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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00
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Ano CXX1I
Número 194

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

28o Máx.
21o  Mín.

31o  Máx.
20o Mín.

33o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,860  (compra) R$ 3,862  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,820 (compra) R$ 3,960  (venda)
EURO   R$ 4,351  (compra) R$ 4,355  (venda)

l Senado aprova aumento de tributo para bancos de 15% para 20%. Página 4
 
l Polícia apreendeu uma tonelada de drogas este ano na PB. Página 15
 
l Governadores se reúnem hoje para discutir a volta da CPMF. Página 19

l Coreia do Norte reabre usina que produz bombas nucleares. Página 20

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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“ sos Mulher” entrega
equipamentos em CG

PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO ESTADO

O Governo do Estado entregou ontem durante solenidade em Campina Grande 50 dispositivos eletrônicos com 
aplicativo que auxilia mulheres sob risco de violência. As vítimas têm comunicação direta com a polícia.  PÁGInA 3

Caderno 2 Abelardo e Evandro em
busca da cadeira 12 

ALTA

ALTA

11h51 0.4mbaixa

05h47

18h04 

2.3m

2.2m

Abelardo Jurema Filho e 
Evandro Nóbrega explicam 
porque se candidataram e 

discutem temas relevan-
tes e atuais.   PÁGInA 5

Jornalistas estão
disputando uma 
vaga na Academia

FOTO: Evando Pereira

FOTO: Reprodução

FOTO: Secom-PB
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FOTOS: Edson Matos e Arquivo A União (detalhe)

CONSUMO SEGURO MEMÓRIA

Esportes

BARRAGEns O Governo do Estado iniciou construção de 
barragem subterrânea contra efeitos da seca. PÁGInA 14

20 Anos sEM MARIz O Ministério Público homenageou ontem o 
ex-governador Antonio Mariz, morto há 20 anos. PÁGInAs 17 E 18

PREvEnção O Procon do Ministério Público realiza a Semana  
do Consumo Seguro contra falsificação de produtos. PÁGInA 13

Shopping center em
Campina Grande
vende artesanato

INCLUSÃO PRODUTIVA

A renda renascença da Paraíba é
destaque da produção artesanal

o shopping Partage, em 
Campina Grande, iniciou on-
tem a venda de peças artesa-
nais paraibanas.  PÁGInA 10

Cidadania

Paraíba

Transporte agora está
entre os direitos sociais Judô pode ser destaque

nas Olimpíadas de 2016 

Setembro Inclusivo tem
participação de escola 

O Congresso Nacional pro-
mulgou ontem emenda constitu-
cional que inclui os transportes 
entre os direitos sociais dos 
cidadãos. PÁGInA 25

Os judocas brasileiros estão 
entre os atletas com boas chan-
ces de conquistar medalhas nas 

Olimpíadas do próximo ano, no 
Rio de Janeiro. PÁGInA 22

Segunda-feira, dia de Luta da 
Pessoa com Deficiência, haverá 
programação especial na Escola 
de Música da Funesc.  PÁGInA 14
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Campeã olímpica, 
Sarah Menezes é
esperança de ouro



Esta será uma semana decisiva para 
a presidente Dilma Rousseff, que já ini-
ciou uma espécie de “contato imediato de 
terceiro grau” com lideranças políticas de 
todo o país, tentando arregimentar forças 
para a aprovação do polêmico pacote de 
medidas de ajuste fiscal, apresentado pelo 
ministro Joaquim Levy.

Não será uma tarefa fácil. A base alia-
da de Dilma, no Congresso Nacional, está 
fragilizada e as “relações diplomáticas” 
da presidente, com a Câmara e o Senado, 
já viveram dias melhores. Mas é no Con-
gresso que será travada a batalha pela 
aprovação das principais ações voltadas 
para o ajuste fiscal.

A matemática dá o tamanho exato do 
problema que a presidente terá que equa-
cionar – e em tempo recorde, diga-se de pas-
sagem. Só para amealhar metade dos R$ 64 
bilhões previstos no “plano de emergência”, 
o governo federal vai precisar dos votos de 
três quintos do total de congressistas.

Isto porque, as medidas que preveem 
aumento de impostos e corte de gastos pú-
blicos são ações que dependem de Propos-
tas de Emenda à Constituição, as popula-
ríssimas PECs, como é o caso, por exemplo, 
da volta da impopularíssima CPMf (Con-
tribuição Provisória sobre Movimentação 
financeira).

O fim do chamado abono de perma-
nência – gratificação que os aposentados 
recebem para permanecerem na ativa 

– também depende de uma PEC, mas a 
batalha para a aprovação desta medida 
deverá se refletir nas ruas, pois mexe di-
retamente nos bolsos de milhares de ser-
vidores públicos.

A presidente terá pela frente, portanto, 
dois desafios hercúleos: convencer os con-
gressistas e a população de que o “remédio 
é amargo”, como ela mesma disse em re-
cente pronunciamento, mas tem o poder de 
curar o país, recolocando-o, novamente, nos 
trilhos do desenvolvimento econômico.

No que diz respeito à “reação das ruas” 
ao pacote de medidas de ajuste fiscal, a ex-
pectativa é grande, no Palácio do Planalto. 
Afinal, a popularidade da presidente está nos 
patamares mais baixos e, segundo analistas 
políticos, não pode atingir o “volume morto”, 
sob o risco de acentuar a crise institucional.

Para equilibrar as contas, o governo 
federal espera que a maioria dos deputa-
dos e senadores diga “sim” a PECs que de-
mandam muita discussão, como a criação 
da CPMF, o fim do abono permanência, o 
adiamento do reajuste dos servidores e a 
suspensão de concursos públicos.

A hora é de bom senso e alto discerni-
mento. A presidente expôs claramente os 
meios e os fins. Cabe agora ao Congresso 
provar que os interesses da nação estão 
acima das mesquinharias do jogo político. 
A população precisa estar convencida de 
que o sacrifício valerá a pena. Só assim de-
belar-se-á a crise.

Editorial

Uma semana decisiva

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de  setembro de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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O deputado Janduhy Carneiro, 
(PTN-PB) deu um prazo de 24h 
pra que a Operadora OI o problema 
do seu número: quem liga pra ele 
a operadora diz que o número não 
existe.. “Vou dar um prazo de 24 
horas para se resolver o proble-
ma, caso contrário entrarei com 
uma ação na Justiça. O problema  
está ocorrendo no meu aparelho, 
a exemplo do que ocorre com mui-
tos consumidores”, revelou.

UNInforme

cARtAxO DuvIDA DOmInuS vObIScum

DOulAS nA câmARA munIcIpAl DE jp

A segurança hídrica será a pauta 
dos próximos dias na Casa Epi-
tácio Pessoa, disse ontem o seu 
presidente, deputado Adriano 
Galdino: “A Frente Parlamentar 
da Água tem trabalhado de 
forma a ouvir a problemática 
de toda a população do Estado 
com audiências itinerantes.  
Esse conhecimento, com o au-
xílio de estudiosos da área, vão 
nos ajudar a estabelecer um 
diálogo produtivo na assem-
bleia”, finalizou. 

“Tenho dúvidas se o pacote 
passará. As medidas são 
antissociais e geram des-
gastes nos deputados fede-
rais. Deve haver resistência 
dos parlamentares para 
aprová-lo”, declarou. Quem 
declarou foi nada mais nada 
menos que o petista e pre-
feito de João Pessoa Luciano 
Cartaxo, à imprensa, ontem. 
Se ele que é do partido da 
presidente pensa assim 
imaginem os outros...

Tudo bem. O arcebispo da Paraí-
ba, Dom Aldo Pagotto, telefonou 
nessa segunda-feira, (14), para 
o deputado federal e padre Luiz 
Couto, e comunicou  que  ele 
pode retomar de celebrações  de 
missas na Paraíba sem proble-
ma. A suspensão do padre foi 
atribuída ao fato de Luiz Couto 
ter registrado, na Câmara Fede-
ral, um elogio ao pastor Henri-
que Vieira que pregou o diálogo 
da igreja com representações do 
movimento LGBT.

Os vereadores da Câmara Municipal de 
João Pessoa passam a limpo na sessão 
plenária de hoje o Projeto de Lei do ve-
reador Fuba (PT) que trata da presença 
das doulas em maternidades e esta-
belecimentos de saúde - públicos ou 
privados - do Município, durante todo 
o ciclo de gravidez, parto e pós-parto, 
que tenham sido solicitadas pela ges-
tante. Na audiência pública realizada 
na segunda-feira (14), o assunto foi 
intensamente discutido.
Segundo Fuba, as doulas não desempe-
nham funções de outros profissionais, 
a exemplo de médicos e enfermeiros, 
nem interferem nos procedimentos clí-
nicos realizados. Elas cuidam e dão suporte emocional às grávidas. O parlamentar também citou que 
pesquisas demonstram que a atuação das doulas resulta em vantagens, como diminuição em 50% 
das taxas de cesáreas, em 20% no tempo de duração do trabalho de parto e a diminuição em 60% 
do pedido de anestesias. A proposta de Fuba também informa que, conforme a Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), doulas são profissionais escolhidos 
livremente pelas gestantes e parturientes visando a prestar suporte contínuo no ciclo gravídico puer-
peral (pré-natal, parto e pós-parto), favorecendo a evolução do parto e o bem-estar da gestante. O PL 
ainda prevê a proibição de qualquer cobrança adicional para que haja essa presença, como também a 
proibição da realização de qualquer procedimento médico ou clínico pelas doulas, como aferição de 
pressão, avaliação da progressão do trabalho de parto ou administração de medicamentos.

Artigo

Pensamentos de uma estátua

Ontem, por recomendação do meu den-
tista, realizei uma panorâmica de boca. En-
trei na sala, vesti um avental pesado, e fui 
conduzida até o local apropriado, diante da 
máquina esquisita que fotografaria minha 
face por dentro.

O radiologista ajustou a máquina para 
a minha altura, e equilibrou meu queixo 
numa bandeja. – Estátua, ele disse, e a pri-
meira coisa que me veio à mente foram as 
brincadeiras infantis.

Mas a estátua que eu fui, naqueles pou-
cos minutos, nada tinha a ver com a que eu ti-
nha sido nas tardes descuidadas da infância.

A estátua que eu fui, naqueles minutos 
em que uma bandeja apoiava o meu queixo, 
era uma estátua pensante.

A primeira coisa que pensei, enquanto 
a máquina fazia seus ruídos esquisitos, es-
pécies de gemidos, bips e sei lá mais o que, 
a primeira coisa que pensei foi que ela não 
conseguiria fotografar meus pensamentos.

E por caminhos que não saberei expli-
car, meu cérebro deu uma cambalhota, e, 
pus-me a pensar sobre o radiologista, e a 
compará-lo com o jornalista, profissionais 
que só têm em comum, o sufixo dos nomes 
das suas funções.

Pensei que aquele radiologista, equili-
brando queixos em bandejas, por dias a fio, 
ajustando sua máquina esquisita e dizendo 
estátua, havia acumulado um saber fazer 
técnico que dificilmente se modificou, ao 
longo dos últimos quarenta anos.

O radiologista estava ali, seguro dos 

seus gestos, feliz pelos ruídos esquisitos da 
sua máquina de panorâmica de bocas.

O jornalista, por sua vez, ao longo des-
ses quarenta anos, treinou seu cérebro para 
a engenharia de construção de leads. Quem, 
diz o que, a quem, através de que canal, com 
que efeito.

O radiologista sempre poderá controlar 
o resultado final das suas panorâmicas, o 
jornalista, por sua vez, assim que  atirar aos 
leitores o seu lead perfeito, já não saberá de 
que maneira o mesmo será digerido, deglu-
tido, qual a boca que mais o apreciará, ou 
aquela que o rejeitará, sem sequer provar o 
quem, diz o que.

Então, para que juntar numa mesma 
coluna, jornalistas e radiologistas? Em al-
guma medida, tal como o radiologista, ajus-
tando sua máquina de panorâmicas de bo-
cas, o jornalista ajusta seu lead, como um 
velho dispositivo, para fazer panorâmicas 
da realidade.

O que diferencia o trabalho dos dois 
profissionais são os resultados. O radiolo-
gista sempre terá panorâmicas perfeitas 
das bocas fotografadas por sua máquina. 
O jornalista, tem acumulado panorâmi-
cas desfocadas da realidade, porque já não 
ajusta o seu dispositivo, já não desmantela 
a fuselagem dessa invenção, e tal como se 
operasse uma máquina, escreve, sem pen-
sar, reproduzindo o velho modelo, numa 
realidade transformada, em que quase todo 
mundo sabe fazer um lead, mas são poucos 
os que sabem fazer panorâmicas de boca.

O radiologista estava ali, seguro dos seus gestos, feliz pelos 
ruídos esquisitos da sua máquina de panorâmica de bocas”.

 joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

juStIÇA nA OI

ÁGuA Em DEbAtE 

DcE vAI À juStIÇA pElO FIm DA GREvE nA uEpb
De acordo com os coordenadores do DCE, Gustavo Cruz e Gabriela do Ó, o  Diretório Central dos 
Estudantes da Universidade Estadual da Paraíba - UPEB -,  em votação no dia 11 durante a 2ª as-
sembleia para avaliar a situação da instituição decidiu retirar o apoio ao comando de greve firmado 
no dia 19 de junho. Segundo eles, pelo “desrespeito a classe estudantil”. Além desta decisão pro-
metem entrar com um pedido de ilegalidade do movimento junto ao Tribunal de Justiça do Estado.
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A Editora da Universidade Estadual da Paraíba 
(EDUEPB) acaba de lançar mais um e-book. Desta 
vez, o livro “Cultura de Engenho de Cana na Paraí-
ba: por uma Sociologia da Cachaça”, de autoria do 
professor José Luciano Albino Barbosa.  A obra é 
resultado da tese de Doutorado de Luciano, rea-
lizado pela UFPB. A tese deu origem ao filme “A 
senhora de engenho” um estudo das transforma-
ções ocorridas no setor produtivo da cachaça de 
alambique da Paraíba a partir da década de 1990. 

SOCIOLOGIA DA CACHAÇA
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Governo entrega 50 aparelhos do 
‘SOS Mulher’ em Campina Grande

Cinquenta mulheres de 
Campina Grande foram bene-
ficiadas ontem com equipa-
mentos do ‘SOS Mulher’, apa-
relhos eletrônicos dotados 
de um aplicativo que auxilia 
na proteção de mulheres que 
sofrem violência e que estão 
sob medida protetiva, com 
a vida ameaçada. Os equi-
pamentos distribuídos pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social (Seds), são 
capazes de ligar as vítimas 
diretamente ao Centro Inte-
grado de Operações Policiais 
(Ciop) e à Delegacia Especia-
lizada de Atendimento à Mu-
lher (Deam), em tempo real. 
Os aparelhos e outros 100 en-
tregues no ano passado a mu-
lheres na mesma situação, em 
João Pessoa, fazem parte do 
Programa Mulher Protegida.

A solenidade de entrega 
aconteceu na Central de Po-
lícia, no bairro do Catolé, e 
contou com as presenças do 
secretário da Segurança e da 
Defesa Social, Cláudio Lima; 
da secretária da Mulher e da 
Diversidade Humana, Gilber-
ta Soares; do delegado geral 
de Polícia Civil, João Alves; e 
da coordenadora das Delega-
cias Especializadas de Aten-
dimento à Mulher (Deam) 
na Paraíba, delegada Maísa 
Félix; o coordenador do Ciop 
na cidade, tenente coronel 
Hilmarton Xavier, além de 
autoridades do Ministério 
Público, do Poder Judiciário, e 
representações de movimen-
tos de mulheres no Estado. 

Para o secretário Cláu-
dio Lima, a entrega dos 

Equipamentos vão auxiliar 
na proteção das 
vítimas de violência

A solenidade de entrega aconteceu na Central de Polícia, no bairro do Catolé, em CG e contou com a presença de várias autoridades

equipamentos é resultado 
de um trabalho incansável 
em parceria com diversos 
outros órgãos no combate 
à violência contra a mulher 
na Paraíba. “Nosso propó-
sito é manter sempre viva 
uma rede, uma política de 
combate e orientação para 
os crimes relacionados às 
mulheres. As equipes das 
delegacias e de policiais mi-
litares são treinadas e cons-
cientizadas sobre a impor-
tância e delicadeza no trato 
e atendimento a mulheres 
vítimas de violência. A Se-

cretaria da Segurança está 
focada na diminuição dos 
Crimes Violentos Letais In-
tencionais (CVLI) femininos 
e nossas ações estão sempre 
sendo executadas em con-
junto, principalmente com a 
Secretaria da Mulher e da Di-
versidade Humana da Paraí-
ba”, frisou o chefe da pasta.

Já a secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana, 
Gilberta Soares, ressaltou 
que é preciso manter esse 
caminho de traçar políticas 
públicas em conjunto. “De-
vemos olhar para essas mu-

lheres vítimas de violência 
sempre buscando formas de 
protegê-las e devolver digni-
dade. Nosso dever é ajudar 
na orientação de policiais, 
de quem está nessa linha 
de frente de contato e aco-
lhimento das vítimas. O Es-
tado se importa com essas 
mulheres e nosso papel é 
fortalecer parcerias entre as 
Instituições para continuar 
tendo bons resultados, como 
já vivenciamos nestes últi-
mos anos com a queda do nú-
mero da morte de mulheres”, 
relatou Gilberta Soares.

Funcionamento
Segundo a delegada Maí-

sa Félix, assim como acontece 
na capital, as vítimas esta-
rão ligadas à Polícia, que por 
meio do aparelho é capaz de 
realizar monitoramento. “A 
interface do aplicativo apre-
senta três cores pelas quais 
é possível saber em que si-
tuação a mulher está: verde, 
amarelo e vermelho, fazendo 
alusão à situação de risco. Em 
todos os casos a Polícia é ca-
paz de receber a solicitação 
da vítima e encontrá-la por 
meio de GPS, onde quer que 

esteja”, explicou Maísa Félix.
De acordo com a coorde-

nadora, o Programa Mulher 
Protegida auxilia na fiscali-
zação de medidas protetivas 
por meio de visitas solidárias 
das Polícias Civil e Militar, 
busca garantir a integridade 
física, moral e psicológica 
das vítimas amparadas por 
medidas protetivas, evita in-
cidência de crime de maior 
gravidade ou prática reitera-
da, e trabalha para conduzir 
o agressor que descumprir a 
medida protetiva à Delegacia 
de Polícia Civil.

O delegado geral da Po-
lícia Civil, João Alves de Al-
buquerque, falou que a ini-
ciativa amplia as dimensões 
do SOS Mulher. “Temos poli-
ciais preparados para rece-
ber, resolver e orientar quem 
utiliza o SOS Mulher, que na 
prática representa um ser-
viço que demonstra a visão 
dos órgãos em garantir se-
gurança e empodera a vítima 
para superar o problema tão 
grave da violência”, finalizou 
João Alves.

O aparelho SOS Mulher 
é uma das ferramentas de 
enfrentamento à violência de 
gênero adotadas pelo progra-
ma ‘Mulher Protegida’, que foi 
idealizado pela Secretaria da 
Segurança e da Defesa Social. 
O programa integra ações das 
Polícias Civil e Militar, De-
fensoria Pública, Ministério 
Público, Poder Judiciário e 
demais entes que fazem parte 
da rede de proteção à mulher. 
O objetivo é garantir a inte-
gridade física, moral, sexual 
e psicológica de vítimas de 
crimes previstos na Lei Maria 
da Penha (Lei 11. 340/2006), 
amparadas por medida pro-
tetiva e que sofrem ameaças e 
risco de morte.

FOTO: Secom-PB

Os alunos da Esco-
la Estadual de Ensino 
Fundamental Epitácio 
Pessoa, localizada no 
bairro de Tambiá, vi-
sitaram, na manhã de 
segunda-feira, a sede 
da Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), em 
João Pessoa. Na ocasião, 
os estudantes do infantil 
I participaram de ativi-
dades lúdicas, gincanas 
e brincadeiras com te-
máticas focadas na pre-
servação ambiental. A 
atividade faz parte das 
ações da Coordenadoria 
de Educação Ambiental 
da instituição, por meio 
do projeto ‘Educar para 
preservar’.

João Machado Sobri-
nho falou sobre a impor-
tância da ação: “Acredi-
tamos que o mecanismo 
mais eficaz no processo 
de conscientização na 
preservação ambiental é 
a educação. Quando tra-
balhamos com crianças e 
jovens temos a certeza 
que serão colhidos no 
futuro bons frutos. Pois, 
desde cedo vão ficando 
cientes da importância 

delas no que se refere 
a sustentabilidade do 
meio ambiente”.

