estêvão.

Tecnologia é usada como reforço para alunos
ESCOLA DO CEARÁ

Alunos descobrem o potencial criativo e transformador das tecnologias
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Confecções de próteses dentárias.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.39.00 - 10.301.0104.2023, 10.301.0104.2024, 10.301.0428.2026, 

10.302.0104.2035
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00061/2015 - 14.09.15 - IDELFONSO DE SALES PORTO-ME - R$ 27.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Tomada de Preços 014/2015
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, e em atendimento a 
Lei 8.666/93, que a empresa ÍCONE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, inscrita 
no CNPJ sob o n° 14.813.348/0001-02, foi classificada, apresentando a proposta no valor de R$ 
300.365,90 (trezentos mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-
nistrativo 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, 14 de setembro de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇOS  Nº 016/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada 

pela Portaria nº 001/2015, datada de 05 de janeiro de 2015, torna público, para conhecimento de 
todos os interessados, que no dia 14 de setembro de 2015, não houve apresentação da habilitação 
e propostas no processo licitatório em epígrafe, sendo assim declarada DESERTA.

Patos/PB, 14 de setembro de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 

executar serviços de implantação de poços.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUTORA REUNIDAS.
- MJC CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- HOTGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
- TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
23/09/2015, às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Duas Estradas - PB, 14 de Setembro de 2015
VERÔNICA BORGES SILVA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rodovia 

Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 07 de Outubro de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos Serviços Remanescentes de 
Construção da coberta da Quadra Escolar do colégio João Ribeiro. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 14 de Setembro de 2015
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃODESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 23 - 

Centro - Duas Estradas - PB, que às 09:00 horas do dia 14/09/2015, alicitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, foi  
DESERTA, pois, NÃO ACUDIRAM INTERESSADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 157. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Duas Estradas - PB, 14de setembro de 2015.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MOTOCI-
CLETA DESTINADA A PREMIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU NA CIDADE DE UIRAÚNA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Uiraúna - PB, 11 de Setembro de 2015
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00033/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADA A PREMIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES 

DO IPTU NA CIDADE DE UIRAÚNA.
ABERTURA: 11/09/2015 as 09:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 11/09/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 
DESTINADA A PREMIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU QUE QUITAREM SUAS DÍVIDAS 
À VISTA  NA CIDADE DE UIRAÚNA-PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 14 de Setembro de 2015

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 090116/2015;
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de Desratização, Desinsetização e 

Descupinização para atendimento das demandas da Rede Municipal de Ensino e Setores Admi-
nistrativos da SEDEC.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa AMBIENTAL 
CONTROLE DE PRAGAS LTDA;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2014/111140, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09008/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura e o Sr. Hugo 

Duque de Mendonça, pela empresa AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA;
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.2498;
Natureza: 3.3.90.39;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (FUNDEB) e 11 (FNDE - Salário Educação).
Vigência até 31 de dezembro de 2015;
Valor Global: R$ 509.908,71 (quinhentos e nove mil, novecentos e oito reais e setenta e um 

centavos).
João Pessoa, 10 de setembro de 2015.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO ABERTURA DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
A Prefeitura Municipal de Mamanguape, através da Comissão Permanente de Licitação, devida-

mente autorizada pela Portaria nº 006/2015, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
adiamento da abertura das Propostas para o dia 16/09/2015 (quarta-feira), às 09h00min, em face 
do não comparecimento dos membros da Licitação na Sessão. 

Mamanguape, 14 de setembro de 2015.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 040/2013.
Pregão Presencial Nº PP022/2013. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB, CNPJ Nº 

08.925.968/0001-30. Contratada: Jaime T Moura (Posto Dois Irmãos), CNPJ nº 09.352.634/0002-
69. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando que o total pago durante a vigência 
do contrato e de seu primeiro termo aditivo foi de R$ 26.112,47, e considerando que o valor total 
contratado e aditivo foi de R$ 117.062,50, fica aditivado a vigência por mais 01 (um) ano, para 
utilização do saldo contratual que é de R$ 90.950,03, para o período de 15/04/2015 a 15/04/2016. 
Data da Ass.: 02/04/2015. Partes Ass.: Rosangela de F. Leite (Prefeita) e o Sr. Jaime T. de Moura.