A coordenadora do 
setor de Educação Am-
biental da Sudema, Ma-
ria Gorete das Chagas, 
por sua vez, esclareceu 
o objetivo do projeto 
‘Educar para preservar’, 
que, segundo informou, 
“visa, por meio da Edu-
cação Ambiental, formar 
cidadãos esclarecidos so-
bre a importância da sus-
tentabilidade ambien-
tal e da preservação do 
meio ambiente, então, 
quando conseguimos 
sensibilizar os alunos so-
bre a temática nos senti-
mos gratificados com o 
trabalho desenvolvido”.

Para o estudante 
Dante Silva, de 6 anos, 
foi muito bom conhecer 
os trabalhos desenvolvi-
dos pela Sudema. “Foi 
muito legal a visita. Par-
ticipei das brincadeiras e 
gincanas e agora sei que 
todos nós temos que fa-
zer nossa parte, tanto 
em casa quanto na esco-
la para conservar o meio 
ambiente limpo e preser-
vado”, concluiu.

Sudema recebe alunos 
de escola estadual

EDUCAR PARA PRESERVAR 

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) di-
vulgou, ontem, a lista de alu-
nos selecionados para o Curso 
de Produção Executiva ofere-
cido pelo Centro de Audiovi-
sual Norte Nordeste (Canne). 
A iniciativa é gratuita e conta 
com parceria da Funesc/Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB). As aulas serão minis-
tradas por João Vieira Júnior 
e Nara Aragão. As vagas fo-
ram preenchidas por meio de 
análise de carta de intenção 
de currículo feita por uma co-
missão de seleção constituída 
por três integrantes com reco-
nhecida atuação no segmento 
audiovisual.

Ao todo, foram 131 ins-
critos. Em virtude da grande 
procura pelo curso, as vagas 
(inicialmente 25), foram am-
pliadas para 35 selecionados. 
As aulas do Curso de Pro-
dução Executiva acontecem 
de 21 a 25 de setembro, no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego. A carga horária é de 40 
horas-aula, distribuídas entre 
os turnos da tarde e noite, das 
14h às 22h. O objetivo é apre-
sentar aos alunos o passo a 
passo da atuação do produtor 
executivo, desde a concepção 
da ideia e elaboração do pro-
jeto até a exibição e distribui-
ção da obra, com foco no pla-
nejamento, na estruturação, 
na produção e na distribuição 
de obras audiovisuais.

João Vieira Jr.
Estudou Direito e Jor-

nalismo na Universidade 
Católica de Pernambuco. 
Em 1998 criou a REC Pro-
dutores Associados com os 
sócios Chico Ribeiro e Ofir 
Figueiredo. Produziu “Cine-
ma, Aspirinas e Urubus”, de 
Marcelo Gomes, premiado 
na mostra Un Certain Regard 
e indicado brasileiro ao Os-
car de filme estrangeiro em 
2007. Produziu KFZ-1348, 
de Gabriel Mascaro e Marce-
lo Pedroso (Prêmio Especial 
do Júri na Mostra Internacio-
nal de S. Paulo 2008) Viajo 
Porque Preciso, Volto Porque 
Te Amo, de Marcelo Gomes e 
Karim Ainouz (seleção oficial 
do Festival de Veneza 2009) 
e “Era Uma vez Eu, Verônica”, 
de Marcelo Gomes (Melhor 
Filme no Festival de Brasília 
2012). É produtor executivo 
dos filmes “Baixio das Bes-
tas”, de Cláudio Assis e “O 
Céu de Suely”, de Karim Ai-
nouz. Atualmente, trabalha 
no lançamento de “Tatua-
gem”, de Hilton Lacerda.

Nara Aragão
Assina a produção exe-

cutiva do documentário 
“KFZ-1348”, de Marcelo Pe-
droso e Gabriel Mascaro e 
dos longas de ficção “Viajo 
Porque Preciso, volto Porque 
Te Amo”, de Marcelo Gomes 
e Karim Aïnouz, “Era Uma 

Funesc divulga lista de selecionados
CURSO DE PRODUÇÃO EXECUTIVA

Aprovados (em ordem alfabética):

ADRIANA SOARES COSTA
ALBERTO ADONIAS VIEIRA GOMES
ARTHUR FERNANDES ANDRADE LINS
ARTUR BANDEIRA
BRUNO VINELLI
CAIO FELIPE GOMES OLIVEIRA
CAIO CAGLIANI
CARLOS AUGUSTO
CYBELLY SOARES
DIANA XAVIER
DIEGO LIMA
DURVAL LEAL
FABIO JOSÉ LIMA
JOELY FERNANDES DE QUEIROZ
JOSÉ GREGÓRIO DE MEDEIROS NETO
JULIANA PONTES SILVA
LAIS CAMELO PESSINA
LARISSA ALMEIDA TABOZA
LUCAS GUIMARÃES SALGADO SILVA

LUÍS AUGUSTO BARBOSA
LUNARA ARAÚJO DE VASCONCELOS
MANOEL FERNANDES
MARÍLIA LUNA ALVES
OTTO MARTINS CABRAL
PRISCILLA BARBOSA DURAND
RAFAEL MOURA TOSCANO DA 
NÓBREGA
RAÍSSA FREIRE NASCIMENTO
REBECA ZAVASKI GOMES DA SILVA
RODOLPHO CAVALCANTI DE 
BARROS
RODRIGO ARAGÃO QUIRINO
SARITA MONTEIRO BORA
SAULLO DANNYLCK ALVES RIBEIRO
VERUZA ROLIM GUEDES
VIRGINIA DE OLIVEIRA SILVA
VIVIAN MAITE CASTRO

vez Eu, Verônica”, de Marcelo 
Gomes e “Tatuagem”, de Hil-
ton Lacerda. Reúne em seu 
currículo também diversas 
experiências com curta-me-
tragens. Graduada em Co-
municação Social e com Mes-
trado em Comunicação pela 
UFPE, tem se dedicado tam-
bém a  ministrar cursos, pa-
lestras e prestar consultoria 
na área de Produção Executi-
va. Foi professora do curso à 
distância de Produção Execu-
tiva para Cinema, dentro do 
projeto Cinema on Line em 
agosto de 2013. Ministrou 

oficinas pelo Canne em 2013 
e 2014 e pela Secretaria do 
Audiovisual (Ministério da 
Cultura) entre novembro de 
2014 e fevereiro de 2015.

O Centro Audiovisual 
Norte-Nordeste (Canne) pro-
move cursos gratuitos de 
curta duração com o objeti-
vo de atender interessados 
em audiovisual e áreas afins, 
de modo a aperfeiçoar, reci-
clar e desenvolver conteúdos 
técnicos e artísticos, além de 
manter o intercâmbio de ex-
periências com profissionais 
de diversas áreas.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de setembro de 2015

Últimas

Servidores dos Correios entram 
em greve por tempo indeterminado

Em assembleia realizada 
ontem, à noite, no Sindicato 
dos Trabalhadores dos Cor-
reios e Telégrafos da Paraíba 
(Sintect-PB), no Centro da ca-
pital, os servidores decidiram 
entrar em greve, a partir de 
hoje,  por tempo indetermi-
nado. Os trabalhadores rei-
vindicam 12% de reposição 
da inflação, aumento real de 
R$ 300,00, vale alimentação 
de R$ 40,00 e vale cesta de R$ 
350, 00, além da contratação 
imediata de mais 200 cartei-
ros e 200 atendentes.

A contraproposta da 
ECT foi uma Gratificação de 
Incentivo a Produtividade-
GIP no valor de R$ 150,00 em 
agosto de 2015 e R$ 50,00 
em janeiro de 2016 e reajus-
te de 9,56% no vale alimen-
tação e cesta básica. A greve 
vai afetar os serviços nas 205 
agências dos Correios exis-
tentes na Paraíba. Além dos 
carteiros, também cruzam os 
braços operadores de tria-
gem, atendentes e auxiliares. 
Diariamente são entregues 
aproximadamente 350 mil 
correspondências no Estado, 
mas com a greve 80% desse 
trabalho ficará comprometido.

A partir de hoje, pela ma-

nhã, os grevistas estarão con-
centrados na frente do Centro 
Operacional e Administrativo 
(COA), no Cristo Redentor, 
realizando piquetes. Além da 
Paraíba, outros Estados do 
País já se encontram em gre-
ve, como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Santa 
Catarina, Bahia, Pará e Mara-
nhão. Ano passado a catego-
ria cruzou os braços por 43 
dias. De acordo com o diretor 
administrativo do Sintect-PB, 
Husman Tavares, as propos-
tas colocadas na mesa pela 
ECT não foram satisfatórias. 

Ele frisou que durante o 
período de negociação entre as 
duas partes, não respeitaram 
sequer a inflação acumulada 
que gira em torno dos 12%. 
“Diante da situação não tínha-
mos outra alternativa a não ser 
cruzar os braços e iniciar a gre-
ve por tempo indeterminado. 
Infelizmente não ofereceram 
uma nova proposta, deixando 
a classe sem opção de pelo me-
nos negociar”, observou.

Categoria reivindica 12% 
de aumento salarial e 
paralisação começa hoje

A fim de estabelecer metas e 
diretrizes de crescimento, o Cor-
po de Bombeiros Militar da Pa-
raíba (CBMPB) elabora um novo 
planejamento estratégico da ins-
tituição. O projeto, que teve iní-
cio em agosto, conta com uma 
comissão já formada, que tem se 
reunido periodicamente com es-
pecialistas do Sebrae para uma 
assessoria técnica.

Para ajudar na elaboração do 
plano, também será aplicado um 
questionário para o efetivo inter-
no, para ajudar no levantamento 
de pontos fortes e fracos da cor-
poração, bem como as ameaças e 
as oportunidades. O questionário, 
que deve ser preenchido em cará-
ter confidencial, estará disponível 
através de link nos boletins inter-
nos durante uma semana, de 14 a 
20 deste mês.

“A corporação precisa se mo-
dernizar com os novos conceitos. 
Sendo assim, sentimo-nos na obri-
gação de realizar um plano no qual 
possamos melhor administrar nos-
sos recursos humanos e materiais – 
primando sempre pela excelência 
nos serviços prestados”, destacou 
o presidente da comissão, coronel 
Lavousier de Souza.

Segundo ele, entre as pergun-

CB elabora novo plano estratégico
PROJETO

A greve vai 
afetar os 
serviços nas 
205 agências 
dos Correios 
existentes 
na Paraíba 

tas do questionário estão a esco-
lha da missão e da visão do Corpo 
de Bombeiros Militar da Paraíba 
e os valores mais importantes da 
corporação – na visão do militar.

“O planejamento estratégico 
é uma forma de estabelecer como 
nós podemos chegar no futuro, 
com objetivos e metas que levem 

ao crescimento e engrandecimen-
to do CBMPB. A participação da 
tropa é indispensável nesse pro-
cesso, para que assim a gente pos-
sa ouvir todos os setores”, disse o 
vice-presidente da comissão, ma-
jor Tiago Montezuma, ao informar 
que ainda não há um prazo defini-
do para o término do novo plano.

O Corpo de Bombeiros da Paraíba quer estabelecer metas e diretrizes de crescimento

FOTO: Secom-PB

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano representou 
o governador Ricardo Cou-
tinho – que se recupera de 
uma cirurgia – na reunião 
da presidente Dilma Rous-
seff com 19 governadores, 
na noite da última segun-
da-feira, em Brasília. Na 
ocasião, a vice-governadora 
aproveitou para reafirmar a 
expectativa da Paraíba na li-

beração de empréstimos em 
razão do Estado ter alcan-
çado todas as metas fiscais 
estabelecidas.

No encontro, que acon-
teceu no Palácio Alvorada, 
residência oficial da Presi-
dência, Dilma discutiu os ce-
nários político e econômico 
atual, inclusive o conjunto de 
propostas anunciadas para 
adequar a peça orçamentária 

do ano que vem à previsão 
inicial de superávit primário. 

Participaram também 
da reunião os ministros Joa-
quim Levy (Fazenda), Nel-
son Barbosa (Planejamento), 
Aloizio Mercadante (Casa 
Civil), Aldo Rebelo (Ciência e 
Tecnologia), Jaques Wagner 
(Defesa), Ricardo Berzoi-
ni (Comunicações) e Kátia 
Abreu (Agricultura).

Vice-governadora participa de 
encontro com Dilma Rousseff

EM BRASÍLIA

Em votação simbólica, o 
plenário do Senado aprovou 
ontem o Projeto de Lei de 
Conversão 11/15, que eleva 
a alíquota da Contribuição 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
de instituições financeiras de 
15% para 20%. A nova alíquo-
ta será aplicada a bancos, se-
guradoras e administradoras 
de cartões de crédito. Para as 
cooperativas de crédito, a alí-
quota será de 17%.

O projeto, enviado como 
Medida Provisória (MP 
675/15) pelo Executivo, é par-
te do pacote de ajuste fiscal 
defendido pelo governo. Pelas 
contas do Planalto, o aumento, 
que começou a valer em 1º de 
setembro, vai gerar cerca de R$ 
750 milhões em arrecadação já 

neste ano. Em 2016, o volume 
deve chegar a R$ 3,8 bilhões e, 
em 2017, a R$ 4 bilhões. A ma-
téria vai à promulgação.

Os senadores também 
aprovaram a Medida Provisó-
ria 674/15, que abre crédito 
extraordinário de R$ 904,75 
milhões para atender a despe-
sas dos ministérios do Desen-
volvimento Agrário, da Defesa 
e da Integração Nacional.

Desse montante, R$ 546,51 
milhões serão destinados 
a ações de defesa civil para 
atender a populações atin-
gidas por desastres naturais. 
Os recursos ficarão a cargo 
da Integração Nacional e se-
rão usados para aquisição 
de alimentos, distribuição de 
água em carros-pipa, cons-

trução de adutoras e recupe-
ração de poços.

Já o Ministério do Desen-
volvimento Agrário receberá 
R$ 243,27 milhões para cus-
tear o pagamento de parcelas 
do programa Benefício Garan-
tia-Safra, atendendo a 260 mil 
famílias de agricultores, prin-
cipalmente da área de atua-
ção da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), que perderam a sa-
fra 2013-2014 em decorrência 
da estiagem.

O restante (R$ 114,97 
milhões) será destinado ao 
Ministério da Defesa e será 
utilizado na ocupação do 
Complexo da Maré, na cidade 
do Rio de Janeiro, por homens 
das Forças Armadas.

Senado aprova a MP que 
eleva tributação sobre bancos

AJUSTE FISCAL

O Plenário da Câmara Municipal 
de Vereadores de João Pessoa (CMJP), 
realizou ontem uma das sessões espe-
ciais mais emocionantes dos últimos 
anos, a entrega da “Medalha Margari-
da Maria Alves” para a líder campone-
sa Elizabeth Teixeira, que aos 92 anos 
continua sendo um dos principais sím-
bolos da luta pela terra, não apenas na 
Paraíba, mas em todo o Brasil.

A comenda foi uma propositura 
do vereador Fuba (PT), que foi pes-
soalmente fazer o convite para Eliza-
beth, que mora no bairro de Cruz das 
Armas, em João Pessoa. “Assim que 
chegamos vimos Elizabeth nos espe-
rando no portão da sua casa. Não con-
sigo explicar a sensação de encontrá-la 
pessoalmente e saber que cada marca 
da idade representa um momento de 
luta, de sofrimento, e principalmente, 
de esperança”, descreveu o vereador, 
que foi recebido com um forte abraço 
pela esposa de Pedro Teixeira.

Espontaneamente, a líder campo-
nesa contou um pouco da sua história, 
que começou com o seu casamento 
com Pedro Teixeira, escondido da famí-
lia dela, até o momento que assumiu a 
luta do marido, logo após ele ter sido 
assassinado (1962). “Pedro sempre me 
perguntava se ele morresse se eu assu-
miria a luta, e eu nunca respondia. No 
dia que ele morreu, abracei ele e disse 
que agora eu tinha a resposta: eu iria 
assumir a luta. A notícia logo se espa-
lhou, e assim que deixei o local que ele 
estava fui recebida por várias mulhe-
res dos companheiros. Elas me diziam 
que eu não estaria sozinha, nem eu e 
nem os meus onze filhos”.

Após escutar essa história, que já 
foi contada em livros, filmes, entrevis-
tas e documentários, Fuba fez o convi-
te, e quando falou o nome da comen-
da que ela iria receber a reação foi 
espontânea. “Margarida Maria Alves? 
A companheira Margarida!”, disse Eli-
zabeth lembrando da também líder 
camponesa Margarida Maria Alves, 
que foi assassinada em Alagoa Grande 
por causa da luta pela terra.

“Não tinha honraria melhor para 
homenagearmos Elizabeth Teixeira. 
Margarida Maria Alves esteve nas mes-
mas lutas, no entanto seu fim foi trá-
gico. Acredito que na verdade foram  
duas homenageadas, duas mulheres 
de luta e de força, mulheres que en-
tregaram a sua vida pelo bem do pró-
ximo. A vida de Elizabeth e Margarida 
servem de inspiração até hoje, e me 
sinto honrado em poder proporcionar 
esse momento para Elizabeth e sua fa-
mília”, destacou Fuba.

Sobre Elizabeth Teixeira (Trechos 
do texto “Elizabeth Teixeira: 90 anos 
de luta” da jornalista Renata Ferreira).

“Ela abriu mão do conforto para 
viver o amor ao lado de um traba-
lhador pobre e analfabeto. Com ele, 
formou família e ajudou a construir a 
história do movimento sindical agrário 
no Brasil. A paraibana Elizabeth Tei-
xeira é a face feminina das lutas cam-
ponesas da metade do século passado. 
Junto ao marido, João Pedro Teixeira, 
fundou, no município de Sapé (PB), 
o maior sindicato de trabalhadores 
agrários do País até então. E assumiu 
a liderança do movimento depois do 
assassinato dele, em 1962”.

Elizabeth Teixeira recebe a 
Medalha Margarida Maria Alves

NA CÂMARA MUNICIPAL DE JP

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



1 - Estou completando este ano 
40 anos à frente de uma coluna que 
ultrapassa os limites dos salões de 
festa para se tornar um instrumento do 
interesse coletivo. Segundo estatísticas 
de quem pesquisou o assunto, é a co-
luna de maior longevidade na história 
da imprensa paraibana, sob o mesmo 
tema, e com periodicidade ininterrup-
ta. De outra parte, tenho cinco livros 
publicados, sendo que um deles, Cesá-
rio Alvim 27 - Histórias do filho de um 
exilado, com duas edições  pela Uni-
versidade Federal da Paraíba, ganhou 
projeção nacional tendo sido lançado 
no Rio de Janeiro e em Brasília, na Bi-
blioteca do Congres-
so Nacional. Ade-
mais,  maduro aos 
63 anos, me sen-
tindo ainda jovem 
e vigoroso, creio 
que posso dar  uma 
boa contribuição à 
entidade no que diz 
respeito às suas ati-
vidades acadêmicas 
e literárias, estimu-
lar a sua participa-
ção nos movimentos 
sociais, e oferecer 
o meu entusiasmo 
aos colegas acadê-
micos. Não aspiro a 
imortalidade: busco 
me tornar membro 
de uma Casa que 
cuida das letras, do 
nosso folclore, do 
nosso patrimônio 
histórico,  artístico e 
cultural.

 
2 - A Academia, 

na gestão do atual 
presidente Damião 
Ramos Cavalcanti, já intensificou muito 
a sua contribuição à literatura parai-
bana, estimulando o surgimento de 
novos autores, promovendo encontros 
literários e abrigando movimentos 
importantes como o Projeto Sol das 
Letras, que tem à frente o jornalista 
Juca Pontes, que a cada quinze dias 
se reúne na sede da APL para debater 
novas obras,  promover o lançamento 
de livros e realçar o talento  daqueles 
que  compõem o nosso universo inte-
lectual. Acredito que a instituição pode 
fazer ainda mais, pelo prestígio e alcan-
ce dos seus membros e pela sua forte 
representação junto à sociedade da 
Paraíba. Creio que a APL, à exemplo do 
que acontece com a Academia Brasilei-
ra de Letras, poderia instituir prêmios 
aos melhores trabalhos, aos melhores 
autores e provocar o surgimento de 
novos escritores.

 
3 - Entendo que a Paraíba pre-

cisa valorizar mais a sua produção 
intelectual. Reconhecer o talento e a 
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Mostra Caminhos da 
Vacina em cartaz até 
o dia 20 deste mês
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Miniaturas de folhas 
confeccionadas em 
prata no Casarão 34
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APL: Disputa pela cadeira 12

Vitória Lima continua 
relato do filme sobre 
Humberto Teixeira
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1 - Não por vaidade, mas unicamente 
para ajudar os que lá já se encontram a 
divulgar cada vez mais as Ciências, Letras 
e Artes da Paraíba. Podia ter ingressado 
na APL desde a década de 1980. Por ser 
superocupado, deixei de concorrer, por 
várias vezes. Agora que estou aposentado de 
O Norte, após 42 anos de batente; da UFPB, 
por 39 anos; e do TJPB, de 1965 passim 
2015; e, mesmo porque em janeiro próximo 
farei 70 anos de idade, o que, ao contrário 
do que ocorre com outros, reduz minhas 
possibilidades de concorrer futuramente. 
Assim, submeti meu nome, humildemente, 
aos ilustres Senhores Acadêmicos. A decisão 
— livre e sobera-
na, democrática 
e espontânea, 
digna e infensa a 
pressões — cabe 
tão somente 
aos Imortais da 
Academia, a essa 
elite de homens 
e mulheres que 
constituem a 
nata de nossa 
intelectualida-
de, a expressão 
máxima de nossa 
inteligência.

2 - O profeta 
mitológico Proteu 
vaticinou o futu-
ro de Menelau, 
rei de Esparta: 
“Não haverás de 
morrer na Argos 
dos belos pastos e 
cavalos; os Imor-
tais haverão de te 
transportar até 
os Campos Elísios, 
o lugar acima 
do Mundo; e, ali, 
terás Helena para ti e serás considerado 
da família de Zeus”... Caso seja eu eleito para 
a APL, não gozarei essa boa vida pressagia-
da para Menelau. Bem ao contrário: o que 
me espera é mais trabalho! Ainda bem que 
me acostumei a mourejar, já que preten-
do reunir minha experiência aos esforços 
dos demais acadêmicos, a fim de ajudá-los 
a realizar projetos importantes, de renova-
ção física e espiritual da Casa de Coriolano 
de Medeiros. Pode-se, por exemplo, entre 
outras coisas, digitalizar seu riquíssimo 
acervo; abrir novo Portal da APL, com bio-
grafias, fotos e trabalhos dos “imortais”, dos 
mais antigos aos mais recentes; divulgar 
maciçamente as realizações da Academia e 
de seus acadêmicos junto ao grande público, 
integrando-se cada vez mais a APL à vida 
paraibana. O povo, ao contrário do que se 
pode pensar, gosta da Academia e admira os 
acadêmicos. E, se não é possível trazer todo 
o povo à APL, levemos a APL ao povo.  

3 - Antes de tudo, a Educação. Sem ela, 
não se faz um país. Assentadas as bases edu-
cacionais, então que se valorizem, efetiva-

mente, tanto as Ciências quanto as Letras e 
as Artes. Sem a Educação, base de tudo, não 
se pode desenvolver uma Economia sólida, 
ambiência favorável ao desabrochar de 
matemáticos, cientistas, escritores, poetas, 
artistas plásticos, pesquisadores e muitos 
outros especialistas intelectuais e práticos. 
Deve-se apoiar o jovem escritor, na capital 
e no interior, valorizando tanto autores em 
Prosa quanto os cultores da Poesia. Com Va-
léry e Nemerov, aprendi a valorizar as duas 
instâncias da escrita: a Prosa (“que anda”) 
e a poesia (“que dança”), já que originaria-
mente “prosus” significava “seguir em linha 
reta”, ao passo que “versus” queria dizer “re-

tornar”... Se Você 
estimula esses 
jovens criado-
res, diversifi-
cará também 
as temáticas 
da Literatu-
ra paraibana, 
riquíssima 
desde seus 
primórdios.

4 - Eles 
afetam quatro 
áreas vitais, 
onde reina o 
descalabro: 
1) Educação, 
base principal 
de qualquer 
Sociedade que 
se preze; 2) 
Saúde, com 
a quase total 
ausência de 
políticas pú-
blicas efetivas; 
3) Segurança 
Pública, num 
inadmissível 
quadro de 

violência urbana, com laivos de guerra civil; 
e 4) a corrupção endêmica, que perpassa 
todo o tecido social, com a cúpula dando mau 
exemplo à base. Mas há luz no fim do túnel: 
outros países avançados passaram por tal 
fase e a venceram; e, apesar de tudo, as ins-
tituições democráticas se consolidam, o que 
traz otimismo quanto ao futuro. 

 
5 - Na Sociedade do Conhecimento, não 

há retorno possível a um antigo status quo. 
Haverá sempre maior inclusão digital. Um 
dos resultados disto tende a ser a ampliação 
da democracia: é impossível impor regras 
autoritárias a um grande número de pessoas 
conectadas pelas redes sociais. Isto significa 
também ampla disseminação do Saber. E 
pessoas bem informadas aprendem a lutar 
pelo que é melhor para si mesmas, para a 
família, o grupo, o país, a cidade. Não devem 
ser temidas as fundas transformações so-
ciais propiciadas pela Tecnologia da Infor-
mação: O Homem não se coloca problemas 
que não possa resolver. E são infinitas as 
possibilidades de uma Sociedade informa-
cional globalizada, mas organizada. 

importância dos seus escritores e roman-
cistas. Estimular e preservar os seus valores 
históricos. Lutar pela criação do Museu da 
Cidade, aglutinando num só espaço a vida 
e a obra dos homens que deixaram uma 
herança inestimável à consolidação do 
nosso caráter e identidade cultural. A di-
vulgação do nosso folclore, da literatura de 
cordel, da nossa música e artes plásticas. 
Há muito o que fazer para elevar a nossa 
autoestima. Levar à juventude conhecimen-
to sobre os nossos grandes autores como 
José Lins do Rego, José Américo de Almeida, 
Luiz Augusto Crispim, Francisco Pereira 
Nobrega, Gonzaga Rodrigues, Virgínius da 
Gama e Melo, Natanael Alves, Barreto Neto , 

Pereira Nóbrega, Ariano 
Suassuna, Zé da Luz e 
tantos outros que com-
pões  esse nosso  elenco 
de estrelas.

 
4 - A falta de 

sinceridade, a desones-
tidade, a corrupção e a 
degradação dos nossos 
valores éticos e morais. 
A deterioração das re-
lações familiares, a falta 
de amor entre os ho-
mens, o culto excessivo 
à vaidade. A falta de hu-
mildade. A banalização 
do sexo  em detrimento 
dos valores espirituais.  
A erotização precoce de 
nossas crianças e ado-
lescentes. E, sobretudo, 
a ausência  de investi-
mentos em Educação 
que seriam suficientes 
para resolver muitos 
desses problemas. A so-
ciedade brasileira está 
à deriva, precisando 
de uma liderança que 

inspire confiança, que aponte caminhos e 
soluções, que haja com coerência e trans-
parência, que motive os brasileiros a dar 
um basta em todas essas mazelas que nos 
afligem e contribuem para o pessimismo 
e a desesperança que vem nos intimidan-
do e nos deixando temerosos em relação 
ao  futuro.

 
 5 - As redes sociais promoveram uma 

verdadeira revolução  cultural no País e 
no mundo. Hoje, somos todos repórteres, 
editores do nosso próprio jornal, donos do 
nosso  nariz  e estamos aptos a contribuir 
com as transformações que todos almejamos. 
O problema é a utilização irresponsável desse 
instrumento,  de forma inadequada e prejudi-
cial ao desenvolvimento humano, social e cul-
tura l. Mas acredito que será através dele que 
a sociedade vai construir o seu futuro, que vai 
escolher o seu destino. Não sou pessimista: 
acredito sempre na vitória do bem sobre o 
mal, do amor contra o ódio, da Lei sobre o 
crime. E, sobretudo, creio em Deus Pai e nas 
mensagens que Ele nos deixou para buscar a 
felicidade e viver a vida plenamente.

Evandro Nóbrega e Abelardo Jurema Filho, expressões notáveis da cultura, da literatura, do jornalismo e da comunicação social da Paraíba e do Brasil, 
estão momentaneamente em desacordo quanto a quem merece ser eleito para ocupar a cadeira que pertenceu a Wellington Aguiar na Academia 
Paraibana de Letras (APL). Ambos são candidatos a substituir Wellington e vão ao segundo turno, ainda sem data marcada, da eleição iniciada em 
21 de agosto quando Evandro obteve 11 votos e Abelardo, 10.  Para ampliar o conhecimento da opinião pública a respeito do que eles pensam sobre 

temas importantes da atualidade, A União enviou por e-mail as questões reproduzidas nesta página e por eles respondidas.   

l Evandro Dantas da Nóbrega

Nasceu em 15 de janeiro de 1946, no município de São Mamede, Paraíba, filho de Fernan-
do Fernandes da Nóbrega e Luzia Dantas da Nóbrega. É casado em segundas núpcias 
com Verônica Lúcia Nóbrega, e tem os seguintes filhos: Vladimir, Manuela, Dimitri e 
Mislav. Em 1963, aos 17 anos de idade, ingressou como redator no jornal O Norte, em 
João Pessoa, dando início à sua dinâmica trajetória jornalística, podendo comemorar 
mais de 40 anos de intensa atividade nessa área. 

l Abelardo Jurema Filho

Nascido no Rio de Janeiro, em 12 de junho de 1952, filho de Abe-
lardo Jurema e de Vaninha Jurema, iniciou-se na imprensa em 
1972, aos vinte anos, como repórter estagiário do Jornal do Bra-
sil, no Rio de Janeiro. Em João Pessoa iniciou as suas atividades 
na Imprensa em 1975, como redator do jornal O Norte, órgão dos 
Diários Associados. Ao fim deste mesmo ano passou a assinar a 
secção Status social no semanário O Momento. 
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Por que a aspiração à imortalidade acadêmica?            Como através da Academia é possível valorizar mais a cultura paraibana?              Que valores culturais merecem atenção especial 
da sociedade?              Quais os principais problemas que a sociedade brasileira enfrenta atualmente?               Como você analisa as transformações sociais resultantes  da passagem da sociedade 
moderna industrial para a sociedade do conhecimento conectada à rede mundial de computadores?
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Artigo Observatório da Imprensa

O homem que 
engarrafava nuvens (II)

Mídia, sociedade e preocupações globais
Parece estar havendo um des-

compasso entre as pautas da mídia e 
os interesses da sociedade. Recente 
pesquisa do Pew Research Center – o 
instituto  com sede em Washington 
que monitora as percepções e as 
tendências nos Estados Unidos e no 
mundo – revela que a crise migra-
tória na Europa e o conflito palesti-
no-israelense não estão no topo das 
preocupações globais. Pelo menos até 
recentemente. Uma surpresa para os 
analistas que acompanham a recor-
rência e a espetacularização desses 
temas na mídia diária.

Divulgada há dois meses, em 
14 de julho de 2015, a consulta foi 
conduzida em 40 países e envolveu 
45.435 pessoas. Para 46% dos en-
trevistados, as mudanças climáticas 
e as catástrofes decorrentes, como 
inundações, secas etc, representam 
a maior ameaça ao planeta e essa 
percentagem cresce para 61% nos 
países da América Latina (no Brasil e 
no Peru esse índice chega a 75%).

Segundo a pesquisa, também são 
causas de grande apreensão pública, 
revelando-se desafios internacionais, 
problemas tais como a instabilidade 
econômica global (42%), o grupo Es-

João Pessoa e Fortaleza são as únicas cidades 
brasileiras no ranking da International Living como os 
melhores lugares para desfrutar a aposentadoria.  Esta 
organização internacional é responsável pelo ranking 
anual dos melhores lugares para se viver depois de se 
aposentar.

A capital paraibana por ser uma das mais verdes do 
mundo, pelo tamanho da população, a beleza de suas 
praias, a hospitalidade do pessoense, gastronomia e o 
modo de vida ainda mais tranquilo são responsáveis 
por esta escolha. 

A International Living, para a escolha dos destinos, 
considera, entre outros quesitos, o custo e a qualidade 
de vida. João Pessoa 
é descrita como uma 
cidade “verde”, repleta 
de natureza, ainda que 
moderna. O município 
também é classificado 
como limpo e segu-
ro, constituindo um 
“ambiente relaxante e 
saudável” para quem tra-
balhou muito e hoje quer 
apenas aproveitar a vida.

Na América do Sul, 
além de João Pessoa 
e Fortaleza, somente 
três cidades aparecem 
na lista: Montevidéu, 
Colônia do Sacramento 
e Punta Del Leste, todas no Uruguai. As duas primeiras 
são indicadas para quem aprecia cultura e conveniência, 
já que são repletas de galerias e restaurantes e a última 
para os que gostam da vida no Litoral, porém cercada 
de conforto.

Além das belezas naturais, a exemplo das praias 
limpas e águas mornas, a capital paraibana é a cidade 
com um dos mais elevados índices de qualidade de vida 
em todo País. Aliado a isso, há o fato de que esta é uma 
cidade tranquila, que tem se modernizado e hoje possui 
estrutura para a prática de esportes, caminhadas, ciclo-
vias, passeios náuticos e mergulho. Tudo isso sob um 
dos climas mais agradáveis do Nordeste, com tempera-
tura média de 28°C e brisa constante do mar.

Além das belezas que agradam todas as idades, João 
Pessoa se destaca dos demais municípios do País pelo 
crescente desenvolvimento de programas voltados para 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas na terceira 
idade. Um exemplo é o Programa de Atenção à Pessoa 
Idosa, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Sedes), que hoje beneficia 2.750 pessoas com 
atividades físicas, de lazer e artesanato, além de pas-
seios e acompanhamento médico e socioassistenciais.

Os Centros de Referência à Assistência Social (Cras) 
se configuram como portas de entrada da assistência 
social, ofertando e coordenando, em rede, ações que 
previnem situações de risco social, por meio do desen-
volvimento de potencialidades e do fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários, segundo explicou 
Nilsonete Gonçalves Pereira, coordenadora do progra-
ma.

Por meio dos 54 grupos de convivência ligados 
aos oito Cras, os idosos e seus familiares têm acesso a 
serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica, oferecidos pela PMJP. Tudo isso com o 
objetivo de promover segurança, autonomia, acolhida, 

convívio ou vivência fa-
miliar e comunitária aos 
pessoenses da terceira 
idade e todo aquele que 
escolher a cidade como 
lar.

Além dos trabalhos 
realizados pela Sedes, o 
Instituto de Previdência 
do Município de João 
Pessoa (IPM) também 
desenvolve ações para a 
promoção do bem-estar 
da população da terceira 
idade. As medidas são 
adotadas pelo Centro de 
Convivência do Idoso e 
do Clube da Pessoa Ido-

sa, que juntos, somam cerca de 450 pessoas que partici-
pam de atividades diariamente.

Atualmente, clube e centro oferecem 23 cursos e 
atividades, distribuídas nos turnos matutino e vesper-
tino, sempre de segunda a sexta-feira. Entre eles, des-
tacam-se aeróbica, alongamento, oficina de artesanato, 
a bandinha Alvorada, biodança, coral, dança de salão, 
teatro e yoga. Somados a eles, são oferecidas assistência 
médica multidisciplinar com o apoio de fisioterapeutas, 
nutricionistas e enfermeiros.

Além da América do Sul, a International Living 
listou cidades na Europa e na América Central. Algumas 
destas cidades são: Albergris Caye, em Belize, Paris 
(França), região da Calábria (Itália), Cidade do Panamá 
e região Central e Sul do Pacífico e Lago Arenal da Costa 
Rica, Cuenca, Quito Canton e Manca no Equador.

Para melhorar ainda mais João Pessoa como melhor 
cidade para desfrutar a aposentadoria, é preciso ainda 
a reforma das calçadas, um programa de bibliotecas e 
internet gratuitas para os habitantes, programa efeti-
vo de seleta coletiva, novo aeroporto e um trabalho de 
conscientização da população na limpeza das praias e 
no respeito ao pedestre como prioritário na mobilidade 
urbana. 

FOTOS: Divulgação/internet

João Pessoa é uma ótima cidade para o descanso

tado Islâmico-EI (41%), o programa 
nuclear iraniano (31%), os ataques 
cibernéticos a bancos e corporações 
(30%), a tensão entre a Rússia e seus 
vizinhos (24%) e as disputas terri-
toriais entre a China e seus vizinhos 
(18%). O temor em relação ao EI 
é mais alto na Europa (70%) e nos 
Estados Unidos (68%).

No Brasil, é interessante observar, 

o programa nuclear do Irã e o terro-
rismo do Estado Islâmico preocupam 
49% e 46% dos entrevistados, respec-
tivamente, percentuais mais elevados 
do que os contatados no continente 
europeu e em outros países da Améri-
ca Latina, que apresentam médias de 
42% e 33%. Já o fator da instabilidade 
econômica é motivo de inquietação 
para 60% dos brasileiros.

Muitas vezes, o espaço que nos cabe no jornal 
não nos permite expandir nossas ideias. E acabamos 
suprimindo detalhes interessantes que a princípio 
nos tinham ocorrido.

Quando assisti ao filme de Lírio Ferreira sobre 
Humberto Teixeira, (do qual falei aqui na última se-
mana) não sabia da repercussão internacional do rit-
mo do baião. Melhor dizendo, não me lembrava que, 
ainda na minha juventude conhecia uma música que 
dizia: “Le baion est a Paris”. Não lembro quem cantava 
essa música, esse refrão, mas me lembro bem dela. E 
me lembrava também do “Baião de Anna”, que Silvana 
Mangano dança e canta de forma tão insinuante no 
filme, em espanhol: 

“...tenho gana de bailar el nuevo compass
 Dicen todos cuando me ven passar
Chica donde vás?
Me voy a bailar, el baion!”

 Aqui, vale a pena salientar que “los gringos” não 
faziam muita diferença entre o português e o espanhol, 
entre a América Central e a América do Sul e, sendo 
Brasil o único País da América Latina a falar o portu-
guês, sempre havia confusão: o brasileiro era repre-
sentado com sobreiro mexicano e falando espanhol, ou 
castelhano, etc. Isso antes de Pelé. Depois dele o Brasil 
começou a ser olhado de forma diferenciada.

Assim, o baião de Humberto Teixeira viajou mui-
to bem para a Europa e para a América do Norte. A 
dança carnavalesca de Carmem Miranda, também no 
filme, não acrescentou muito, porém. É muito caricata.

O escritor e compositor paraibano Bráulio Ta-
vares conta uma história jocosa, em tom de crônica 
verdadeira (e a ilustra cantando) que na fase áurea 
do algodão, na Paraíba, havia uma constante comuni-
cação entre a Paraíba e Liverpool, na Inglaterra. Daí, 
os marinheiros dos navios cargueiros que transpor-
tavam o nosso “ouro branco” para lá entraram em 
contato com o nosso baião e o transportaram junto 
com o algodão para as praias do Mar do Norte. Os 
quatro fabulosos garotos de Liverpool tiveram então 
a oportunidade de travar contato com esse ritmo 
exótico, o que, de alguma forma, mais tarde, veio a 
influenciar suas composições. Em tom de brincadei-
ra, Bráulio ilustrava essa anedota cantando a música 
“Obladi-Oblada” em ritmo de baião. Tive a oportuni-
dade de ouvi-lo cantar essa versão nos áureos tempos 
do Parahyba Café, no primeiro andar da Praça Ante-
nor Navarro. Por razões óbvias de direitos autorais 
nunca gravou sua versão, mas quem a conhece sabe 
do que estou falando e de quão deliciosa ela é; por 
aí se vê que o baião viajou muito bem, em diversas 
embalagens e Humberto Teixeira não ficou restrito às 
praias nordestinas, ou mesmo cariocas.

Nós sabemos que quase sempre os artistas 
nordestinos são recebidos, ou pelo menos eram, com 
restrições pelo Brasil do Sul e Sudeste, que se conside-
ravam mais sofisticados e urbanos. Luiz Gonzaga, por 
exemplo, foi impedido de cantar, no início da sua car-
reira, pela sua gravadora (RCA Victor), porque consi-
deravam sua voz feia. Depois tiveram de admitir o seu 
valor e tornou-se o fenômeno da massa que todos nós 
conhecemos. O compositor Otto faz uma observação 
no filme, que achei muito interessante. Ele disse que 
“Humberto era a pólvora e Luiz Gonzaga o canhão”.

Assim, não é demais afirmar, citando ainda o filme, 
que Humberto Teixeira foi o responsável pela inclusão 
do Nordeste no mapa cultural do Brasil. E eu diria mais: 
ao lado de Patativa do Assaré, de Leandro Gomes de 
Barros, de Marinês, de Sivuca, de Elba Ramalho, de Zé 
Ramalho, de Geraldo Vandré, de Fagner, do próprio 
Bráulio e de tantos outros nordestinos que deixaram o 
Brejo, o Cariri, o Sertão e migraram para a cidade gran-
de, para a metrópole, levando sua alegria no matulão, 
junto com a rapadura e a saudade, deixando pra trás 
Rosinha, a rede, o gado, a fome e a sede.
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Quartas Acústicas apresenta 
“Raízes” com Edvânia Aguiar

O Teatro Municipal Severino Cabral e Associação Amigos 
do Teatro Municipal Severino Cabral, apresenta hoje, dentro 
do Projeto Quartas Acústicas o show “Raízes” com a cantora 
Edvânia Aguiar. No repertório músicas nordestinas de raízes, 
de cantores como Vital Farias, Eliomar, Renata Rosa, Xangai, 
Diana Pequeno, entre outros. A apresentação tem início às 
20h, na Sala Paulo Pontes – Teatro Municipal Severino Cabral, 
com ingressos ao preço antecipado de dez reais, e no dia R$ 
10 (meia entrada) e R$ 20 (inteira) a venda na administração 
do 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
18h Tabajara Esporte
19h Voz do Brasil
20h Futebol
22h Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Música

O programa Mais Você, da Rede Globo, nem de longe é dos 
meus preferidos, mas, tenho que assumir que vez por outra aborda 
temas bem interessantes e de forma melhor que os telejornais, já 
que tem mais tempo de produção e não está preso a formatos de 
apresentação do conteúdo. Esta semana um dos assuntos aborda-
dos foi a economia colaborativa. A tal colaboração foi dada como 
alternativa para conseguir economizar na crise. 