Desterro/PB, 02 de abril de 2015.
Rosangela de Fátima Leite - Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 042/2013
Pregão Presencial Nº PP022/2013. Contratante: Fundo M. de Saúde de Desterro/PB, CNPJ Nº 

10.493.355/0001-13. Contratada: Jaime T Moura (Posto Dois Irmãos), CNPJ nº 09.352.634/0002-69. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando que o total pago durante a vigência do 
contrato e de seu primeiro termo aditivo foi de R$ 43.269,24, e considerando que o valor total contra-
tado e aditivado foi de R$ 117.062,50, fica aditivado a vigência por mais 01 (um) ano, para utilização 
do saldo contratual que é de R$ 73.793,26, para o período de 15/04/2015 a 15/04/2016. Data da 
Ass.: 02/04/2015. Partes Ass.: Rubens M. das Neves (Sec. de Saúde) e o Sr. Jaime T. de Moura.

Desterro/PB, 02 de abril de 2015.
Rubens Marques das Neves - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2.05.010/2015/CPL/SEMASPMCG
O Pregoeiro Oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS do Município de 

Campina Grande, através no uso de suas atribuições legais torna público a população e a quem 
possa se interessar que após a reunião de abertura das Propostas e Habilitação ocorrida no dia 
03/09/2015 alusivo ao Pregão Presencial n°2.05.010/2015, Tipo Menor Preço por Lote, cujo o objeto 
Aquisição de utensílios domésticos para atender as necessidades das unidades vinculadas à Se-
cretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS. Teve como vencedor do Procedimento Licitatório, 
dos LOTES 01,02,03: AURI NUNES CAMBOIM ME CNPJ 11.090.407-0001-73 valor do Lote 01 R$ 
124.000,00(Cento e vinte quatro Mil reais) ITEM 02 R$  Valor R$ 72.900,00 (Setenta e dois mil e 
novecentos reais) ITEM 03 R$ 21.220,00(Vinte e Um mil duzentos e vinte reais) Perfazendo um valor 
total de R$ 218.120,00 (Duzentos e dezoito mil e cento e vinte reais) Campina Grande 03/09/2015.

AURELIO FERNANDES DE MORAIS
Pregoeiro Oficial - SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE CONTRATO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇO 0003/2014
Nº. CONTRATO 00055/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
Objeto: Contratação de empresa para estruturação da Rede de Serviços Proteção Social Básica 

- CRAS do município de Lastro
Valor: Acrescido o valor contratual de R$ 24.795,41 (vinte e quatro mil setecentos e noventa 

e cinco reais e quarenta e hum centavos), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 176.508,98 
(cento e setenta e seis mil quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos).

Fundamentação: Art. 57, incisos I e II, § 1º, I da Lei nº 8.666/93.
Data do Contrato: 18 de Agosto de 2015
Vigência: 18/01/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0017/2015
Nº. CONTRATO 00052/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: GRAFICA EDITORA BENTO FREIRE LTDA09.233.339/0001-02
Objeto: Contratação de serviço de confecção de material gráfico destinado as atividades de 

todas as secretarias do município de Lastro
Valor: R$ 87.277,00 (Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Sete Reais),
Data do Contrato: 9 de Setembro de 2015
Vigência: 09/09/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0017/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Contratação de serviço de confecção de material gráfico destinado as atividades de 

todas as secretarias do municipio
Vencedores: - GRAFICA EDITORA BENTO FREIRE LTDA com o valor de R$ 87.277,00 (Oitenta 

e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Sete Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60;,  
perfazendo o Valor Global de 87.277,00 (Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Sete Reais) 

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO

PREGÃO 0024/2015
Nº. CONTRATO 00053/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: COPAUTO FIAT COMERCIO PATOENSE DE VEICULOS LTDA10.754.828/0001-99
Objeto: Aquisição de Hum veículo 0 Km, tipo pick-up pequeno porte, ano de fabricação 2015, 

destinado à Prefeitura de Lastro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0024/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
Objeto: Aquisição de Hum veículo 0 Km, tipo pick-up pequeno porte, ano de fabricação 2015, 

destinado à Prefeitura de Lastro
Vencedores: - COPAUTO FIAT COMERCIO PATOENSE DE VEICULOS LTDA com o valor de 

R$ 58.500,00 (Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos Reais), vencendo no ítem: 1;,  perfazendo o Valor 
Global de 58.500,00 (Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos Reais) 

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

WILMESON EMMANUEL M. SARMENTO
Prefeito de Lastro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 
EXTRATO DE RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se 

público o resultado da licitação Modalidade de Tomada de Preços nº 00006/2015, que tem como 
objeto contratação de empresa especializada para construção de pavimentação em paralelepípedo 
em diversas ruas no município de São José do Bonfim/PB, com análise as empresas apresentaram 
propostas, no aspecto formal, sem consonância com as exigências do instrumento convocatório, 
verificou-se o seguinte resultado da empresa: DEL ENGENHARIA EIRELI ME - Valor: R$ 59.140,05, 
CONSTRUTORA BRITO CONSTRUTORA LTDA - Valor: R$ 59.014,97. Considerado o valor oferta-
do pelo proponente, devidamente registrado no correspondente Histórico da Ata, as observações 
apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da 
sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: 
CONSTRUTORA BRITO CONSTRUTORA LTDA - Valor: R$ 59.014,97.