O assunto na verdade não é novo. Muito se fala e muito já se 
pratica. É visto como algo em crescimento. Mas, o que me chamou 
a atenção foi a forma dessa colaboração apresentada no programa: 
uma iniciativa baseada na boa vizinhança. Há quanto tempo eu não 
ouvia falar na colaboração entre vizinhos.

Em resumo a iniciativa consiste num site que visa encontrar vi-
zinhos que possam emprestar objetos entre si. O exemplo dado foi o 
empréstimo de uma furadeira. Um casal estava precisando fazer uns 
serviços em casa, mas não tinha a furadeira. A moça se cadastrou 
no site. Logo o pessoal do site encontrou uma vizinha que pudesse 
emprestar o objeto. No fim deu tudo certo.

Há algum tempo isso acontecia sem a necessidade de um site 
para intermediar. Os vizinhos se conheciam e se ajudavam. Mas, 
hoje, isso está se tornando cada vez mais raro. Numa análise su-
perficial, os motivos não são difíceis de entender. A mulher não fica 
mais em casa. Sai para trabalhar fora assim como o homem e por 
isso tem pouco tempo para o contato com os vizinhos. A violência 
crescente, o egoísmo e a desonestidade são elementos que também 
atrapalham a relação entre vizinhos. 

Digo isso pela minha própria experiência. Cumprimento todos 
quando encontro na rua, mas sei o nome de poucos vizinhos meus. 
Na verdade pouco confio na vizinhança. É que pequenas coisas 
demonstram o quanto cada um não se importa em prejudicar o 
outro. Veja só, se o mato cresce no canteiro da minha calçada vem 
um vizinho (ou vários) e coloca lixo, entulho, animais mortos. Não 
sei porque mas a árvore em frente à minha casa também é constan-
temente vista como local ideal para depositar lixo. 

No fim de semana cada vizinho que queira fazer a rua inteira 
ouvir o seu artista preferido cantar, de modo que pouco se consegue 
estudar ou fazer alguma atividade que precise de uma maior con-
centração. Ah, meus caros, se a música alta fosse privilégio apenas 
do fim de semana era ótimo. Mas, um dos vizinhos adora chegar de 
carro com o volume nas alturas e deixar o veículo na porta de casa 
com o som ligado. 

E ainda tem vizinhos que irracionalmente utilizam aquelas 
motos absurdamente barulhentas e fazem questão de ficar acele-
rando o veículo na frente de casa. E não importa a hora, viu? Isso 
acontece meio-dia ou meia-noite. Tenho também a companhia 
das buzinas. Meus vizinhos chegam em casa buzinando para que 
alguém abra o portão. O problema é que dão três ou quatro buzina-
das longas, quando não seguram com força a mão na buzina. Já tive 
várias vezes a vontade de eu mesma ir lá fazer a gentileza de abrir o 
portão para ver se tenho um pouco de paz.

Esses são apenas alguns exemplos do quanto os vizinhos 
não se importam com os outros. É por isso que fiquei feliz ao ver 
a reportagem no programa. Só espero que essa moda pegue e a 
vizinhança passe (ou volte) a não só compartilhar a tal economia 
colaborativa, mas também bons exemplos e boas experiências.

FOTO: Divulgação

Crianças de diferentes países africanos foram atendidas pela iniciativa

Luciellen Souza
luciellenlima@hotmail.com

Exposição Caminhos da Vacina, do Médicos 
Sem Fronteiras, retrata os desafios no Congo

O desafio de vacinar populações 
em áreas remotas do mundo está retra-
tado na exposição Caminhos da Vacina, 
do Médicos Sem Fronteiras (MSF), no 
Parque do Ibirapuera, até 20 de setem-
bro. As barreiras que impedem o aces-
so médico colocam em risco a vida de 
cerca de 22 milhões de crianças, com 
menos de um ano de idade, a cada ano.

A exposição mostra o percurso 
de Bruxelas, na Bélgica, onde MSF 
mantém um armazém de suprimen-
tos, até vilarejos da região de Abuzi, 
no noroeste da República Democráti-
ca do Congo, na África. Para percorrer 
o trajeto, que ultrapassa 7,6 mil qui-
lômetros, as equipes têm que carre-
gar as vacinas de avião, veículos 4x4, 
motos, canoas e a pé, em trilha pela 
floresta. Durante todo o percurso, é 
necessário manter a refrigeração dos 
produtos entre 2º e 8º Celsius (°C), 
em caixas térmicas, a fim de manter a 
eficácia das vacinas.

O logístico de MSF Luiz Otávio Gui-
marães explicou que levar uma campa-
nha de vacinação a qualquer lugar já é 
uma tarefa complicada pelas condições 
de temperatura que a vacina exige, uma 
vez que há necessidade de investimen-
tos em equipamentos que mantenham 
a refrigeração. “Quando se chega no 
Congo, especificamente, essa dificul-
dade se multiplica porque é um País 
que não tem muita estrutura, não tem 
estradas e a condição de eletricidade é 
precária”, disse Luiz.

Ele conta que a entidade precisa 
levar o próprio gerador e que, algumas 
vezes, é difícil encontrar até um com-
bustível de qualidade. Em alguns casos, 
o combustível de má qualidade chega a 
danificar o gerador.

O público poderá conhecer as difi-
culdades logísticas desse trabalho por 
meio de fotos, vídeos, textos e mapas. 
O objetivo da exposição, segundo Luiz, 
é mostrar a dificuldade que existe de a 
vacina chegar até a população, de a 
população chegar até a vacina e abre 
ainda a possibilidade de se discutir 
o desenvolvimento de vacinas resis-
tentes a variações de temperatura, 
o que poderia minimizar os proble-

mas em sua distribuição.
“Podemos pensar em desenvolver 

vacinas que sejam mais resistentes a 
essa variação [de temperatura], porque, 
se as vacinas são mais resistentes, não 
gastaremos tanto recurso com carro, 
com freezer, com gelo, com geleira, e 
poderíamos usar esse recurso em mais 
vacinas e consequentemente mais pes-
soas seriam vacinadas”, disse.

A exposição Caminhos da Vaci-
na tem entrada gratuita, no Parque do 
Ibirapuera, acesso pelo portão 10, ao 
lado da marquise. Depois de São Paulo, 
a mostra segue para outras capitais, en-
tre elas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre e Recife.

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.

Camila Boehm
Agência Brasil
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Diversidade

Batalhas de rimas movimentam
a cena cultural de João Pessoa

Uma modalidade artística 
vêm ganhando cada vez mais 
espaço e visibilidade na cena cul-
tural pessoense. Trata-se de ba-
talhas de rimas que acontecem 
em bairros populares da cidade, 
acompanhadas de pocket shows 
de artistas e grupos do hip hop 
e do rap da capital. No último 
sábado (12), a poesia marginal 
e a melodia das rimas ecoaram 
pelas ruas do Valentina, onde 
foi realizada a “Batalha da Sul”, 
na quadra do Mercado Público 
do bairro. A grande surpresa da 
noite ficou por conta do rapper 
Dumatu, que não estava previs-
to no set inicial.

Além de Dumatu, general 
Frank e Preta Sam, Menestréis 
MC e Clan83 se apresentaram no 
evento que ficou concentrado na 
quadra do Mercado – ponto de 
encontro tradicional de skatistas 
e rappers do bairro. As apresen-
tações foram alternadas entre 
as rodadas das batalhas de ra-
ppers. O vencedor do embate foi 
o MC Ouro, que levou a melhor 
sobre o MC Joãozinho na final.

Ainda na “Batalha da Sul”, 
um varal poético foi promovi-
do pelo grupo “O que tem no 
barril?”, levando versos que 
retratam a vida e os sentimen-
tos de quem mora na periferia 
das cidades do Brasil. O regis-

Designer potiguar Aldenôr Gomes abre hoje, na capital, 
exposição com miniaturas de folhas feitas em prata

Polyana Rezende faz show 
no Projeto Palco Aberto

Arte prateada

Vinte e oito peças, todas de-
senhadas e esculpidas em 
prata, integram a primeira 
coleção que o designer 
de joias e prateiro poti-
guar - radicado na Paraíba 
há uma década - Aldenôr 
Gomes expõe a partir das 

19h30 de hoje, no Casarão 34, localiza-
do em João Pessoa. Intitulada de Outo-
nianas - Quando as Folhas Empratecem 
e Caem, a mostra vai permanecer à 
visitação gratuita do público até a pró-
xima terça-feira (dia 22), das 9h às 17h, 
e reúne, por exemplo, brincos, colares, 
pulseiras, anéis, braceletes e, na linha 
masculina, adornos para cachimbo e 
chapéu Panamá, dentre outros tipos. 

 Peças únicas, pois produzidas à 
mão há 12 meses, mas com uma estéti-
ca contemporânea, elas foram concebi-
das por meio das impressões pessoais, 
históricas e até religiosas do próprio 
artista, um engenheiro agrônomo, que 
se aposentou como professor da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) há oito anos, depois de 
quatro décadas de atuação em pesqui-
sa na área da sociologia rural. Quem 
se interessar por algum dos objetos da 
exposição poderá adquiri-lo. “As peças 
são originais e aceito a encomenda 
para fazer a reprodução e os preços 
variam dos R$ 100, como o anel, aos R$ 
500, como colar e bracelete, que pos-
suem maior quantidade de prata”, disse 
Aldenôr Gomes para o jornal A União.

“Trabalho cada peça em meu ateliê 
como se portasse uma história própria, 
relacionada ao campo, ao êxodo das 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Feliphe Rojas
Especial para A União

famílias camponesas ou, invariavel-
mente, à sua riqueza natural”, garantiu 
o designer e prateiro, ressaltando que 
tudo é inspirado no Sertão e no Semiá-
rido nordestino. “Das andanças pelas 
quebradas das margens do baixo-açu 
veio a lembrança do leque esbranqui-
çado da carnaubeira”, comentou ele, 
que também se vale da bananeira, juá, 
cana-de-açúcar, pinhão bravo, caju e 

o algodão para criar as joias. E ain-
da destacou que utiliza como tema a 
folha da maconha talhada sobre uma 
cruz. “A peça simboliza um libelo pela 
legalização do uso do canabidiol para 
fins medicinais e a cruz representa a 
Cruz Vermelha, que luta pela saúde da 
população”, observou o artista.

 Aldenôr Gomes disse que o 
próprio título da exposição é inspira-

do no Semiárido, lembrando que, por 
causa dos efeitos da seca, as folhas 
caem das árvores. Mas fez questão de 
ressaltar que a palavra “empratecem” 
não existe no idioma português e foi 
sua própria criação para denominar a 
individual. A coleção já foi mostrada 
no dia 19 de junho, em Natal, e 2 deste 
mês, em Mossoró, ambas no Rio Gran-
de do Norte. 

Hoje é dia de palco aberto 
na Usina Cultural Energisa, 
localizado na Avenida Juarez 
Távora, nº 243, em João Pessoa 
com o Samba Teimoso de Pol-
yana Resende. Podem chegar a 
partir das 20h com seus instru-
mentos e seus gogó ‘s. O samba 
é de todos e surgiu da mistura 
de estilos musicais de origem 
africana e brasileira. O samba 
é tocado com instrumentos de 
percussão (tambores, surdos 
timbau) e acompanhados por 
violão e cavaquinho. Geral-
mente, as letras de sambas 
contam a vida e o cotidiano de 
quem mora nas cidades, com 

destaque para as populações 
pobres. O termo samba é de 
origem africana e tem seu 
significado ligado às danças 
típicas tribais do continente. O 
Samba teimoso é o novo proje-
to da cantora. Neste é apresen-
tado sambas de compositores 
paraibanos como: Kojak Do 
Banjo, Seu Pereira, Potyzinho 
Lucena, Chico Limeira entre 
outros. O projeto tem como 
direção musical e cavaco Poty-
zinho Lucena; violão 7 Luís 
Umberto; flauta Renan Rezen-
de; percussões Max Serrano e 
Novinho. O couvert artístico 
custará $10. 

O autor Aldenôr Gomes e as peças inspiradas no efeito das folhas secas das árvores que embelezam as paisagens 

Encontro ocorrido no último sábado no bairro do Valentina

tro audiovisual do evento ficou 
por conta do “Poesia Marginal”, 
canal de produção audiovisual do 
“Coletivo Manos do Sul” - grupo 
cultural que assume a missão de 
movimentar a cultura de rua da 
Zona Sul de João Pessoa.

Para a estudante técnica 
de Eletrônica, Haiana Bronzeado, 
uma das participantes do evento, 
a importância da atividade cultu-
ral é mostrar que a juventude não 
está na inércia: “A juventude tem 
a capacidade de criar algo legal 
e, em uma atividade como esta, 
passam a mensagem e mostram 
mostra que não estão parados, 
eles se movem e querem ser 
ouvidos. Os jovens fazem música, 
fazem produções audiovisuais, 
são poetas, são rappers, os 
jovens têm competência”.

Outro ponto exaltado por 
Haiana é a capacidade que o rap 
tem de contagiar a juventude e 
fazê-la acreditar que sua voz pode 

ser ouvida pela sociedade: “O rap 
une as pessoas em um só ideal 
e mostra que cada um pode ser 
mais, fazer a diferença e ser algo 
além do que a sociedade espera 
de um jovem de periferia. Isso que 
a Batalha da Sul proporciona a 
quem batalha e a quem assiste: 
a sensação de que todos podem 
falar, de que ali todos tem voz”.

Próxima edição
De acordo com o organi-

zador do evento, Mateus Alves, 
essa edição do Batalha da Sul 
foi uma espécie de ensaio para 
a próxima, prevista a ocorrer 
em outubro - quando o Mercado 
Público do Valentina completa 
aniversário: “Essa edição foi uma 
espécie de ensaio para a edição 
de outubro, que será aperfei-
çoada e contará com várias 
novidades. Temos uma parceria 
com o Mercado e por isso, vamos 
aproveitar a data”. 

FOTOS:  Divulgação

A artista faz parte no novo cenário musical de João Pessoa 
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Shopping Partage, em 
Campina Grande, vai vender 
artesanato paraibano

Pelo celular
81,5 milhões de brasileiros acessam a internet

Acessam a internet pelo 
celular 81,5 milhões de bra-
sileiros com mais de 10 anos 
de idade, segundo pesquisa 
divulgada nessa terça-fei-
ra pelo Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.br). 
O número representa 47% 
dessa parcela da popula-
ção, de acordo com as en-
trevistas feitas em 19,2 mil 
domicílios entre outubro de 
2014 e março de 2015. Na 
edição anterior da pesquisa 
TIC Domicílios, com referên-
cia a 2013, o percentual de 
usuários da rede por telefo-
ne móvel era de 31% e em 
2011, de 15%.

O celular é o segundo 
aparelho mais presente nos 
lares brasileiros, estando 
em 92% deles. Perde apenas 
para os televisores, que es-
tão em 98% dos domicílios. 
No total, o telefone móvel é 
usado por 86% dos adultos 
e adolescentes, um total de 
148,2 milhões de pessoas. O 
aparelho é o único meio de 
acesso a rede para 19% dos 
usuários. O computador é o 
canal exclusivo de conexão 
para 23% dos internautas. 
56% utilizam os dois meios.

Entre os usuários de in-
ternet, o equipamento mais 
utilizado ainda é o compu-
tador, sendo meio de acesso 
de 80% deles – 54% compu-
tadores de mesa e 48% no-
tebook. Em seguida, vem o 
celular, com 76%. O tablet é 
usado por 22%.

Em 50% dos domicílios, 
há pontos de acesso à rede. 
Porém, são apontadas desi-
gualdades regionais. Enquan-
to o índice de lares com inter-
net fica entre 55,1% e 60% 
no Sudeste, o percentual nas 
regiões Norte e Nordeste está 

entre 35% e 40%. “A série his-
tórica da TIC Domicílios tem 
mostrado a permanência da 
desigualdade no acesso, fato 
que precisa ser observado 
em sua complexidade pelos 
gestores públicos para a re-
versão deste quadro” ressal-
ta o gerente do Cetic.br, Ale-
xandre Barbosa.

Por classe social, tam-
bém é verificada disparidade 
no acesso. Entre as residên-
cias da classe A, 98% têm co-
nexão, 82% nas da classe B, 
48% na classe C e 14% nas D 
e E. O custo elevado do servi-
ço é um dos motivos aponta-
do por 49% dos que não têm 
internet em casa. O segundo 
fator mais citado é a falta de 
computador (47%). Enquan-
to 45% disseram simples-
mente não ter interesse.

Em relação à velocidade 
de conexão, 35% dos usuá-
rios têm acesso lento, de 
até 2 megabits por segundo 
(Mbps). O coordenador da 
pesquisa, Winston Oyado-
mari, destacou que a falta de 
boas conexões pode ser um 
impedimento para acessar 
determinados conteúdos. 
“Assistir filmes ou vídeos 
aparece como uma das ativi-
dades mais citadas. O que é 
interessante porque deman-
da uma conexão de internet 
que dê conta de vídeo. Como 
fica essa questão do indiví-
duo demandar o vídeo mas 
ter uma conexão que não 
necessariamente suporta?”, 
questionou.

O envio de mensagens 
instantâneas por redes so-
ciais ou aplicativos é a ati-
vidade mais realizada pelos 
usuários de internet (83%). 
Participar de redes sociais é 
razão do acesso de 76% dos 
usuários. E 58% dos inter-
nautas usam a rede para as-
sistir vídeos ou filmes.

Daniel Mello
Da Agência Brasil

Celular está presente em 92% dos lares e é o segundo aparelho mais frequente nos domicílios

GT vai integrar 
indígena e negro 
em mestrado 
e doutorado

O Ministério da Educação 
criou um Grupo de Trabalho 
(GT) para propor mecanismos 
de inclusão de negros, indí-
genas e estudantes com de-
ficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades, em programas 
de mestrado e doutorado e 
em programas de mobilidade 
internacional. A portaria foi 
publicada nessa terça-feira no 
Diário Oficial da União. O gru-
po de trabalho terá prazo de 
quatro meses para a conclu-
são das atividades.

Além do Ministério da 
Educação, o grupo será com-
posto por representantes da 
Secretaria de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial 
da Presidência da República 
(Seppir) e do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq), 
vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI). Também integram o 
grupo entidades e organiza-
ções como a Associação Brasi-
leira de Pesquisadores Negros 
(ABPN), Comissão Nacional 
de Educação Escolar Indígena 
(CNEEI), Fórum Nacional de 
Educação Inclusiva, Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), Academia Bra-
sileira de Ciências (ABC), As-
sociação Nacional de Pós-Gra-
duandos (ANPG), Associação 
Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), e Fórum de 
Pró-Reitores de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa (Foprop).

Falta uma 
semana para 
a chegada da 
primavera

Será às 5h21 (horário de 
Brasília) do próximo dia 23 
desse mês que começará ofi-
cialmente a primavera. Neste 
dia, ocorre o segundo equi-
nócio do ano, quando o dia 
e a noite têm a mesma dura-
ção. Nesse mês, o Sol chega 
à Linha do Equador, indo de 
Norte para Sul –  o que mar-
ca o equinócio de primavera 
no Hemisfério Sul e de outo-
no no Hemisfério Norte. Os 
dados são do Observatório 
Nacional (ON/MCTI). “Para 
compreender a passagem 
das estações, é preciso ima-
ginar a Terra parada e todos 
os outros astros se movendo 
em direção ao planeta”, expli-
ca astrofísica do ON, Josina 
do Nascimento. Com a che-
gada da nova estação, os dias 
ficarão cada vez maiores e as 
noites cada vez menores, até 
o solstício que marca a en-
trada do verão, no dia 22 de 
dezembro.

Nessa terça-feira, o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan) promoveu 
em Salvador (BA), significativos 
eventos que destacam o patri-
mônio cultural afro-brasileiro. A 
programação começou às 10h, 
com a cerimônia de posse do 
Conselho Gestor da Salvaguarda 
do Ofício de Baiana de Acarajé. 
Às 11h, ocorreu o lançamento 
da Plataforma Oyá Digital. E às 
19h, aconteceu a entrega do 
Prêmio Patrimônio Cultural dos 
Povos e Comunidades Tradicio-
nais de Matriz Africana. 