São José do Bonfim/PB, 11 de setembro de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Presidente da CPL

EXTRATO DE RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2015
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-

-se público o resultado da licitação Modalidade de Tomada de Preços nº 00007/2015, que tem 
como objeto Contratação de empresa especializada para construção de mata-burros em diversas 
localidades no município de São José do Bonfim/PB, com análise as empresas apresentaram 
propostas, no aspecto formal, sem consonância com as exigências do instrumento convocatório, 
verificou-se o seguinte resultado da empresa: DEL ENGENHARIA EIRELI ME - Valor R$ 34.098,88; 
CONSTRUTORA BRITO CONSTRUTORA LTDA - Valor: R$ 33.807,84. Considerado o valor oferta-
do pelo proponente, devidamente registrado no correspondente Histórico da Ata, as observações 
apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da 
sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: 
CONSTRUTORA BRITO CONSTRUTORA LTDA - Valor: R$ 33.807,84.

São José do Bonfim/PB, 11 de setembro de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
017/2015, feito pelo Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: COMERCIAL ITAMBE LTDA/ CNPJ: 02.775.367/0001-02, 

no valor total de R$ 196.251,40 (Cento e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e 
quarenta centavos) pelas razões expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 14 de setembro de 2015.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGÃO PRESEN-

CIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 017/2015, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para a empresa: 
COMERCIAL ITAMBE LTDA/ CNPJ: 02.775.367/0001-02, no valor total de R$ 196.251,40 (Cento e 
noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 14 de setembro de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.059/2015
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Locação de Equipamentos (Grid em 

Alumínio, Sistema de som Profissional, Tablado, Pavilhão, Palco, Sistema de Som Tipo 02) para 
atender mobilizações e divulgações das Ações desenvolvidas pelo Programa ACESSUAS. PARTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS 
VALOR: R$ 141.180,00 (Cento e Quarenta e Hum  Mil, Cento e Oitenta Reais) .LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial nº 2.05.009/2015/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10.520/93 FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08 244 1019 2205 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39; Fonte 016 VIGÊNCIA: 
12 meses, SIGNATÁRIOS: Eva Gouveia e EDUARDO DA SILVA BARBOSA DATA DA ASSINATURA: 
02 de Setembro de 2015

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.060/2015
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Locação de Equipamentos (Grid em 

Alumínio, Sistema de som Profissional, Tablado, Pavilhão, Palco, Sistema de Som Tipo 02) para 
atender mobilizações e divulgações das Ações desenvolvidas pelo Programa ACESSUAS. PARTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / W3 ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI-EPP VALOR: R$ 95.200,00 (Noventa e Cinco Mil e Duzentos Reais).LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial nº 2.05.009/2015/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10.520/93 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1019 2205 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39; Fonte 016 
VIGÊNCIA: 12 meses, SIGNATÁRIOS: Eva Gouveia e ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO DATA 
DA ASSINATURA: 02 de Setembro de 2015

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

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 – Ramais 212/217/231
ADENDO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão de Pregão,  designada pela   Portaria nº 

540/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que passarão a fazer parte 
do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 079/2015, que se realizará as 09hs., do dia 17 de setembro 
de 2015, as cláusulas e condições seguintes:

No preâmbulo do Edital, onde se lê:
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo:  MENOR PREÇO POR ITEM
Data Reunião: 17 de setembro de 2015
Hora Reunião: 09h00min (Horário de Brasília)
Local:  Sala de Reunião da Gerência de Licitação, localizado no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins, sito a Rua: Horácio Nóbrega, S/N, 1º andar, bairro Belo Horizonte, 
nesta cidade de Patos (PB).

Informações: (83) 3423-3610 – Ramais 212 e 231.
Dias úteis, de Segunda a Sexta das 08h00min ás 12h00min.

Lê-se corretamente:
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo:  MENOR PREÇO POR LOTE
Data Reunião: 17 de setembro de 2015
Hora Reunião: 09h00min (Horário de Brasília)
Local:  Sala de Reunião da Gerência de Licitação, localizado no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins, sito a Rua: Horácio Nóbrega, S/N, 1º andar, bairro Belo Horizonte, 
nesta cidade de Patos (PB).

Informações: (83) 3423-3610 – Ramais 212 e 231.
Dias úteis, de Segunda a Sexta das 08h00min ás 12h00min.
Considerando que a alteração não afeta a elaboração das propostas, ficam por este instrumen-

to, ratificadas as demais cláusu-las, mantidos mesmo horários e data de abertura, nos termos do 
art.21 da Lei 8.666/93.

Patos, 14 de setembro de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

PREGOEIRO

Continuação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015
OBJETO: Contratação de conserto De Bombas D’águas do município conforme especificações no 

edital e seus anexos.
ABERTURA: 30 de Setembro de 2015 as 08:30 h
INFORMAÇÕES: os interessados poderão obter o edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 centro-

-Prédio da prefeitura Municipal de Mãe D’água-Estado da Paraíba, na sala da comissão Permanente de 
licitação, em todos os dias, no horário de 8:00 as 12:00h,informações pelo telefone:0(xx83)3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 14 de Setembro de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº  033/2015 – 3º Reunião
OBJETO: Contratação de serviços de roço, capinação e remoção de rochas no Município e zona rural, 

conforme edital e seus anexos. DATA E LOCAL: 30 de Setembro de 2015, ás 10:30 horas, na sala da 
CPL.INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 
centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Per-
manente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 
0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 14 de Setembro de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº  039/2015
OBJETO: Contratação do serviço de técnico de operações do programa bolsa família do Município 

de Mãe D’água, conforme edital e seus anexos. DATA E LOCAL: 30 de Setembro de 2015, ás 13:30 
horas, na sala da CPL.INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de 
Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala 
Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações 
pelo telefone 0(xx)83-3428-1000.

MÃE D ÁGUA - PB, 14 de Setembro de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD
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Responsavel.: LOJAO DOS DESC COM MAT HOSP LT
CPF/CNPJ: 010260452/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.141,09
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053083
Responsavel.: LOJAO DOS DESC COM MAT HOSP LT
CPF/CNPJ: 010260452/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.141,09
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053082
R e s p o n s a v e l . :  M A R N O B R E  C O M . VA R E J .
DE.PESCADOS E CA
CPF/CNPJ: 020325519/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053420
Responsavel.: NEFRUSA SERVICOS NEFROLOGI-
COS FIUZA
CPF/CNPJ: 009291683/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$10.283,60
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053389
Responsavel.: NEFRUSA SERVICOS NEFROLOGI-
COS FIUZA
CPF/CNPJ: 009291683/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.188,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053383
Responsavel.: NEFRUSA SERVICOS NEFROLOGI-
COS FIUZA
CPF/CNPJ: 009291683/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.547,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053384
Responsavel.: RSM CONSULTORIA E PROJETOS 
ESPECIAI
CPF/CNPJ: 011033547/0001-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.161,29
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053989
Responsavel.: ROMERO GOMES DA CUNHA
CPF/CNPJ: 019686496/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$288,19
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053402
Responsavel.: ROBERTO MORAIS LINS
CPF/CNPJ: 235724184-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$115,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053162
Responsavel.: ROTECH MOTORES SERVICOS E 
COMERCIO
CPF/CNPJ: 011282435/0001-92
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.149,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 054050
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 011953550/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$217,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053219
Responsavel.: SENIOR JP EDUCACAO PROFIS-
SIONAL LTD
CPF/CNPJ: 017589077/0001-41
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.176,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 054022
Responsavel.: SEVERINO HONORIO ONOFRE JUNIOR
CPF/CNPJ: 954194704-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$686,92
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053417
Responsavel.: UBIRACY CABRAL DE FARIAS
CPF/CNPJ: 011093383/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$293,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053403
Responsavel.: VALDICLEIDE DOMINGOS DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 013764699/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$288,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053234
Responsavel.: WURMS CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ: 018234957/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$9.360,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052841
Responsavel.: WANDERLEY WANDERLEY ME
CPF/CNPJ: 009136839/0001-26
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.349,06 
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 054030