Os eventos aconteceram no 
salão nobre do Palácio Rio Bran-
co, localizado na Praça Thomé 
de Souza, Centro Histórico de 
Salvador, e tiveram a presença 
do ministro da Cultura, Juca Fer-
reira, e da presidente do Iphan, 
Jurema Machado.

Ação integrante das metas 
do Plano Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável dos Povos 
e Comunidades Tradicionais de 

Matriz Africana (2013-2015), 
iniciativa de caráter interminis-
terial coordenada pela Secre-
taria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (SEPPIR), o 
Iphan lançou, em 2014, o Prê-
mio do Patrimônio Cultural dos 
Povos e Comunidades Tradicio-
nais de Matriz Africana, no âm-
bito do Programa Nacional do 
Patrimônio Cultural.

O prêmio teve como objeti-
vo o reconhecimento de ações 
de preservação, valorização e 
documentação do patrimônio 
cultural dos povos e comuni-
dades tradicionais de matriz 
africana já realizadas, e que, 
em razão da sua originalidade, 
excepcionalidade ou caráter 
exemplar, mereçam divulga-
ção e reconhecimento público. 
Participaram da premiação 157 
instituições de todo o Brasil. 
Destas, 31 foram premiadas em 
duas categorias.

A Casa de Xangô, como 
também é conhecido, fica em 

Salvador (BA) e foi o segundo 
templo de culto afro-brasilei-
ro a ganhar status de patrimô-
nio nacional. Para prosseguir 
com o processo de salvaguarda 
do Ofício de Baiana de Acara-
jé, registrado como Patrimônio 
Cultural Nacional em 2005, será 
constituído o Conselho Gestor 
da Salvaguarda, conforme reco-
menda a legislação de proteção 
do Patrimônio Imaterial Brasi-
leiro. O objetivo deste Conselho 
é ser órgão consultivo e delibe-
rativo sobre políticas públicas 
para a salvaguarda do Ofício de 
Baiana de Acarajé e terá como 
membros, além do Iphan, repre-
sentantes dos poderes públicos 
municipais, estaduais e institui-
ções não-governamentais, cuja 
atuação é relacionada a esse 
bem cultural registrado.

O modo de fazer o acarajé 
recebeu o título de Patrimônio 
Imaterial, por ser uma prática 
cultural de longa continuidade, 
reiterada no cotidiano dos ritos 

do candomblé na Bahia. O ban-
co de dados digitais, batizado 
de Plataforma Oyá Digital, é um 
novo instrumento de valoriza-
ção, difusão e divulgação junto 
à sociedade de um bem cultural 
plenamente incorporado à cul-
tura brasileira: o Ofício de Baia-
na de Acarajé. Com a realiza-
ção desta ação, o Iphan cumpre 
com uma das metas prioritárias 
em relação à salvaguarda desse 
bem cultural, que é a produção 
de conhecimento sobre o perfil 
das baianas, em termos quanti-
tativos e qualitativos. 

A Plataforma Oyá Digital 
disponibilizará informações de 
mais de cinco mil baianas de aca-
rajé do Brasil, além de permitir a 
localização dessas profissionais 
em um mapa, com ferramentas 
de pesquisa para obter dados di-
versos, como categorias, gênero, 
cor/raça, idade, afiliação religio-
sa, tipo de produto produzido, 
grau de escolaridade, e o perfil 
socioeconômico do segmento.

Eventos destacam a cultura no país
AFRO-BRASILEIRA
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Shopping de CG vai vender peças
ArtesAnAto pArAibAno

Produtos de 84 artesãos 
estão expostos na Praça 
de Eventos do Partage

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico e do Turismo, e 
do Programa de Artesanato 
da Paraíba (PAP), promovem, 
desde terça-feira, a comercia-
lização de peças de artesa-
nato na Praça de Eventos do 
Shopping Partage, localizado 
em Campina Grande.

Com o tema “Nossas mãos 
paraibanas: feirinha de artesa-
nato no Partage”, os visitantes 
poderão adquirir peças genui-
namente paraibanas até o dia 7 
de dezembro deste ano. Antes, 
o acesso aos produtos só era 
possível durante a Semana do 
Artesão, no mês de agosto, e 
no Salão de Artesanato, em ju-
nho, durante as festividades do 
Maior São João do Mundo.  

“Estaremos consideran-
do os trabalhos das associa-
ções, cooperativas, grupos e 
artesãos individuais. O nú-
mero de beneficiados por vez 
será em torno de 84 traba-
lhadores de Campina Grande 
e proximidades”, enfatizou a 
gestora do PAP, Lu Maia.

Ela disse ainda que a par-
ceria com o estabelecimento 
visa o desenvolvimento eco-
nômico dos artesãos paraiba-
nos que enxergam nas feiras, 
feirinhas e salões realizados 
grandes oportunidades para 
escoarem a produção. 

Na oportunidade, vai ser 
possível encontrar as mais 
variadas tipologias de artesa-
nato (madeira, fios, cerâmica, 
osso, metal e outros) con-
feccionadas nas cidades de 
Campina Grande, Distrito de 
Galante, Cabaceiras, Alagoa 
Grande e Itabaiana. A organi-
zação espera envolver, até o 
fim do ano, 500 artesãos.

principal desafio da 
saúde é transição

O setor de saúde no Brasil 
tem muitos desafios, mas, o prin-
cipal deles, é a transição demográ-
fica, na opinião do presidente da 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), José Carlos de Souza 
Abrahão. “A transição demográfica 
no País se dá em velocidade dife-
rente da vista em outros países. 
Temos um impacto epidemiológico 
e uma mudança no perfil de doen-
ças de infecto contagiosas para 
mudanças degenerativas”, disse 
ele, na abertura da 7ª Conseguro, 
promovida entre essa terça-feira, e 
a quinta-feira, pela CNseg.

onGs alertam sobre 
impacto do ajuste

Um grupo de organizações 
não-governamentais (ONGs) liga-
das à infância e educação enviou 
neste mês um relatório à Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) para 
alertar sobre os efeitos negativos 
do ajuste fiscal na garantia dos 
direitos das crianças. Nos próximos 
dias 21 e 22, o governo brasileiro 
será sabatinado em comitê da ONU 
especializado em questões da in-
fância. O novo documento atualiza 
um diagnóstico, de fevereiro, já 
apresentado às Nações Unidas pe-
las entidades, que tratava de edu-
cação, saúde, segurança, trabalho 
infantil, entre outros temas. 

Mogli  tem direção 
de Jon Favreau

São Paulo (AE) - Baseado na 
história de Rudyard Kipling e ins-
pirado pelo clássico da Disney de 
1967, Mogli - O Menino Lobo che-
ga aos cinemas em abril de 2016. 
Nesta terça, 15, o estúdio divulgou 
o primeiro trailer da produção, que 
é dirigido por Jon Favreau (Homem 
de Ferro). O filme é um misto de 
computação gráfica com live ac-
tion (com atuações reais) e tem no 
elenco o estreante Neel Sethi, como 
o protagonista, e Bill Murray, Ben 
Kingsley, Scarlett Johansson, Idris 
Elba, Lupita Nyong’o e Christopher 
Walken como dubladores.

Ladrões furtam 
carro e devolvem

Um carro foi furtado em São 
Carlos, em São Paulo, nesta segun-
da-feira, 14, e devolvido meia hora 
depois. Câmeras de segurança regis-
traram o momento em que dois la-
drões levam o carro e depois voltam e 
estacionam o veículo no mesmo lugar. 
O dono do carro somente soube do cri-
me porque deu falta de uma caixa de 
ferramentas que estava em seu inte-
rior. Os ladrões chegaram por volta da 
meia-noite e meia e não tiveram difi-
culdade para abrir a porta. Um sentou 
no banco do motorista e outro deu um 
empurrão para o veículo pegar, vindo 
os dois a saírem em seguida.

pF vai investigar 
ataque a senegalês

A presidente Dilma Rousseff 
repudiou o ataque ao senegalês 
Cheikh Diba, que teve parte do cor-
po queimado enquanto dormia na 
rua, no município de Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul. Em sua conta no 
Twitter, a presidente disse que o ato 
é “criminoso” e ofende a “histórica 
tradição de acolhida e respeito” dos 
brasileiros a imigrantes. Ela informou 
ter determinado que a Polícia Federal 
abra inquérito e investigue o ataque. 
CheCheikh Oumar Foutyou Diba, de 25 
anos, foi atendido em uma unidade de 
saúde da cidade gaúcha e liberado no 
mesmo dia. 

Cerca de seis mil pes-
soas estão sendo espera-
das durante a 13ª edição da 
Festa da Mandioca, que será 
realizada em Princesa Isabel, 
no Sertão paraibano, e vai 
promover, durante três dias, 
capacitações, cursos, pales-
tras, seminários, gastronomia, 
feiras agroecológicas, expo-
sição de animais e cavalgada. 

O evento tem início na 
próxima  sexta-feira e segue 
até o domingo no Sítio La-
goa de São João, zona rural 
da cidade. De acordo com o 
gerente do Sebrae em Patos, 
Aldo Nunes, a expectativa do 
evento é contribuir para o 
desenvolvimento da cadeia 
produtiva da mandiocultura 

na região. “Com a Festa da 
Mandioca, queremos conti-
nuar o desenvolvimento da 
agricultura familiar, em es-
pecial na Serra de Teixeira. 
Buscamos sempre a utiliza-
ção de meios que venham 
contribuir de forma eficaz 
com a atividade da mandio-
ca, sempre priorizando a ca-
pacitação dos pequenos pro-
dutores rurais”, disse.  

 Segundo o analista téc-
nico do Sebrae em Patos, 
Ferdinando Félix da Silva, o 
trabalho realizado com os 
agricultores deve estar em 
harmonia com as diversas 
entidades governamentais, 
privadas e do terceiro setor 
parceiras do projeto. 

Cadeia produtiva será 
discutida no Alto Sertão

FestA DA MAnDioCA

Acontece a partir 
do próximo sábado até 
o dia 27 desse mês, na 
Usina Cultural Energisa, 
o “X Festival do Japão 
na Paraíba”, uma reali-
zação da Associação Cul-
tural Brasil-Japão (ACB-
J-PB) em parceria com a 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Esta edi-
ção celebra os 120 anos 
da amizade Japão e Bra-
sil. Neste período será 
realizada a exposição 
de kimonos (trajes tra-
dicionais) – trazida pelo 
Escritório Consular do 
Japão em Recife, outra 
parceira desde 2009 – 
onde crianças e adultos 
podem desfrutar da es-
tética e representações 
da cultura nipônica.

Nesta 10ª edição, 
graças à parceria com a 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), é possí-
vel oferecer uma atra-
ção musical do Japão. 
Desta vez, a apresenta-
ção inédita no Nordeste 
da cantora Mariko Na-
kahira. Vinda de Tóquio, 

seu repertório inclui can-
ções brasileiras, pois seu 
trabalho profissional e 
exemplar é dedicado às 
entidades beneficentes 
nipo-brasileiras.

Nos dias 19 e 20 
serão exibidos alguns 
documentários sobre 
aspectos da cultura tra-
dicional e moderna, 
trazidos pelo Escritório 
Consular. Para a memó-
ria dos 120 anos não po-
dia faltar o filme Gaijin 
2, de Tizuka Yamazaki 
(2012), que sintetiza a 
saga da imigração japo-
nesa no Brasil e do fenô-
meno dekasegi.

A programação do 
festival inclui a “X Feira 
de Origamijampa” que 
ensina a dobradura da 
cegonha “Tsuru” nas co-
res do símbolo dos 120 
anos Japão Brasil; ha-
verá a apresentação do 
coro Hatsuhinode que 
estreia parte do espe-
táculo “Canto de (alg)
um lugar”, com partici-
pação do Jampakoto e 
Engenho Imaginário. 

Festival celebra 120 
anos de amizade

brAsiL-JApÃo

O presidente do Sebrae 
Nacional, Luiz Barretto, dis-
cute amanhã, em João Pessoa, 
a importância dos pequenos 
negócios para o fortalecimento 
da economia local e do país du-
rante o 1º Encontro Paraibano 
do Movimento Compre do Pe-
queno Negócio. O evento con-
tará ainda com painel empre-
sarial que apresentará casos de 
sucesso de empreendedores e 
produtores rurais paraibanos. 
O encontro será realizado às 
15h na casa de recepções da 
Sonho Doce, na Praça da Inde-
pendência, em João Pessoa.

O Encontro Paraibano do 
Movimento Compre do Pe-
queno Negócio faz parte das 
ações da mobilização nacio-
nal Compre do Pequeno Ne-
gócio na Paraíba. A iniciativa 
tem promovido, em todo o 
país, uma série de atividades 
voltadas para sensibilizar a 
sociedade sobre a importân-
cia de adquirir produtos e 
serviços oferecidos pelas mi-
cro e pequenas empresas. Até 
o dia 26 de setembro, em todo 
o país e nas cidades paraiba-
nas que contam com agências 
regionais do Sebrae, serão 
promovidas capacitações, 
palestras, encontros e apre-

sentações artísticas que irão 
mostrar tanto ao pequeno 
empresário quanto ao públi-
co como as micro e pequenas 
empresas podem contribuir 
para o desenvolvimento da 
economia local. O superin-
tendente do Sebrae Paraíba, 
Walter Aguiar, acredita que a 
participação do presidente do 
Sebrae Nacional nas ações da 
instituição na Paraíba irá im-
pulsionar o engajamento de 
instituições, sociedade e a im-
prensa no movimento. 

Estabilidade
“É fundamental a adesão 

e debate para que os peque-
nos negócios tenham vida lon-
ga, prosperem e gerem rique-
zas para a nossa localidade. 
Precisamos de um ambiente 
de negócios estabilizado e, 
nós do Sebrae, estamos fazen-
do a nossa parte, trabalhando 
para que as micro e pequenas 
empresas sejam mais compe-
titivas e inovadoras”, destacou 
Walter Aguiar. O presiden-
te do Sebrae Nacional, Luiz 
Barretto, participa ainda, 
nesta sexta-feira (18), às 9h, 
da inauguração da Agência 
do Sebrae Sul, no bairro de 
Mangabeira. A nova unidade 

na capital paraibana espera 
atender os mais de 10 mil 
empresários proprietários 
de pequenos negócios nos 25 
bairros da Zona Sul de João 
Pessoa, além dos empreen-
dedores dos municípios de 
Alhandra, Caaporã, Conde, Pi-
timbu e Pedras de Fogo.

Incentivo
A campanha tem o dia 5 

de outubro (Dia Nacional da 
Micro e Pequena Empresa) 
como o ápice do movimen-
to. “A campanha não termi-
na neste dia. O movimento 
será incorporado ao nosso 
calendário e o 5 de outubro 
será uma data de incentivo 
ao consumo nos pequenos 
negócios”, explicou a coor-
denadora estadual do movi-
mento, Marielza Rodrigues. 
Ela acrescentou que a adesão 
à campanha pode ser feita no 
site www.compredopequeno.
com.br no link “Cadastre-se”.

Durante a Semana de 
Capacitação, que será reali-
zada entre os dias 21 e 26 de 
setembro, serão promovidas 
diversas atividades voltadas 
para os pequenos empresá-
rios nas 11 agências do Se-
brae no Estado. 

Sebrae discute importância de 
pequenas e micros empresas 

CAMpAnHA CoMpre Do peQUeno neGÓCio

Com o tema “Nossas 
mãos paraibanas”, a 
feirinha apresenta 
ao público as mais 
variadas tipologias de 
artesanato do Estado
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Para Fiesp, medidas são ruins; Febraban aposta em equilíbrio

Ajuste fiscal
Brasil bate recorde 
na produção de ovos

O Brasil produziu 725 mi-
lhões de dúzias de ovos de gali-
nha no segundo trimestre deste 
ano, o maior volume desde que o 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) começou a pes-
quisar a produção de ovos no País 
em 1983. O resultado foi 2,7% 
maior do que o observado no pri-
meiro trimestre deste ano e 3,9% 
superior ao registrado no segundo 
trimestre de 2014. A produção 
encontra-se, em grande parte, 
concentrada no Sudeste (47,8%), 
sendo São Paulo o maior Estado 
produtor nacional (29,3%), se-
guido por Minas Gerais (9,9%) e 
pelo Espírito Santo (8,4%).

Abras revisa venda 
em supermercados

 A Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras) revisou nessa 
terça-feira, a projeção de vendas do 
setor para este ano, para uma queda 
de 0,30% diante de 2014. A entida-
de iniciou o ano com uma projeção de 
alta de 2%, depois revisou a estima-
tiva para 1% e, posteriormente, para 
expansão de 0,5%. “A estimativa 
de resultados é realizada com mo-
deração porque, de janeiro a julho, o 
setor já acumula queda de 0,20% em 
comparação com 2014 e mesmo com 
as vendas de final de ano a queda de 
faturamento não deve se reverter”.

Em protesto, CUT 
bloqueia avenida

Financiamento de 
veículos sobe 4,31%

 A Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) fez uma manifestação na 
manhã de ontem, na Avenida Paulista, 
em frente à sede da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp). A via foi totalmente fechada 
no sentido Paraíso. A concentração 
começou às 9h30 e reivindicou ajuste 
salarial para as categorias filiadas à 
central. Segundo o trajeto informado 
à Polícia Militar, eles devem seguir na 
avenida em direção à Rua Augusta, 
depois até a Avenida Ipiranga e à 
Praça da República. A CUT e a PM não 
divulgaram número estimado de par-
ticipantes no protesto.

Os recursos liberados por 
bancos de montadoras para finan-
ciamento de veículos totalizaram 
R$ 8,081 bilhões em julho deste 
ano, alta de 4,31% ante junho, mas 
queda de 11,17% em relação ao 
mesmo mês de 2014, mostra ba-
lanço divulgado nessa terça-feira, 
pela Associação Nacional das Em-
presas Financeiras das Montadoras 
(Anef ). Com o resultado, os bancos 
de montadoras já liberaram R$ 
54,920 bilhões para financiamen-
tos de veículos em 2015 até julho.

2015 terá 2 trechos 
de rodovias leiloados

Brasília (AE) - A Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT) 
estima que, dos quatro trechos de ro-
dovias previstos para serem leiloados 
ainda em 2015 no âmbito da segunda 
fase do Programa de Investimentos 
em Logística (PIL), apenas dois serão 
de fato concedidos à iniciativa pri-
vada até o fim do ano. Em conversa 
com a reportagem durante a 19ª 
Conferência Nacional de Logística, o 
superintendente executivo da ANTT, 
Fabio Carvalho, afirmou que as previ-
sões da agência indicam que apenas a 
BR-476/153/282/480/SC-PR e a BR-
364/365/GO-MG devem ser leiloadas 
ainda neste ano.

O presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), Paulo 
Skaf, criticou a decisão do go-
verno de propor a recriação 
da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Finan-
ceira (CPMF) para elevar a ar-
recadação em 2016. O projeto 
precisará ser aprovado pelo 
Congresso Nacional. 

Já a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) disse 
que as medidas “refletem o 
compromisso do governo em 
promover o equilíbrio fiscal, 
condição indispensável para 
abrir caminho para a retoma-
da do desejado crescimento da 
economia do País”. Para Skaf, 
as medidas anunciadas “são 
ruins para a sociedade” e o 

governo “não cortou na car-
ne” para fazer o ajuste fiscal 
necessário. “O ajuste fiscal é 
uma miragem”, disse Skaf, em 
entrevista na sede da Fiesp na 
noite da última segunda-feira. 

“O governo não cortou 
na carne, faltou transparência 
e clareza na apresentação das 
medidas e criou novos impos-
tos. A CPMF já foi rejeitada 
pelo Senado Federal. Aliás, o 
ministro Levy (da Fazenda, 
Joaquim Levy) falou em pror-
rogação da CPMF, mas ele de-
veria saber que se prorroga 
algo que está em vigor, mas 
a CPMF foi encerrada pelo 
Senado e rejeitada pela socie-
dade em dezembro de 2007. 
Lamentavelmente, as notícias 
são ruins para a sociedade 
brasileira”, disse. 

“A CPMF vai pesar no bol-
so de todo mundo”, acrescen-

tou Skaf. O ministro Joaquim 
Levy disse que o tributo terá 
alíquota de 0,2% sobre tran-
sações bancárias. O Governo 
Federal vai propor a cria-
ção por meio de proposta de 
emenda à Constituição (PEC). 
Segundo o ministro, a previ-
são é de uma arrecadação de 
R$ 32 bilhões. O dinheiro será 
destinado para cobrir gastos 
com a Previdência Social.