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,  15/09/2015
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.: AUTONORTE COMERCIO E SERVI-
COS AUTOM
CPF/CNPJ: 004042089/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$522,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053606
Responsave l . :  ANTONIO MARCOS GOMES 
04271377481
CPF/CNPJ: 017202036/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$244,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053226
Responsavel.: ALAN ROBSON S SILVA EPP
CPF/CNPJ: 003941798/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$212,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053218
Responsavel.: CSC CONSTRUTORA SANTIAGO 
CARNEIRO L
CPF/CNPJ: 010727104/0002-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.215,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053201
Responsavel.: CI COMERCIO E DISTRIBUIDORA 
DE PROD
CPF/CNPJ: 013432015/0001-70
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$11.329,40
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053980
Responsavel.: CONSTRUTORA COSTA DO SOL 
EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 001945326/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$566,36
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053795
Responsavel.: CENTRO CULTURAL ANGLO AME-
RICANO DA
CPF/CNPJ: 009317686/0001-13
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.724,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053983
Responsavel.: CONST. ORIGINAL LTDA
CPF/CNPJ: 010578364/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052936
Responsavel.: DISMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 002437365/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.845,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053055
Responsavel.:  DANIELA DOS SANTOS SILVA 
0549277340
CPF/CNPJ: 020959625/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.743,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053349
Responsavel.: DORIE EDSON OLIVEIRA DE BRITO
CPF/CNPJ: 657058904-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$171,46
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052452
Responsavel.: FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A
CPF/CNPJ: 016731167/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$444,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053264
Responsavel.: GREGORIO MARCELO NETO ME
CPF/CNPJ: 018270080/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$263,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053229
Responsavel.: JOSE CARLOS DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 076732784-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$303,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052878
Responsavel.: JAILTON SAN MUNIZ 00904189481
CPF/CNPJ: 012291876/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$653,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052712
Responsavel.: LOJAO DOS DESC COM MAT HOSP LT
CPF/CNPJ: 010260452/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.211,94
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053086
Responsavel.: LOJAO DOS DESC COM MAT HOSP LT
CPF/CNPJ: 010260452/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.141,74
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053084
Responsavel.: LUCIO ARTHUR AFFONSO FERREIRA 
CORRE
CPF/CNPJ: 022571672/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$225,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053221
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CPF/CNPJ: 613295093-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052571
Responsavel.: FRANCISCO FRANQUILINO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 966848604-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$17.262,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 054109
Responsavel.: FRANCISCO OTAVIO DA SILVA BAN-
DEIRA
CPF/CNPJ: 029120364-70
Titulo: CED CRE BAN IND  R$8.536,22
Apresentante: PASQUALI PARISE E GASPARINI 
JUNIOR
 Protocolo: 2015 - 052230
Responsavel.: GERALDO GALDINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 041774364-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.381,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053874
Responsavel.: ISAAC CARDOSO SANTOS
CPF/CNPJ: 012704105-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.574,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053850
Responsavel.: JONAS FERNANDES
CPF/CNPJ: 053906014-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 84,09
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054382
Responsavel.: JOSE CLEUDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 027219114-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$170,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052451
Responsavel.: KM PRODUTOS OTICOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 014368038/0003-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$209,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052254
Responsavel.: LETICIA DE ALMEIDA DANTAS
CPF/CNPJ: 146527304-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.487,36
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053901
Responsavel.: MARCOLINO EDIFICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 007673259/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$108,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052569
Responsavel.: MARIA AUGUSTA  SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 160081544-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.422,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052579
Responsavel.: MARIA DE FATIMA BRAGA
CPF/CNPJ: 092008244-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 39,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052565
Responsavel.: PATRICIA DE PAULA SILVA
CPF/CNPJ: 097917254-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$117,84

Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$690,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052910
Responsavel.: ANDREA DA SILVA SOUZA - ME
CPF/CNPJ: 019529579/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$696,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 050841
Responsavel.: BARBOSA CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009134222/0001-71
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$11.026,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053979
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS 
E SERVIC
CPF/CNPJ: 007674705/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.246,89
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052684
Responsavel.: BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO 
E SERV
CPF/CNPJ: 015100153/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.080,22
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052588
Responsavel.: LUIS FERNANDES RODRIGUES DE 
OLIVEIR
CPF/CNPJ: 293354424-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.376,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 054049
Responsavel.: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA 
ESCOLA
CPF/CNPJ: 061600839/0021-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$254,69
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052948
Responsavel.: CLEODOMIRO DE OLIVEIRA MA-
CHADO - ME
CPF/CNPJ: 011894707/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$463,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053013
Responsavel.: COUTINHO & NASCIMENTO REPRE-
SENTACOE
CPF/CNPJ: 009418729/0001-57
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.241,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053985
Responsavel.: ELBO NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 012213073/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052359
Responsavel.: FAYERTON QUEIROZ DOS SANTOS
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Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052786
Responsavel.: PEDRO FIDELIS NETO
CPF/CNPJ: 366676174-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$22.724,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053954
Responsavel.: PEDRO FIDELIS NETO
CPF/CNPJ: 366676174-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.618,26
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 053967
Responsavel.: PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT
CPF/CNPJ: 007037571/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$881,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 051940
Responsavel.: PONTUAL DISTRIB DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.318,31
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052734
Responsavel.: PONTUAL DISTRIB DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.122,96
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053164
Responsavel.: PONTUAL DISTRIB DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.484,91
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053166
Responsavel.: RAQUEL DEVANDA MELO DE ARAGAO
CPF/CNPJ: 053348634-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 85,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054185
Responsavel.: REBEKA PAULA DE QUEIROZ PINHEIRO
CPF/CNPJ: 032832174-59
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.389,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 054015
Responsavel.: RICARDO LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 011836124-43
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054217
Responsavel.: R M REFEICOES LTDA
CPF/CNPJ: 070122098/0001-35
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.687,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 054063
Responsavel.: SEACRE SERVICOS DE ASSESSORIA 
R H E
CPF/CNPJ: 011128950/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.259,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 054279
Responsavel.: SR KIT IND E COM LTDA
CPF/CNPJ: 015800615/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.888,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053161
Responsavel.: STAR CENTER CLINICA DE ESTETICA LTD
CPF/CNPJ: 010365123/0001-80
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.149,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
 BRASILIA  DF

Protocolo: 2015 - 054051
Responsavel.: THIAGO PEREIRA DO PRADO
CPF/CNPJ: 050825614-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053124
Responsavel.: THIAGO PEREIRA DO PRADO
CPF/CNPJ: 050825614-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053125
Responsavel.: A.H.P. CONST. E EMPREEND. LTDA
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$261,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053709
Responsavel.: A.H.P. CONST. E EMPREEND. LTDA
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 95,82
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053737
Responsavel.: A.H.P. CONST. E EMPREEND. LTDA
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$699,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053743
Responsavel.: ANTONIONE ALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 838410673-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052465
Responsavel.: BERNADETE DA CRUZ REGO
CPF/CNPJ: 105226274-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053479
Responsavel.: CESAR GOMES SILVEIRA
CPF/CNPJ: 784711094-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$425,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053184
Responsavel.: CLINICA QUALIVIDA PILATES LTDA
CPF/CNPJ: 011294338/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$207,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052102
Responsavel.: CRISTOVAM AVELINO DE SANTANA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 701571744-17
Titulo: DUP PRES SER IN  R$489,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053477
Responsavel.: DIEGO FERNANDES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 062050414-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053739
Responsavel.: FELIPE FERNANDES DE LIMA
CPF/CNPJ: 022499051/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$215,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053614
Responsavel.: FERNANDA PEDROSA DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 088616674-81
Titulo: DUP PRES SER IN  R$185,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053692
Responsavel.: FLAFARMA COM DE MEDICAMENTOS 

LTDA
CPF/CNPJ: 007386761/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$387,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 051893
Responsavel.: FORTEX CONSTRUCOES E INCORPORA
CPF/CNPJ: 020836183/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$348,91
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053721
Responsavel.: FRANCISCO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 780602734-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053107
Responsavel.: INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ: 009121674/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$288,06
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053188
Responsavel.: INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ: 009121674/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.179,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053195
Responsavel.: INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ: 009121674/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.223,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053196
Responsavel.: INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ: 009121674/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.140,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053197
Responsavel.: INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ: 009121674/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$863,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053199
Responsavel.: INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ: 009121674/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.576,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053202
Responsavel.: JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO ME
CPF/CNPJ: 017731698/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.877,12
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052373
Responsavel.: JOAO PEREIRA SOARES
CPF/CNPJ: 008799061/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$174,52
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053173
Responsavel.: JORGE PEREIRA DE SENA
CPF/CNPJ: 504377634-04
Titulo: DUP PRES SER IN  R$654,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052441
Responsavel.: JUVENCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 900223194-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$101,66