Na avaliação de Skaf, 
os cortes significam apenas 
“transferência de fonte de re-
cursos”. “O que era do Tesou-
ro passou para o Fundo de 
Garantia (FGTS). O que era do 
Tesouro foi para as emendas 
parlamentares. Foi um tipo de 
pedalada”, disse o presiden-
te da federação. “O governo 
não cortou. Não houve sacri-
fício do governo. E houve sim 
transferência do problema 

mais uma vez para a socie-
dade. Não houve medidas de 
busca de eficiência de gestão, 
de combate a desperdícios. 
Única medida que eu vi (no 
anúncio) foi criação de mais 
impostos”. No pacote do go-
verno, está previsto corte de 
gastos de R$ 26 bilhões.

Febraban 
Em nota, a Federação 

Brasileira de Bancos (Febra-
ban) disse que as medidas 
“refletem o compromisso do 
governo em promover o equi-
líbrio fiscal, condição indis-
pensável para abrir caminho 
a retomada do desejado cres-
cimento da economia do País”.

O corte de despesas 
em R$ 26 bilhões “emite 
uma sinalização importante 
para o restabelecimento da 
confiança dos agentes eco-

nômicos e a retomada fu-
tura dos investimentos”. Em 
relação à proposta de criação 
da CPMF, a federação entende 
que o aumento de tributos é 
necessário para complementar 
o corte das despesas. 

“Avalia que a contribuição 
sobre movimentações finan-
ceiras, tendo em vista sua am-
pla cobertura, menor impacto 
inflacionário, simplicidade e 
maior rapidez de implantação 
em relação a outros tributos, 
facilita o reequilíbrio das con-
tas públicas, enquanto o gover-
no elabora medidas estruturais 
de adequação das despesas. O 
caráter temporário deste tribu-
to deveria ser combinado com 
alíquotas declinantes ano a ano 
para reduzir os efeitos distorci-
vos da taxação sobre interme-
diação financeira”, diz a nota, 
publicada na noite de ontem.

Elaine Patricia Cruz 
Da Agência Brasil

O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) brasileira chega 
a R$ 473,2 bilhões no ano, com base 
nas atualizações feitas em agosto 
pela Secretaria de Política Agrícola 
(SPA) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. O valor 
é 1% maior do que os R$ 468,6 bi-
lhões registrados em 2014.

Os ganhos na pecuária chegam a 
2,2% e elevam a produção do setor 
para R$ 169,88 bilhões, enquanto as 
21 culturas analisadas aumentaram 
0,3% e totalizam R$ 303,34 bilhões, 
informou o coordenador-geral de 
Estudos e Análises da secretaria, 
José Garcia Gasques.

Gasques disse que, neste ano, 
há uma combinação de ganhos de 
produtividade de grãos da ordem 
de 5,3% em relação ao ano passa-
do, embora os preços estejam mais 
baixos para a maior parte das com-
modities (produtos básicos com co-
tação internacional) agrícolas. Daí o 
crescimento de apenas 0,3% no VBP 
agrícola.

Os produtos com maior acréscimo 
no valor da produção foram: cebola 
(147,5%), mamona (99,4%), pimenta 
do reino (58,6%), trigo (7,5%), soja 
(3,7%), milho (3,4%) e café (1,6%). 
Em contrapartida, as maiores quedas 
em faturamento foram registradas 

com a maçã (- 21,6%), a uva (-19,2%), 
o tomate (-13,8%), a batata (-8,8%) e 
a mandioca (-8,3%).

A pecuária mostra desempenho 
melhor, principalmente por causa 
dos resultados positivos da carne 
bovina, que teve incremento de 
10,2% no ano, dos ovos e suínos, 
com aumentos mais modestos, afir-
mou Gasques. Compensam, contu-
do, as retrações de 6,5% e de 3,5% 
nas produções de leite e de carne de 
frango, respectivamente.

As estimativas regionais mostram 
que a liderança do VBP continua com 
a região Sul (R$ 136,96 bilhões), se-
guida pelo Centro-Oeste (R$ 127,34 
bilhões), Sudeste (R$ 120,11 bi-
lhões), Nordeste, (R$ 47 bilhões) e 
Norte (R$ 27,97 bilhões).

Produção agropecuária cresce
1% e supera R$ 473 bilhões

VAlor BrUTo

FOTO: Reprodução/Internet

Resultados positivos da carne bovina puxam o desempenho da pecuária brasileira

Cebola, mamona, 
pimenta do reino, 
trigo, soja, milho 
e café foram os 
produtos com maior 
acréscimo no valor da 
produção do setor

Stênio Ribeiro
Da Agência Brasil

A procura das empresas 
por crédito recuou 7,8% em 
agosto, na comparação com 
agosto de 2014, segundo a 
empresa de consultoria Sera-
sa Experian. É o pior resultado 
para uma comparação intera-
nual desde 2013.

De acordo com os econo-
mistas da Serasa Experian, a 
redução está relacionada às 
altas das taxas de juros e ao 
baixo grau de confiança dos 
empresários diante das incer-
tezas quanto aos rumos da eco-
nomia. A alta do dólar também 
contribuiu para o resultado.

Em relação a julho, hou-
ve queda de 2,6% na procura 
das empresas por crédito. No 
acumulado do ano de janeiro a 
agosto, a demanda cresceu 1% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado.

Na análise por porte, as 
micro e pequenas empresas 

tiveram retração de 2,7%. 
Nas médias e grandes em-
presas, as quedas em agosto 
foram menores. No caso das 
grandes, houve redução de 
1%, e as médias registraram 
queda de 1,1%. No acumula-
do do ano, a elevação da bus-
ca por crédito ocorreu apenas 
nas micro e pequenas empre-
sas, com alta de 2,3%. Nas 
médias, o recuo foi de 18% e 
nas grandes, de 12,7%.

Todos os setores eco-
nômicos registraram queda 
na demanda por crédito em 
agosto. O setor de serviços 
foi o que apresentou o maior 
recuo, 3,5%. No comércio, 
houve queda de 1,8% e, no 
setor industrial, de 2,3%. No 
acumulado do ano, o setor de 
serviços teve a maior eleva-
ção na demanda por crédito: 
2,8% na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado. No setor de comércio, 
a alta foi de 1,4%, e na indús-
tria houve retração de 6,7%.

Faltam poucos dias para 
encerrarem as inscrições do 
processo de trainee da Kra-
ft Heinz, uma das maiores 
indústrias de alimento do 
mundo. Os interessados po-
dem se inscrever até o dia 20 
de setembro para concorrer 
a uma das 20 vagas disponi-
bilizadas. Além de oportuni-
dades no escritório de São 
Paulo e na fábrica de Neró-
polis (GO), há vagas para vá-
rias regiões do País.  

A Kraft Heinz está em 
busca de candidatos dinâmi-
cos, com espírito empreen-
dedor e brilho nos olhos para 
aproveitar as oportunidades 
do programa.  Podem se can-
didatar recém-formados de 
Nível Superior com gradua-
ção concluída entre dezem-
bro de 2013 a dezembro de 

2015 que tenham domínio 
avançado de inglês. As inscri-
ções devem ser feitas no site 
eunakraftheinz.com.  O pro-
grama de trainee funcionará 
da seguinte forma: os jovens 
profissionais passarão por 
todas as áreas da Kraft Heinz 
para posteriormente serem 
alocados em vagas de seu in-
teresse. 

Durante o programa, os 
trainees recebem treinamen-
tos técnicos e comportamen-
tais, e deverão desenvolver 
um projeto individual de 
melhoria de uma área. O au-
tor do projeto com o melhor 
resultado para a companhia 
poderá apresentá-lo para o 
CEO Global da Kraft Heinz. O 
programa oferece remune-
ração e pacote de benefícios 
compatíveis com o mercado.

Demanda das empresas 
por crédito recua 7,8% 

Programa da Kraft Heinz
oferece 20 vagas no País

EM AGoSTo

TrAINEE

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil



Advogada Maria Eulina 
Padilha Aguiar, empresário 
Roberto Zaccara, executivos 
Roberto Rabello e Fernando 
Neto, empresário Virgínio 
Veloso Borges Gusmão, 
Sras. Laís Guimarães, Neu-
da Jerônimo Costa e Adria 
Perazzo Gomes, arcebispo da 
Paraíba, dom Aldo di Cillo Pag-
otto radialista Josy Gomes.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos Zum Zum Zum
   O caminhão da Beleza de O Boticário estará no próximo dia 22 na 
cidade de Catolé do Rocha, no Sertão paraibano.  Nele, estão muitas novidades 
de perfumaria e  cuidados pessoais, com destaque para a linha de bases 
Color Adapt de Make B.

FOTO: Goretti Zenaide

   A estilista Isabela Capeto volta a assinar na coleção para a loja de 
departamentos C&A. O lançamento foi realizado esta semana no Rio de Janeiro.

“As mulheres não sabem 
o que querem, e não dão 
descanso, enquanto não 
recebem aquilo que 
querem”

“Não sei quem 
inventou sapatos de 
salto alto, mas todas 
as mulheres devem-lhe 
muito”

OSCAR WILDE MARILYN MONROE

Davi, Igor e João Luiz Aguiar, o aniversariante de hoje, estimado dom Aldo Pagotto, Eulina Aguiar, que 
hoje também aniversaria e André Aguiar

FOTO: Dalva Rocha

Lucélio e Romeika Cartaxo prestigiando o desfile em prol da Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima no Sonho Doce

FOTO: Goretti Zenaide

Rosário Moura, Carlos, Vitória Lima e Bob Zaccara que está hoje aniversariando

   A empreendedora e escritora Bel Pesce virá no próximo dia 23 a 
João Pessoa para ministrar a palestra “Uma jornada empreendedora”. Será 
na DeVry João Pessoa,  localizada no bairro do Miramar.

  A Philips e a Universidade 
Radboud, da Holanda, lançaram on-
tem o primeiro protótipo aplicativo 
para diabetes com comunidade 
online de profissionais médicos 
integrada para capacitar pacientes 
e melhorar a continuidade do 
tratamento.
  Através de um aplicativo 
móvel, os pacientes podem acom-
panhar em casa ou em qualquer 
lugar onde estejam,  os níveis de 
glicemia, uso de insulina, nutrição, 
atividade física, humor  e estresse, 
tudo orientado por profisisonais.

Maquina Beer

SHOW dos bons 
promete ser hoje na 
Maquina Beer, bar 
localizado na Av. Ranieri 
Mazilli, no bairro do 
Cristo. No palco vão 
estar Glauco Meirelles, 
Alexandre Melo, Roberto 
Tuaregs e Janaina para 
comemorar mais um 
ano de atividade daque-
le espaço noturno.

O evento terá 
caráter beneficente 
e parte da renda será 
revertida para a Amem.

CONTINUAM hoje as homenagens póstumas ao 
saudoso ex-governador Antônio Marques Mariz, que 
faleceu há 20 anos neste 16 de setembro.

Uma sessão solene na Assembleia Legislativa da 
Paraíba será realizada com participação da viúva, das 
filhas Adriana e Luciana Mariz, do irmão José Mariz, além 
de familiares e amigos leais. Amanhã, a homenagem 
se dará no Senado Federal, em Brasília, onde Mariz foi 
senador da República na década de 90.

Antônio Mariz
Medalha

A LÍDER cam-
ponesa Elizabeth 
Teixeira foi home-
nageada, ontem, pela 
Câmara Municipal de 
João Pessoa com a 
outorga da “Medalha 
Margarida Maria Alves” 
em memorável sessão 
no plenário “Senador 
Humberto Lucena”.

A comenda foi 
uma propositura do 
vereador Flávio Eduardo 
Fuba, aprovada por 
unanimidade pelos 
seus pares.

Eurides Batista e Divani Brasil  no desfile da Baú Chic e Calzature no 
Sonho Doce Recepções
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OS SAPATOS que prometem esquentar a primave-
ra-verão poderão ser conferidos hoje, na apresentação 
da nova coleção da Calzature, na loja do Manaíra Shop-
ping, a partir das 16h com caprichado coquetel oferecido 
pela empresária Fátima Lisboa Lopes.

Na ocasião, além de mini-desfile, haverá o sorteio 
de uma bolsa da marca Luz da Lua entre as clientes que 
adquirirem qualquer produto acima de R$ 100,00.

Primavera-verão

   A agência de publicidade paraibana Tag Zag  é a nova contratada do 
Grupo Vila para divulgar suas atividades com atuação na Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Pernambuco.

UM CONVÊNIO entre o Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, o Instituto de Educação Superior da Paraíba-Iesp e a 
Fundação Margarida Maria Alves será firmado amanhã, via-
bilizando a execução do Projeto “Justiça na Comunidade”, 
no bairro Muçumagro, na capital paraibana.

Para isso será instalado um Centro de Conciliação 
na Associação daquele bairro, para ajudar os moradores a 
solucionar demandas relacionadas a direito do consumidor, 
propriedade, contratos, entre outras questões.

Justiça na comunidade

Humor
UMA BOA pedida 

é conferir o 3o Salão 
Nacional de Humor que 
acontece até o dia 15 
de outubro no Mezani-
no do Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

A mostra, que 
homenageia o escri-
tor Zé Lins do Rego,  
contém trabalhos de 
14 artistas.

Show
JOÃO Pessoa e 

Aracaju serão as últi-
mas cidades a rece-
ber o show “Abraçar 
e Agradecer” que  
comemora os 50 anos 
de atividades artísti-
cas da cantora Maria 
Bethânia.

A promoção é da 
Casa de Taipa Pro-
duções.

Automóveis

A ROTA Premium 
convidando para o lança-
mento do mais novo sedã 
esportivo compacto da 
Jaguar, o XE.

Será hoje das 18h30 
às 21h na sede daquela 
concessionária na Estra-
da de Cabedelo.

CERCA de 7 mil congressistas de todo o País e dele-
gações estrangeiras estão participando do 18o Congresso 
Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no Centro de 
Convenções.

O evento foi captado pelo Governo do Estado, através 
do Centro de Convenções em 2013, além do Convention 
Bureau de João Pessoa e do Conselho Regional de Enfer-
magem da Paraíba-Coren.

Congresso de Enfermagem

Carmen Melo e Leka Bezerra presenças bacanas na festa do Kubi Pinheiro

FOTO: Dalva Rocha Homem de visão
A ESCRITORA 

Marilee Pierce, que está 
no Brasil para a comemo-
ração dos 40 anos da 
Visão Mundial, encon-
tra-se hoje em João Pes-
soa onde lançará o livro 
“Um homem de visão”, às 
16h30 no Centro de Con-
venções Cidade Viva.

Trata-se da biografia 
de seu pai, Bob Pierce, 
fundador daquela ONG 
que apadrinha crianças 
em 70 países.

   A alegria toma conta hoje da residência e Eulina e André Aguiar. 
Eles receberão a família para comemorar os gloriosos 50 anos dela.
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Polícia apreende quase 
uma tonelada de drogas 
este ano na Paraíba
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Evento inclui ação 
educativa, com palestras 
em escolas e universidades

MP-Procon discute falsificação
SEMANA CONSUMO SEGURO

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) alerta que 
10% dos remédios comer-
cializados no mundo e 30% 
dos distribuídos na América 
Latina são falsificados. Além 
dos medicamentos, outros 
casos de produtos falsifica-
dos, a exemplo dos brinque-
dos, protetor solar, óculos de 
sol, bebidas, tênis ou artigos 
esportivos, peças automoti-
vas, CDs, DVDs e programas 
de computador, bem como as 
mercadorias contrabandea-
das, estão sendo discutidos 
na Semana Consumo Seguro, 
promovida pelo Ministério 
Público da Paraíba, através 
do Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(MP-Procon), em parceria 
com Sindicato Nacional dos 
Analistas-Tributários da Re-
ceita do Brasil (Sindireceita).

De acordo com o pro-
motor do Consumidor de 
João Pessoa e diretor do 
MP-Procon, Glauberto Bezer-
ra, o evento visa organizar 
um sistema preventivo para 
que as relações de consumo 
não sejam contrárias aos di-
reitos básicos do consumidor. 
“A nossa intenção é orientar 
sobre os procedimentos ad-
ministrativos e legais para a 
efetiva prevenção e reparação 
dos danos causados pelos aci-
dentes de consumo, partindo 
da ideia de direito do consu-
midor que é contextualizada 
na perspectiva da segurança 
humana, englobando aspec-
tos do ponto de vista da saú-
de, meio ambiente e cidada-
nia”, destacou.

O promotor adverte ain-
da que falsificação de qual-
quer produto é crime, cuja 
punição está prevista na Lei 
9.279/1996, punível com 
pena de detenção de 3 meses 
a 1 ano, além de multas. Por 

isso, a Polícia Federal tam-
bém está atuando junto ao 
programa. “O foco da nossa 
fiscalização é combater a fal-
sificação dos remédios e tam-
bém a venda irrestrita dos 
medicamentos que necessi-
tam do receituário médico, 
porque tanto aquele que co-
mercializa o remédio falsifi-
cado, como aquele que vende 
sem a retenção da receita mé-
dica, é enquadrado no crime 
de tráfico de drogas”, alertou 
o delegado federal da regio-
nal de Combate ao Crime Or-
ganizado, Raony Aguiar.

A Semana Consumo Se-
guro foi iniciada na segun-
da-feira (14) e acontecerá 
até a próxima sexta-feira 
em diversos locais da capi-
tal. Ontem, no Unipê, foram 
apresentadas as palestras: 
“Pirataria: o crime no século 
XXI” e “Falsificação de medi-
camentos – um crime contra 
a saúde pública”. A coordena-
dora de Saúde e Segurança 
do MP-Procon, Juliana Bar-
balho Brasileiro, explicou 

que o evento é uma continui-
dade do Programa de Con-
tenção à Violência Silenciosa. 
“Primeiro houve o workshop 
de combate à falsificação de 
medicamentos e nesta sema-
na estamos dando continui-
dade ao programa com uma 
ação educativa, promovendo 
ciclo de palestras nas esco-
las, universidades e o setor 
lojista”, informou.

Conforme Juliana Brasi-
leiro, dentro da programação 
elaborada para a Semana do 
Consumo Seguro, também 
haverá um concurso de re-
dação para alunos de escolas 
e de artigo para alunos de 
faculdade que participam do 
evento. O primeiro colocado 
ganhará um notebook e terá o 
seu texto publicado na Revis-
ta de Direito do Consumidor. 
Para o segundo lugar, a pre-
miação será um tablet e o ter-
ceiro colocado levará como 
prêmio um aparelho celular. 
A premiação será feita duran-
te o IV Congresso Internacio-
nal de Direito do Consumidor.

FotoS: Evandro Pereira

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Remédios
Tomar remédio pirata representa um grande risco à saúde. Entre os produtos que já foram encontrados na fórmula 
dos medicamentos falsificados estão pó de giz, cera de chão, tinta de parede e de asfalto, cimento, pó de tijolo, 
graxa para sapatos, ácido bórico e até arsênico. Além de substâncias nocivas, os produtos falsificados ou não têm 
o ingrediente ativo do medicamento ou possuem uma quantidade incorreta, o que afeta ainda mais a saúde de 
quem já está doente.

Brinquedos
Além de pouca resistência, os brinquedos piratas não apresentam garantia à saúde das crianças. Exames de 
laboratório demonstraram a presença de tintas tóxicas, inclusive cancerígenas, na composição de seus materiais.

Protetor solar
O protetor solar falsificado não protege contra os raios nocivos do sol, facilitando o câncer de pele.

Óculo de sol
São fabricadas com material de pouca ou nenhuma qualidade, as lentes não protegem os olhos dos raios UV, 
causando várias complicações à visão, inclusive a cegueira.

Bebidas
Produzidas sem nenhum parâmetro de qualidade, as bebidas piratas misturam substâncias extremamente noci-
vas ao organismo, como metanol, álcool anidro e acetona.

Tênis, roupas e artigos esportivos
Os artigos esportivos piratas apenas imitam as marcas famosas. No caso dos tênis, o sistema de amortecimento 
e a durabilidade não existem, prejudicando a coluna, joelhos e calcanhares.

Peças automotivas
Um automóvel com peças falsificadas é um perigo constante, tanto para o motorista quanto para o pedestre. 
Freios que não funcionam, rolamentos falsos ou um pneu estourado causam graves acidentes.

CDs, DVDs e programas de computador 
A baixa qualidade de áudio e imagem, falta de encartes e o desrespeito aos direitos autorais são os principais 
motivos para não se comprar mídias piratas. Além disso, CDs e DVDs falsificados danificam o leitor óptico dos 
aparelhos.

Perigos nos produtos falsificados

Diretor do MP-Procon, 
Gualberto Bezerra, 
destaca o alto índice 
de falsificação de 
produtos

As meninas que têm entre 
9 e 11 anos devem retornar a 
um posto de vacinação para 
receber a segunda dose da va-
cina contra o Papiloma Vírus 
Humano (HPV), que segundo 
o Ministério da Saúde (MS) é 
o responsável por causar 70% 
dos casos de câncer de colo 
de útero e a terceira causa de 
morte de mulheres no Brasil.