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 051868
Responsavel.: LCS NORDESTE MANUT ELETRO LTDA
CPF/CNPJ: 017618394/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.680,65
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053104
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ: 011420014/0001-80
Titulo: DUP VENDA MERCR$ 53,71
Apresentante: LOJA DOS PARAFUSOS LTDA
Protocolo: 2015 - 051842
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ: 011420014/0001-80
Titulo: DUP VENDA MERCR$502,60
Apresentante: LOJA DOS PARAFUSOS LTDA
Protocolo: 2015 - 051843
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ: 011420014/0001-80
Titulo: DUP VENDA MERCR$158,57
Apresentante: LOJA DOS PARAFUSOS LTDA
Protocolo: 2015 - 051844
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ: 011420014/0001-80
Titulo: DUP VENDA MERCR$400,55
Apresentante: LOJA DOS PARAFUSOS LTDA
Protocolo: 2015 - 051845
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
IND LTDA
CPF/CNPJ: 011420014/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052077
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
IND LTDA
CPF/CNPJ: 011420014/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.013,87
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052355
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
IND
CPF/CNPJ: 011420014/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$956,68
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052497
Responsavel.: RENATA DOS SANTOS ROCHA - ME
CPF/CNPJ: 005383429/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.595,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 053066
Responsavel.: WELLINGTON GALDINO DE MEIRELLE
CPF/CNPJ: 768632204-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.773,78
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 052357
Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram 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,  15/09/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Nerivelto de Brito e Silva
CPF: 798.675.453-20
Título/Valor – CCB - R$ 36.024,12
Protestante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apresentante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Protocolo: 103404
Responsável: Aldilene Ferreira de Sousa
CPF: 040.666.104-98
Título/Valor – DMI - R$ 88,00
Protestante: José Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco

Protocolo: 103435
Responsável: Risoleta Augusto Cartaxo
CNPJ: 14.344.206/0001-43
Título/Valor – DMI - R$ 232,50
Protestante: Juste e Cunha Confecções LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 103418
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 14 de setembro de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

TERMO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N 011/2015-SRP
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e 
alterações bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço por item, EX-
CLUSIVO para ME e EPP, objetivando Eventuais Aquisições de Equipamentos e Material permanente 
destinado à manutenção das secretarias municipais, em sessão pública para abertura dos envelopes 
de proposta e habilitação que ocorreria no dia 15/09/2015 as 10:00 horas, OCORRERÁ no dia 17 
de Setembro de 2015 as 10:00 horas. MOTIVO DO ADIAMENTO: Ausência de expediente (Feriado 
Municipal). Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 11 de Maio de 2015.
Raff de Melo Porto 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2015 - SRP.
O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o conheci-

mento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos envelopes 
de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a 
Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e alterações e 
demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa JOÃO EMANUEL DE SOUZA 
ME - CNPJ: 13.749.236/0001-77, foi vencedora dos itens 01 ao 08 com o valor total de R$ 10.540,00 
(dez mil e quinhentos e quarenta reais).

Gurinhém, 14 de Setembro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 017/2015
A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de SÃO 

JOSE DOS RAMOS e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes de 
PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial SRP n.º 017/2015, cujo objeto é Eventual aquisição 
parcelada de materiais de limpeza, higiene e utensílios domésticos, destinados a manutenção das 
atividades das Secretarias Municipais, foi declarada vencedora do Lote II a empresa: COMERCIAL 
ITAMBE LTDA/ CNPJ: 02.775.367/0001-02, no valor total de R$ 196.251,40 (Cento e noventa e seis 
mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), sendo Lote I considerado como Deserto.

São José dos Ramos–Pb, 09 de setembro de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 017/2015
O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA a em-

presa: COMERCIAL ITAMBE LTDA/ CNPJ: 02.775.367/0001-02 para assinatura da Ata de Registro 
de Preços, do Pregão Presencial nº 017/2015, nos termos do item X da peça editalícia. Maiores 
informações, no prédio sede da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Noé Rodrigues de Lima, 
s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas 
ou pelo fone: (83) 3682-1086.

São José dos Ramos-Pb, 14 de Setembro de 2015.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00024/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00024/2015, 
que objetiva a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSENTAMENTOS DOS CASAMEN-
TOS QUE SE REALIZARÃO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015, REALIZADO PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA, PELA OCASIÃO DO CASAMENTO COLETIVO 2015. RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL – CPF: 
03.204.938/0001-11, R$ 21.490,00 – Vinte e Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais.

Guarabira - PB, 11 de Setembro de 2015.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSENTAMENTOS DOS CASAMEN-
TOS QUE SE REALIZARÃO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015, REALIZADO PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA, PELA OCASIÃO DO CASAMENTO COLETIVO 2015. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00024/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓRIOS / BOLSA 
FAMÍLIA 06.00 – 08.244.2018.2028 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: Dezembro de 2015. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-
RABIRA e CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL – CNPJ: 03.204.938/0001-11 - CT Nº 00380/2015 
- 14.09.15 - R$ 21.490,00 – Vinte e Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

     
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00024/2015.
OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSENTAMENTOS DOS CASAMEN-

TOS QUE SE REALIZARÃO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015, REALIZADO PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA, PELA OCASIÃO DO CASAMENTO COLETIVO 2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
APROVAÇÃO: Prefeito, em 10/09/2015.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11/09/2015.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Torna público que a licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 

Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA 
MUNICIPAL que iria se realizar no dia 14de Setembro de 2015às 14:00 horas foi cancelado. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Site: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 31 de Agosto de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ANULAÇÃO 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, teve declarada  a ANULAÇÃO dos atos a partir da Minuta do Edital até a publicação 
do respectivo Aviso de Licitação, tendo em vista a ausência de parecer acerca da referida minuta no 
processo administrativo. Sendo assim, nova Minuta será confeccionada e será dado o andamento 
regular ao processo. 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, 10 de setembro de 2015.
Gláucia Kaline Alves da Fonseca
Pregoeira Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

COMUNICADO – ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2015
O Pregoeiro Oficial comunica que ONDE LÊ - SE: Pregão Presencial n.° 15/2015 – LEIA-SE: Pregão 

Presencial n.°12/2015. Publicado no Diário Oficial e Jornal A União no dia 05.09.2015. Referente à 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.°0012/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-1734.
Pedro Régis - PB, 11 de setembro de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 
da Tomada de Preços n° 00035/2015, e ADJUDICO o seu objetivo as pessoas físicas e empresa: A Srª. 
Joselia Irene de Araújo Queiroz, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.125,00 (hum mil, 
cento e vinte e cinco reais) e valor global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o item 01; 
a Srª. Eliane Mendes Nóbrega, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.125,00 (hum mil, cento 
e vinte e cinco reais) e valor global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o item 03; o Sr. 
José Carlos Maia,, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 
e valor global de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos) para o item 06; o Sr. Alisson Raynar Liberalino 
Martins, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e valor 
global de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o item 04; o Sr. Arlindo Cesar Martins Costa Brasileiro,, 
apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e valor global de R$ 8.000,00 
(oito mil reais) para o item 04; a Srª. Maria do Socorro Guedes Mendes, apresentou proposta com o 
valor mensal de R$ 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais) e valor global de R$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais) para o item 03.

Aguiar - PB, 14 de Setembro de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho 

Prefeito 

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 19.896/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.065/2015
DATA DE ABERTURA: 25/09/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TENEC-

TEPLASE (METALYSE) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente/Pregoeiro Oficial, Sr. 

Chrystiano Madruga Navarro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global do item. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso prevista para 
o exercício financeiro de 2015: ORDINÁRIOS E SUS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Federais nºs. 3.555/2000, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 e 5.717/2006, e, subsidiaria-
mente, 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/Fax: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.                                                

João Pessoa, 11 Setembro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro
Presidente/Pregoeiro da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2015
Torna público através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua José Nogueira Pinheiro, 

S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, o cancelamento da licitação modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço, para: Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportiva Coberta, localizadas nas 
EMEIFE do Sítio Timbaúba (Lote 1) e EMEIFE José Gonçalves Sede do Município de São João do Rio 
do Peixe (Lote 2), Conforme Planilhas Anexo no Edital, por razões de interesse público ou motivos de 
conveniência e oportunidade (art. 49, Lei nº 8.666/93 e SÚMULA 473 DO STF). Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 14 de Setembro de 2015

THAMYSE MARTINS SOARES - Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua José 

Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Setembro de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, 
UMA REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FREI ANTONIO JOSÉ, LOTE 1, E 
A OUTRA REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ GONÇALVES,  LOTE 2, 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE.

Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 14 de Setembro de 2015

THAMYSE MARTINS SOARES - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-058/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº. 04-058/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E 

MONTAGEM DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS À SETRANSP, SEMHAB E SEPPM, 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

DATA: 25/09/2015
HORÁRIO: 15h00min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria da 

Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Decreto Municipal nº. 7.884/2013, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14.

Edital: cópia a ser adquirida mediante meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, ou 
pelo site da PMJP: http://www.joaopessoa.pb.gov.br. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 14 de setembro de 2015.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Sar-

gento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para realização de curso de Qualificação para implantação do Acolhimento com classificação  de risco  
e da Atenção ás Urgências na Rede de Atenção Primária em Saúde.Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas de segunda a quinta-feira, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 14 de Setembro de 2015
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Sar-
gento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Outubro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veiculo zero KM 
destinado aos serviços de supervisão, coordenação e transporte de merenda escolar para a secretaria 
de educação do Município de Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 14 de Setembro de 2015
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial
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