Para estar imunizada, 
a menina precisa tomar três 
doses da vacina. Em 2015, a 
primeira dose começou a ser 
aplicada no mês de março; a 
segunda está sendo aplicada 
agora, seis meses após a pri-
meira; e a terceira deve ser 
aplicada depois de cinco anos 
da primeira dose. “A menina 
só estará protegida quando 
tomar as três doses, por isso, 
é importante levar o cartão de 
vacinação para a anotação de 
cada dose”, ressalta a chefe de 
Imunização da Secretaria de 
Saúde de João Pessoa, Chiara 
Dantas.

“A vacina é a forma mais 
eficaz de se prevenir contra a 

doença. É importante que os 
pais levem as meninas para 
serem vacinadas, o que contri-
bui para a redução dos riscos e 
a diminuição dos números da 
doença no País”, destacou. 

Dados do Ministério da 
Saúde indicam que até agos-
to 2,5 milhões de meninas de 
9 a 11 anos foram vacinadas 
contra HPV no País. Isso repre-
senta 50,4% do público-alvo, 
formado por 4,9 milhões de 
meninas nessa faixa-etária. No 
ano passado, quando a vacina 
foi disponibilizada no Sistema 
Único de Saúde (SUS), 100% 
do público estimado foi vaci-
nado com a primeira dose, al-
cançando 5 milhões de garotas 
de 11 a 13 anos. 

Já no município, em 2014, 
17.964 meninas entre 11 e 13 
anos tomaram a primeira dose 
da vacina contra o HPV. A se-
gunda dose foi aplicada em 
12.373 meninas. Este ano, re-
ceberam a primeira dose ape-
nas 9.301 garotas, número que 
corresponde apenas a 55,56% 
da meta para o município que 

é de 16.740 crianças com ida-
des entre 9 e 11 anos. 

A vacina contra HPV está 
disponível nas unidades de 
referência espalhadas pela ci-
dade e no Centro Municipal 
de Imunização. O endereço 
destas unidades pode ser con-
ferido no link: http://goo.gl/
YWEknF. Além disso, a parce-
ria com as escolas continua e 
a partir do mês de outubro, as 
crianças poderão ser vacina-
das no ambiente escolar.  

Mulheres
Neste ano, o Ministério 

da Saúde incluiu no grupo alvo 
da vacinação as mulheres de 9 
a 26 anos que vivem com HIV. 
Mais suscetível a complicações 
decorrentes do HPV, esse pú-
blico tem probabilidade cinco 
vezes maior de desenvolver 
câncer no colo do útero do que 
a população em geral. Com a 
medida, 33,5 mil mulheres se-
rão beneficiadas pela vacina-
ção. Para este grupo, o esque-
ma vacinal também conta com 
três doses.

Mais de 16 mil crianças de 9 a 
11 anos devem ser imunizadas 

EM JOÃO PESSOA

A segunda fase da Campanha de 
Vacinação contra o HPV 2015 em Campi-
na Grande começa hoje. Meninas entre 
9 e 11 anos de idade que receberam a 
primeira dose da vacina em março se-
rão vacinadas com a segunda dose nas 
escolas. A Secretaria Municipal de Saúde 
espera imunizar 6.636 crianças.

Nesta quarta-feira, as doses serão 
aplicadas nas escolas João Pereira de 
Assis, no bairro do Catolé e Elpídio de 
Almeida, no bairro Ramadinha II. “O Mi-
nistério da Saúde orientou que voltásse-
mos a fazer a vacinação nas escolas por-
que os resultados são melhores”, disse a 
coordenadora de Imunização do muni-
cípio, Miralva Cruz. As Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) ficarão responsáveis pela 
vacinação nas escolas e os pais devem 
levar o cartão de vacinação para que as 
filhas recebam a proteção contra o pa-
pilomavírus humano (HPV). A segunda 
etapa da campanha começa hoje e vai 
até o fim de dezembro.

Na primeira dosagem do ano, 
2.230 meninas de 9 anos, 2.156 de 10 
anos e 2.250 de 11 foram vacinas em 
Campina Grande, totalizando 6.636 
meninas, o que representa 69,41% 

do total de crianças do sexo feminino 
nesta faixa etária da cidade, ou seja, 
quase um terço do público-alvo não 
tomou a primeira dose.

“Os pais que ainda têm receio quan-
to à vacina devem perder este medo 
porque os efeitos colaterais são mínimos 
e com relação à sexualidade, tomar a 
vacina não significa dizer que desperta-
rá a menina para o sexo, mas estaremos 
evitando problemas futuros”, destacou 
a diretora de Vigilância Sanitária do mu-
nicípio, Eliete Nunes.

A terceira e última dose para este 
ciclo somente será aplicada daqui a cin-
co anos. As crianças que completarem 9 
anos podem receber a primeira dose nas 
UBS. Se a menina passar da faixa etária 
indicada pode perder o direito de rece-
ber a vacina, que é importantíssima, já 
que estimativas da Organização Mun-
dial da Saúde indicam que 290 milhões 
de mulheres no mundo são portadoras 
da doença. Em relação ao câncer do colo 
do útero, estudos apontam que 270 mil 
mulheres, no mundo, morrem devido à 
doença. Neste ano, o Instituto Nacional 
do Câncer estima o surgimento de 15 mil 
novos casos.

Começa hoje segunda fase da 
campanha contra o HPV 2015

EM CAMPINA GRANDE
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Soledade e São João do Cariri 
ganham barragens subterrâneas
As ações do governo do 
Estado atendem as áreas 
mais críticas da Paraíba

O Governo da Paraíba, 
através das secretarias de 
Estado da Agricultura Fami-
liar e do Desenvolvimento do 
semiárido (seafds) e do De-
senvolvimento e Articulação 
Municipal (sedam), iniciou, 
na segunda-feira (14), a cons-
trução da segunda barragem 
subterrânea do Plano Emer-
gencial de Enfrentamento à 
Estiagem – Programa Viva 
Água na comunidade Malha-
da da Roça, Município de são 
João do Cariri. 

Na última sexta-feira, 
técnicos da seafds entre-
garam, na propriedade de 
sebastião Domingos, no sí-
tio Melancias, zona Rural 
da cidade de soledade, a 
primeira das 18 barragens 
subterrâneas compactuadas 
com a prefeitura por meio do 
plano, que foi lançado em ju-
nho pelo governador Ricardo 
Coutinho. Cerca de 2 mil bar-
ragens subterrâneas devem 
ser implantadas nas cidades 
paraibanas em situação de 
emergência.

“O objetivo de uma tec-
nologia social é produzir um 
novo patamar de desenvolvi-
mento, que permita o acesso e 
a produção do conhecimento 
por toda a população, unindo 
os saberes acadêmico e popu-
lar na busca de soluções so-
ciais inovadoras. Foi isso que 
aconteceu em soledade e em 
são João do Cariri. Os técnicos 
da seafds e os agricultores ex-

perimentadores dialogando e 
construindo uma barragem 
subterrânea”, destacou o se-
cretário Lenildo Morais.

A construção da barra-
gem subterrânea em são João 
do Cariri, com 50m de com-
primento por 3,1m de pro-
fundidade, ajudará a família 
de João Ramos de Oliveira, 
de 89 anos, a salvar suas la-
vouras e a manter o rebanho 
em período de estiagem. A 
avaliação é do prefeito Cos-
me Gonçalves de Farias, que 
foi parceiro na construção 
da barragem subterrânea. “É 
muito importante essa par-
ceria, pois convivemos numa 
região muito seca que se não 
fosse essa união de forças 
governo, prefeitura e comu-
nidade essa barragem jamais 
poderia se tornar realidade. 
Então, temos que agradecer 
ao Governo do Estado por 
essa iniciativa e colaborar 
da melhor forma para que 
os agricultores familiares te-
nham, no próximo ano, com 
as chuvas chegando, águas 
já represadas nessas barra-
gens”, disse o prefeito.

Na região de são João do 
Cariri, estão sendo prepara-
das 32 barragens subterrâ-
neas, das quais 11 serão en-
tregues nessa primeira fase 
do programa. Orientados 
pelos técnicos da seafds, os 
agricultores usam uma técni-
ca antiga e simples de convi-
vência com o semiárido, que 
acumula água no subsolo, 
evitando a evaporação e faci-
litando o plantio de capim e 
forrageiras para os animais, 
milho, feijão e fruteiras, bem 

como água, através de cacim-
bão, para abastecimento. 

Para a agricultora Donaci 
de Farias Oliveira, de 79 anos, 
esposa do seu Cosme, dono 
das terras onde foi construída 
a obra hídrica, foi graças ao 
empenho da parceria seafds/
sedam e o apoio recebido da 
Prefeitura Municipal que está 
vendo realizado o sonho de 
ter água armazenada em sua 
propriedade. Ela revelou que 
tinha dificuldade de acesso 
à água, mesmo com o apoio 
dos carros-pipa. “sempre 
criei bodes, mas agora, com a 
certeza de ter água para irri-
gação, pretendemos começar 
a cultivar hortaliças e outras 
culturas, aumentar o plantio 
de capim elefante e plantar 
alguns pés de coco. Foi o Go-
verno do Estado e a prefeitu-
ra quem viabilizou tudo isso”, 
comentou a agricultora.

De acordo com o secre-
tário de Agricultura e Meio 
Ambiente de são João do 
Cariri, Fabiano de Farias Be-
zerra os benefícios recebi-
dos com a barragem serão 
duradouros e permitirão a 
criação de uma vazante ar-
tificial onde a umidade do 
solo se prolongará por longo 
tempo, chegando até quase 
o final do período seco no 
semiárido. “Os agricultores 
podem, assim, cultivar com 
sucesso os plantios tradicio-
nais de grãos (milho e fei-
jão), mas, também, produzir 
frutas como manga, goiaba, 
acerola, além de pastagens e 
capineiras, em plena área de 
caatinga e sem irrigação con-
vencional”, disse.
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Na propriedade rural do agricul-
tor familiar Sebastião Domingos, de 
63 anos, no Sítio Melancias, zona ru-
ral de Soledade, a barragem foi insta-
lada na manhã da última sexta-feira 
(11). Seu Bastos, como é mais conhe-
cido, e sua esposa, Francisca Januário 
de Oliveira, têm a certeza que o ce-
nário árido vai mudar, graças à água 
que será armazenada pela barragem 
subterrânea construída pelo Estado 
em parceria com o município. “É bem 
importante esse sistema de barragem. 
É possível desenvolver a agricultura, 
plantar, fazer horta e desenvolver a 
comunidade”, disse seu Bastos, que 
agora está à espera da chuva para ver 
a obra cumprir sua função de reter 
água no solo. Na sua propriedade, foi 
colocada uma lona com 50m de exten-
são por 2,5m de profundidade

Segundo o secretário Lenildo 
Morais, a tecnologia social alterna-
tiva continuará a ser executada. “É 
uma experiência já comprovada em 
várias regiões do Nordeste. Quere-
mos implantar cada vez mais e incen-
tivar o agricultor, para que ele possa 
plantar para sua própria subsistên-
cia”, afirmou, destacando também a 
importância nesta ação da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento e Ar-
ticulação Municipal, sob a gestão do 
secretário Waldson Souza, que for-
mulou todo o edital e cadastro das 
prefeituras. 

As barragens subterrâneas são 
feitas com a instalação de uma lona 
plástica na parte mais baixa do terre-
no, impedindo que a água das chuvas 
escoe e permitindo um reservatório 
para a irrigação.

Construção é simples e muito segura

Beneficiados e 
técnicos da Seafds 
observam  os 
procedimentos da 
conclusão da obra

A Escola Especial de Mú-
sica Juarez Johnson (EEMJJ), 
da Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc), realiza, 
de 21 a 24 deste mês, uma 
série de atividades para ce-
lebrar o Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiência, 
comemorado em 21 de se-
tembro. A programação co-
meça na segunda-feira (21), 
com a exposição “Música e 
Vida”, a partir das 10h, no 
mezanino 1, rampa 2 do Es-
paço Cultural.

Na terça-feira (22), ha-
verá uma oficina de artes 
plásticas. Na quinta-feira 
(24), o aniversário da esco-
la será comemorado com a 
participação dos alunos da 
EEMJJ e do Projeto de Inclu-
são social através da Músi-
ca e das Artes (Prima). As 
apresentações terão início 
às 14h30, no auditório da 
escola. “Tendo em comum a 
inclusão social e a promoção 
da cidadania, comemorare-
mos o aniversário da escola 
em uma tarde de apresen-
tações e troca de experiên-
cias”, diz Leonnardo Limon-
gi, coordenador da unidade 
cultural.

Escola de Música 
A escola atende a crian-

ças e adolescentes, com ida-
de a partir de um ano, com 
ocorrências como síndrome 
de Down, síndrome de As-
perger, síndrome de Willian, 
mutismo, nanismo, autismo, 
deficiência visual, hidrocefa-

Escola Juarez Johnson da Funesc 
participa do Setembro Inclusivo

PROGRAMAÇÃOA ESPECIAL

lia, paralisia cerebral.
A EEMJJ é referência no 

atendimento a pessoa com 
deficiência pela abordagem 
que adota. Cada aluno assis-
te a duas aulas por semana 
com atendimento individual. 
Este método permite que o 
professor conheça as dificul-
dades e aptidões do aluno 
e, assim, possa desenvolver 
um trabalho que aproveite 
da melhor forma possível as 
suas potencialidades, agu-
çando os estímulos através 
de analogias com cores e nú-
meros, e alcançando um re-
sultado promissor em menor 
espaço de tempo. 

O corpo docente é forma-
do por cinco músicos que en-
sinam piano, violino e violon-
celo. A equipe conta também 
com o suporte de profissio-
nais especializados em psico-

logia, terapia ocupacional, en-
fermagem e fonoaudiologia.

Setembro Inclusivo
A programação da EEMJJ 

está inserida no setembro 
Inclusivo, desenvolvido pelo 
Governo do Estado, por meio 
da secretaria de Desenvolvi-
mento Humano (sedh) e da 
Fundação Centro Integra-
do de Apoio ao Portador de 
Deficiência (Funad), entre 
outros órgãos. As ativida-
des alusivas ao Dia Nacio-
nal de Luta da Pessoa com 
Deficiência se estendem até 
o dia 30 deste mês. O obje-
tivo é fortalecer a cidadania 
das pessoas com deficiência 
na Paraíba. A programação 
completa pode ser conferida 
no link http://issuu.com/fu-
nadpb/docs/setembro_in-
clusivo_-_funad

Atividades se iniciam na segunda com a Exposição “Música Vida”

A Empresa Estadual de Pesqui-
sa Agropecuária da Paraíba (Eme-
pa), integrante da Gestão Unificada 
Emepa/Interpa/Emater (GU), vincula-
da à Secretaria do Desenvolvimento 
Agropecuário e da Pesca, desenvol-
ve o teste Progênie em gado Sindi 
desde 2014. O gado da raça Sindi, 
devido sua facilidade de adaptação, 
tem-se constituído numa alternati-
va para a produção de leite na re-
gião Semiárida, mesmo com as pe-
culiaridades climáticas.

O programa foi lançado pela 
Associação Brasileira dos Criadores 
de Sindi e Embrapa/Centro Nacio-
nal de Pesquisa de Gado Leiteiro, 
durante a Exporzebu em Uberaba, 
Minas Gerais, em maio do ano pas-
sado. Na ocasião, entre outros, es-
tiveram presentes os pesquisadores 
da Emepa, rômulo Pontes de Freitas 
Albuquerque e ricardo Henrique 
de Miranda Leite, e o presidente da 
ABCSindi, Mário Borba.

O teste Progênie é uma metodo-
logia que avalia os touros pelo de-
sempenho produtivo de suas filhas 
em vários rebanhos, produzidas por 
acasalamentos aleatórios, com sê-
men codificado, em rebanhos puros 
e mestiços.  Também são utilizadas 
as filhas resultantes dos acasalamen-
tos dirigidos, nos rebanhos puros 
em controle leiteiro oficial realiza-
do pelo Programa de Melhoramen-
to Genético zebuíno, da Associação 
Brasileira de Criadores de zebu, des-
de que atendam as exigências de 
número, distribuição entre fazendas 
e conexão genética entre grupos de 

contemporâneos. Segundo o pesqui-
sador rômulo Albuquerque, nestes 
testes, mais recentemente, acrescen-
tou-se a utilização de sêmen identifi-
cado em matrizes que possuam con-
trole leiteiro oficial. Todo o trabalho 
de pesquisa é realizado na Estação 
Experimental de Alagoinha, com o 
acompanhamento do diretor técnico 
Manuel Duré.

Para o pesquisador, este é o 
método mais preciso para se ava-
liar o real potencial genético de 
um touro para a produção de lei-
te. Para que um touro seja avalia-
do e disponibilizado ao mercado 
é necessário que tenha produzido 
várias filhas e que estas tenham en-
cerrado a primeira lactação. “Para 
isto, usualmente são gastos mais 
de seis anos”, explicou.

O teste de Progênie começou há 
mais de três décadas com os zebuí-
nos das raças Gir e Guzerá, e final-
mente no ano passado a raça Sindi 
foi incluída no Programa de Melho-
ramento Genético – Teste Progênie. 
rômulo recorda que os criadores 
desta raça consideraram a decisão 
como um fator decisivo para garan-
tir competitividade com as demais 
raças zebuínas – Guzerá e Gir – me-
lhoradoras para produção de leite 
em ambiente tropical.

Atualmente vários núcleos cria-
tórios já se habilitaram para partici-
par da implementação deste progra-
ma de melhoramento da Progênie. 
Participarão todos os criadores da 
raça Sindi que tiverem interesse no 
programa.

Emepa faz teste de procedência
da raça Sindi para melhoramento

PRODUÇÃO DE VACAS LEITEIRAS
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Paraíba
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Polícia da Paraíba apreende quase 
uma tonelada de drogas em 2015
Entorpecente recolhido 
em maior quantidade foi a 
maconha, com 890 kg

IFPB convoca 
pré-classificados

A Pró-Reitoria de Ensino do 
IFPB está convocando candidatos 
pré-classificados por meio da lista 
de espera do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) para manifestarem 
interesse em matrícula para os 
cursos superiores presenciais do 
segundo semestre do ano letivo nos 
campi de Cabedelo, Campina Grande, 
João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí e 
Princesa Isabel. São 182 vagas dis-
tribuídas entre os sete campi para 
esta 4ª e última chamada. 

Os convocados têm hoje e 
amanhã para manifestarem interes-
se na matrícula, devendo para isso 
levar a documentação exigida ao 
campus para onde se inscreveram. 
Os retardatários terão nova chance 
no dia 18 de setembro. No dia 28 de 
setembro será divulgado o edital de 
confirmação de matrícula.

Sine nos Bairros vai 
hoje ao Grotão

O Sine-JP oferece hoje à po-
pulação do Grotão e proximidades 
serviços de capacitação, cadastra-
mento e encaminhamento às vagas 
de trabalho. O atendimento é parte 
do programa Sine nos Bairros, reali-
zado numa parceria da Secretaria do 
Trabalho, Produção e Renda com a de 
Desenvolvimento Social.

Os serviços serão realizados 
no Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) do Grotão, na 
Rua Severino Bento de Morais, 13, 
das 8h ao meio-dia. Todas as pes-
soas com idade a partir de 16 anos 
e que tenham Carteira de Trabalho 
podem participar. Também é preci-
so apresentar RG, CPF e currículo. 
Além do cadastramento e encami-
nhamento às vagas de emprego, a 
população terá acesso ao curso de 
inserção à empregabilidade.

Vagas em cursos do 
Pronatec em JP

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Social de João Pessoa abre, 
amanhã e  sexta-feira, inscrições 
para 250 vagas em 14 cursos 
técnicos e artesanais do Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). 
Para conferir detalhes das va-
gas, o interessado deve acessar o 
linkhttp://goo.gl/5KMPPS.

 As inscrições serão realiza-
das no horário das 9h às 12h e das 
13h às 17h, na coordenadoria da 
Sedes/Pronatec, no Parque Solon 
de Lucena, 216, Centro - vizinho ao 
Restaurante Popular. Os cursos se-
rão iniciados em datas alternadas a 
partir do dia 5 de outubro.  O can-
didato deve residir em João Pessoa, 
ter mais de 15 anos, ser cadastrado 
no CadÚnico e ter o Número de Iden-
tificação Social (NIS). 

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A previsão do tempo para 
hoje, de acordo com a Aesa, é de céu 
parcialmente nublado com chuva 
fraca e isolada na faixa litorânea. Já 
para as regiões do Agreste e Brejo 
do Estado, a previsão é de céu nu-
blado a parcialmente nublado com 
chuvas esparsas. A quarta-feira 
ainda vai ser de céu parcialmente 
nublado no Cariri-Curimataú e de 
céu parcialmente nublado a claro no 
Alto Sertão e Sertão.

Com relação às temperaturas, 
a previsão indica máxima de 30º C 
e mínima des 20º C no Litoral. No 
Agreste, a máxima deve ficar em 
29º C e a mínima em 19º C. Para o 
Brejo, máxima de 25º C e mínima de 
17º C. No Cariri-Curimataú, máxima 
de 32º C e mínima de 17º C. No Alto 
Sertão, entre  35º C e 20º C, e no 
Sertão, entre 36º C e 20º C. 

O enfrentamento ao 
tráfico de drogas é uma das 
prioridades das Forças de 
Segurança da Paraíba. Em 
João Pessoa, visando reduzir 
a criminalidade, o trabalho 
investigativo da Polícia Civil 
na repressão qualificada ao 
comércio de entorpecentes 
conta com uma unidade es-
pecializada: a Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes 
(DRE), que de janeiro a ao 
início de setembro deste 
ano apreendeu mais de 950 
quilos de drogas. O entor-
pecente recolhido em maior 
quantidade foi a maconha 
(890,311 kg), seguido por 
cocaína (41,972 kg) e depois 
o crack (28,078 kg). Por úl-
timo, aparecem as drogas 
sintéticas com 39 unidades 
recolhidas.

No relatório elaborado 
pela delegacia especializa-
da, constam ainda 17 armas 
apreendidas, 386 munições 
e 22 veículos apreendidos 
durante as prisões e abor-
dagens policiais.  De acor-
do com o delegado titular 
da DRE, Thiago Sandes, os 
números representam um 
trabalho focado nos crimino-
sos que atuam no comércio 
ilegal de entorpecentes. Ele 
ressalta também a impor-
tância de informações vindas 
por meio do número 197, 
Disque Denúncia da Secreta-
ria da Segurança e da Defesa 
Social. “Temos realizado vá-
rias ações em que recebemos 
informações da população. 
Nossas equipes de investiga-
ção vão para as ruas interro-
gar, levantar dados e depois 
pedimos os mandados de 
prisão, busca e apreensão. 
Também acontecem pri-
sões em flagrante”, ressaltou 

Thiago Sandes.
Ainda segundo Sandes, 

a unidade especializada tem 
realizado ações em conjun-
to com outras delegacias 
do Estado, e a parceria tem 
sido desde a troca de infor-
mações sobre investigados 
até a prisão e desarticulação 
de grupos criminosos. “Essa 
parceria tem dado bons re-
sultados. Recentemente, na 
zona rural de Cajazeiras, a 
DRE apreendeu 769 tabletes 
de maconha, a maior quan-
tidade da droga retirada de 
circulação pelas polícias es-
taduais este ano. Equipes da 
20ª Delegacia Seccional tam-
bém deram apoio à delegacia 
especializada e o resultado 
foi acima da média. Conti-
nuaremos investindo nesse 
tipo de trabalho em conjunto 
e com foco na repressão qua-
lificada”, revelou o policial. 

O delegado geral de Po-
lícia Civil, João Alves de Al-
buquerque, também desta-
cou os trabalhos conjuntos 
e organizados de unidades 
policiais a fim de reprimir o 
comércio de drogas. “Vamos 
continuar um trabalho inte-
grado entre a Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes 
(DRE) com as Regionais e 
Seccionais, visando comba-
ter o tráfico de drogas ilícitas 
no Estado da Paraíba. Este 
trabalho conjunto também 
é importante para reduzir 
os números de Crimes Vio-
lentos Letais Intencionais 
(CVLI) e Crimes Violentos 
Patrimoniais (CVP) que es-
tamos combatendo diaria-
mente através das investiga-
ções e prisões, seguindo as 
diretrizes do programa Pa-
raíba Unida pela Paz”, disse, 
lembrando ainda a integra-
ção entre a instituição e as 
demais forças de Segurança, 
como Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu 5 kg de crack, no 
final da manhã de ontem, durante 
fiscalização conjunta com a Receita 
Estadual e a Agência de Vigilância 
Sanitária. A abordagem ocorreu na 
BR-101, município de mamanguape, 
Zona da mata Norte da Paraíba.

A droga estava sendo transpor-
tada em um táxi do município per-
nambucano de Primavera. O veículo 
vinha de Parnamirim (RN) e tinha 
como destino a cidade do Recife até 
ser abordado pelos agentes no pos-
to da PRF de mamanguape. Os dois 
passageiros, sendo um com 40 anos 
de idade e outro com 34, confessa-

ram que apanharam o entorpecente 
com um “contato” no Rio Grande do 
Norte e que receberiam R$ 600 pelo 
transporte até o receptador, no Re-
cife.

Os tabletes, em um total de cin-
co, estavam escondidos em várias 
partes internas do carro, entre elas, 
sob o banco traseiro e entre forros 
de portas. Um dos suspeitos tem an-
tecedentes criminais.

O flagrante de tráfico de dro-
gas foi registrado na Delegacia da 
Polícia Civil de mamanguape. Caso 
sejam condenados, os acusados po-
derão pagar pena de reclusão que 
varia de cinco a 15 anos.  

Dois homens são presos durante 
fiscalização com 5 quilos de crack

NA BR-101

Droga foi apreendida durante ação conjunta entre PRF, Receita Estadual e Agevisa

Homem acusado 
de liderar tráfico 
é localizado em 
Cruz das Armas 

A Polícia Militar, por 
meio do 1º Batalhão, pren-
deu ontem José Valmir de 
Santana, de 33 anos, consi-
derado um dos líderes do 
tráfico de drogas da comu-
nidade Lagoinha, no bairro 
de Cruz das Armas, em João 
Pessoa. Ele estava foragido 
da Penitenciária Média de 
Mangabeira há 1 ano e 4 me-
ses, onde cumpria pena por 
roubo no regime semiaberto.

A prisão aconteceu 
quando os policiais foram 
apoiar um fiscal do Crea 
(Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia da Para-
íba) que estava embargando 
uma obra irregular da cons-
trução de uma casa na co-
munidade. A residência era 
justamente do suspeito que, 
segundo informações levan-
tadas pela PM, estava sendo 
construída com o objetivo de 
servir como mais um pon-
to de apoio para o tráfico de 
drogas local.

Os policiais se depara-
ram com ele próximo à cons-
trução e depois foram até a 
casa na qual ele ficava escon-
dido, onde foi encontrado 
um revólver calibre 38. José 
Valmir de Santana foi enca-
minhado para a nova Central 
da Polícia Civil.

Trotes prejudicam trabalho do Procon-JP
Em um mês, o plantão 

noturno por telefone do final 
de semana da Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP) 
realizou 57 atendimentos. 
Mas o trabalho dos fiscais 
do órgão nesse horário está 
sendo prejudicado por tro-
tes, com pessoas ocupando a 
linha 0800 083 2015 apenas 
por diversão. 

O secretário do Procon-
-JP, Helton Renê, pede às pes-
soas que não ocupem a linha 
0800 083 2015 do plantão 
noturno de final de semana 
com brincadeiras, já que ela 
é a única via de atendimento 
aos consumidores nesse ho-
rário, no Estado. 

“Disponibilizamos mais 

este serviço para facilitar 
a vida do cidadão que fica 
sem atendimento no final de 
semana à noite, então não é 
correto que algumas pesso-
as ocupem a linha para fazer 
trotes em detrimento da-
queles que realmente que-
rem ou precisam receber 
uma orientação ou informa-
ção”, lamentou.

O atendimento notur-
no do final de semana no 
Procon-JP começa às 20h da 
sexta-feira e se estende até 
as 3h da manhã seguinte, re-
petindo o mesmo horário no 
sábado e no domingo. Duran-
te esse período, a assistência 
ao consumidor é realizada 
apenas através do telefone 
0800 0832015, com a sede 

da Secretaria permanecendo 
fechada. 

Os números
O secretário disse que 

está satisfeito com a recep-
tividade das pessoas e que 
os números mostram que 
o serviço era uma neces-
sidade. “Aparentemente, o 
número pode parecer pe-
queno, mas imagine que, 
em algumas horas, duran-
te três noites por semana, 
recebemos ligações de 57 
consumidores que estavam 
se divertindo com a família 
em um restaurante, fazendo 
compras em shoppings ou 
supermercados, ou até mes-
mo aproveitando o tempo 
livre para descansar e apro-

veitou para ligar e tirar uma 
dúvida porque não pode fa-
zê-lo nos dias úteis. Estamos 
satisfeitos por prestar mais 
esse serviço”. 

O Procon-JP Final de Se-
mana funciona com um fiscal 
do órgão e um guarda muni-
cipal em regime de plantão e 
é o primeiro do País a aten-
der nesse horário. O progra-
ma consiste em dar orien-
tação ao consumidor e os 
plantonistas poderão se des-
locar em diligência se houver 
denúncia de irregularidades 
na relação consumerista e o 
fornecedor de bens ou servi-
ço pode vir a ser notificado 
ou autuado, conforme o Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor (CDC). 

PLANTÃO POR TELEFONE

Famílias ciganas de Sousa serão cadastradas
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), reali-
zou na segunda-feira (14), 
em João Pessoa, reunião 
técnica para definir ação 
cadastral que acontecerá 
amanhã e sexta-feira com a 
população cigana no muni-

cípio de Sousa.
O objetivo é realizar 

uma busca ativa com as fa-
mílias ciganas para fazer 
um levantamento das pes-
soas que ainda não estão 
inscritas no Cadastro Único 
do Governo Federal e estão 
sem acesso ao Programa 
Bolsa Família, além de ou-

tros benefícios sociais. 
Também participaram 

da reunião os representan-
tes da Secretaria de Ação 
Social de Sousa, do Insti-
tuto de Polícia Científica 
(IPC), além dos ciganos e 
de um grupo de antropólo-
gos que estuda a população 
cigana.

Emissão de documentos
A equipe do Programa Ci-

dadão, da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), foi a Sousa na semana 
passada e emitiu documenta-
ção das famílias ciganas que 
não tinham identidade e CPF, 
necessários para o acesso a 
programas sociais. 

LEVANTAMENTO

Foto: PRF
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no impeachment de 
Fernando Collor

Página 18
Políticas
17 João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de setembro de 2015

GOVERNO DA SOLIDARIEDADE

Há 20 anos a Paraíba perdia Mariz
Paraibano se destacou na 
política nacional quando 
esteve no Legislativo

O ex-governador da Pa-
raíba, Antonio Mariz, cuja 
morte completa 20 anos hoje, 
foi uma figura importante não 
apenas no cenário político es-
tadual, mas nacional, sendo 
lembrado pelo seu legado no 
sistema político atual - como 
responsável pela emenda 
constitucional que instaurou o 
sistema proporcional nas elei-
ções. Como gestor público, a 
sua maneira destacada de ge-
rir o patrimônio público, ana-
lisando as conjunturas de uma 
maneira globalizada, também 
serviu como inspiração para 
novos gestores.

O cientista político e co-
lunista de A União, Jaldes 
Meneses, ressaltou a figura 
de Mariz como um sujeito de 
convicções e que, apesar de 
sua origem sertaneja, tinha 
uma visão política ‘macro’: 
“Antonio Mariz deve ser lem-

brado, apesar de ser de ori-
gem de Sousa, como um polí-
tico que não tinha uma visão 
provinciana. Era um homem 
de convicções, que teve par-
ticipação importante na re-
solução de problemas nacio-
nais, tendo inclusive um dedo 
no molde do atual sistema 
político, sendo o responsável 
pela emenda constitucional 
do voto proporcional”.

De acordo com Jaldes, 
o PMDB mudou muito des-
de a morte de Mariz até os 
dias atuais e lembrou que, 
apesar de ter pego o legado 
de Mariz à frente do Gover-
no do Estado, José Maranhão 
impôs mudanças e construiu 
um novo Governo: “Ele [Ma-
riz] saiu do PTB e ajudou a 
fundar o PMDB em 1980, 
pegando ali o finzinho da Di-
tadura Militar e a transição 
para a Democracia. Então 
mudou muito o partido. Da 
geração dele, aqui na Paraí-
ba, só temos José Maranhão 
que, no começo do seu exer-
cício como governador, após 
a morte de Mariz, teve sim 
uma influência dele na ges-
tão, mas ele foi mudando, 

Em memória aos 20 anos 
da morte do ex-governador 
da Paraíba, Antonio Marques 
da Silva Mariz, uma sessão es-
pecial foi realizada na manhã 
dessa terça-feira, no auditório 
da Procuradoria Geral de Jus-
tiça, em João Pessoa. Na oca-
sião, Luciano Mariz Maia, pro-
curador da República e primo 
em segundo grau de Antonio 
Mariz; Carlos Pereira, supe-
rintendente do Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER) e Juarez Farias, ex-con-
selheiro do Tribunal de Con-
tas do Estado, relembraram a 
trajetória política e de vida de 
Antonio Mariz e a importân-
cia de sua luta para a socieda-
de paraibana. 

Para Luciano Mariz, as 
lutas do ex-governador ser-

viram de inspiração para o 
trajeto de sua própria histó-
ria pessoal.   

“Antonio Mariz ainda 
muito cedo aplicou todo o seu 
esforço e energia para a causa 
comum. Aos 25 anos de idade 
foi prefeito de Sousa em um 
contexto em que ele enfrentava 
um poder econômico, um dos 
homens mais ricos do Estado 
na época que era José Gadelha. 
Depois de ser deputado fede-
ral marcou-se com discurso de 
posições em defesa da demo-
cracia, em defesa da dignida-
de da pessoa humana. Então 
ele serviu de inspiração para 
muitos jovens da minha época 
e inclusive para mim mesmo”, 
comentou Luciano Mariz Maia. 

A série de homenagens 
continua hoje com uma ses-
são especial na Assembleia 
Legislativa da Paraíba, e outra 
amanhã no Senado Federal.

História e legado
Antonio Marques da Sil-

va Mariz foi advogado, pro-
motor de justiça e político. 
Nasceu em 5 de dezembro de 
1937 em João Pessoa. Duran-
te sua carreira política, foi 
prefeito de Sousa de 1963 a 
1969, deputado federal pela 
Paraíba por quatro manda-
tos, senador de 1991 a 1994 
e governador da Paraíba de 
1º de Janeiro de 1995 até 16 
de setembro de 1995, quan-
do faleceu.

Mariz iniciou sua atuação 
política na época de estudante 
na Faculdade Nacional de Di-
reito do Rio de Janeiro, onde 
militou no Centro Acadêmico 
Cândido de Oliveira (Caco). 
Estudou Ciências Políticas na 
Universidade de Nancy, na 
França, e foi promotor de Jus-
tiça, antes de se candidatar a 
prefeito de Sousa, na Paraíba, 

pelo Partido Trabalhista Bra-
sileiro (PTB), em 1963.

A transparência foi uma 
marca da sua gestão. Por 
meio da rádio Difusora Rio do 
Peixe, todos os dias prestava 
contas das despesas e recei-
tas públicas.

Com a extinção dos parti-
dos políticos pelo Ato Institu-
cional nº 2, e o surgimento da 
Arena e do MDB, o caminho 
natural de Mariz seria este 
último. No entanto, as contin-
gências políticas no Estado o 
levaram a se filiar à Arena.

Mariz concluiu seu man-
dato de deputado federal em 
janeiro de 1983. Foi convida-
do, então, pelo governador 
Franco Montoro para assumir 
a chefia do escritório do Ban-
co de Desenvolvimento do Es-
tado de São Paulo (Badesp) no 
Rio de Janeiro. Em seguida, foi 
indicado pelo presidente Tan-

credo Neves – já na montagem 
da nova equipe de governo 
– para a Diretoria de Desen-
volvimento Urbano do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), 
cargo que assumiu em 1985.

Em 1994, Mariz foi eleito 
governador da Paraíba pelo 
PMDB, derrotando, no se-
gundo turno, a candidata do 
PDT, Lúcia Braga, com 222 
mil votos de vantagem. Já na 
campanha, o estado de saú-
de de Mariz veio se agravan-
do e ele governou por pouco 
tempo. Faleceu no dia 16 de 
setembro de 1995, na Granja 
Santana, residência oficial do 
governador do Estado.

Mesmo que em um pe-
ríodo muito curto, imprimiu  
sua marca. Para definir a sua 
gestão, criou o slogan “Go-
verno da Solidariedade”. Es-
tabeleceu como prioridades 
a melhoria da rede pública 

de saúde e a elaboração de 
um arrojado programa de 
educação pública.

Homenagens lembram trajetória do ex-governador
LEGADO DEIXADO PARA O ESTADO

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

“O governador Antonio Mariz foi um dos pa-
raibanos que honrou sua passagem pela política 
pela firmeza de posições e coerência. Na verda-
de, em 1982, tive a oportunidade de lhe conceder 
meu primeiro voto para governador. Tenho uma 
sensação que ele teria contribuído diferenciada-
mente se tivesse a oportunidade de exercer o seu 
mandato de governador. Numa época de aridez 
na política, Mariz faz muita falta”.

Ricardo escolheu Mariz 
para governador em 1982

Ex-governador é lembrado por sua proximidade com a população, apesar de brevíssimo mandato

De acordo com o histo-
riador José Octávio de Arruda 
Mello, três entidades se uni-
ram para derrubar Collor, que 
já sofria grande desgaste à 
época: “O Caras Pintadas, lide-
rado por Lindberg Farias, hoje 
senador da República pelo Rio 
de Janeiro, junto com a Asso-
ciação Brasileira de Imprensa 
(ABI), liderada por Barbosa 
Filho, e o Congresso Nacional, 
que se conjugaram e fizeram 
uma frente única para derru-
bar Collor através do impeach-
ment. Para isso contrataram o 
advogado Evandro Lins e Silva, 
ex-ministro do STF [Supremo 
Tribunal Federal], que havia 
sido aposentando compulso-
riamente por Costa e Silva atra-
vés de um ato institucional”.

Evandro então procurou 
uma articulação com o Con-
gresso para conseguir o apoio 
necessário para a instauração 
do processo de impeachment 
e foi aí que ele fez o contato 
com o então senador da Re-

pública Antonio Mariz: “En-
tão ele [Evandro] procurou 
uma figura no Congresso que 
desse suporte à atuação dele, 
que fizesse a ponte junto com 
ele para encaminharem o im-
peachment na Câmara dos 
Deputados. Então o Congresso 
escolheu Mariz e a partir daí 
eles agenciaram o processo de 
impeachment de Collor”, ex-
plicou José Octávio.

Para José Octávio, foi 
um entendimento jurídico 
entre Antonio Mariz e Evan-
dro que possibilitou a cassa-
ção dos direitos políticos de 
Collor por oito anos, após o 
impeachment: “O impeach-
ment foi implementado pelo 
Congresso, através da Câma-
ra dos Deputados. Então Ma-
riz e Evandro firmaram um 
entendimento, se apoiando 
no direito norte-americano, 
utilizando como exemplo o 
caso de Nixon nos Estados 
Unidos, porque Collor re-
nunciou para perder apenas 

o mandato. Entretanto, o 
entendimento entre os dois 
[Mariz e Evandro] previa que 
a renúncia não esgotava o 
processo. E por conta disso, 
surgiu a pena acessória que 
cassou os direitos políticos 
dele [Collor] por oito anos”. 

Além de ministro do 
STF, Evandro Lins e Silva foi 
ministro chefe do Gabinete 
Civil da Presidência da Repú-
blica e ministro das Relações 
Exteriores do Brasil durante 
o ano de 1963 e ocupou ca-
deira na Academia Brasileira 
de Letras, de 1998 a 2002. O 
historiador José Octávio rela-
ta que, em um livro, Evandro 
enaltece a pessoa de Antonio 
Mariz: “Disse [Evandro] que 
nunca se deparou com um 
parlamentar tão consciente 
das suas funções e da mis-
são que ele tinha reservado 
a cumprir junto consigo, na 
busca pelo impeachment de 
Collor. Ele colocou Mariz lá 
em cima”.

Relevância na história do País

(...) A 
solidariedade tem 
como primeira 
e absoluta 
prioridade o 
resgate da 
cidadania. E este 
resgate começa 
pela eliminação 
da fome. Cidadão 
que não se 
levanta, porque a 
fome não deixa, 
também não 
trabalha porque 
lhe falta a força 
e não participa 
porque perde 
a crença nos 
outros cidadãos. 

ajustando o secretariado a 
seu gosto e, no final, perto de 
se reeleger, já era outro Go-
verno totalmente diferente”.

Relação com Ricardo
Jaldes Meneses analisou 

que a relação que Mariz ti-

nha com as classes médias e 
o perfil do eleitoral o fazia se 
assemelhar com o atual gover-
nador do Estado, Ricardo Cou-
tinho: “A relação que ele tinha 
com as classes médias, prin-
cipalmente a de João Pessoa, 
me lembra Ricardo Coutinho, 

apesar do perfil das classes ter 
mudado muito nos últimos 15, 
20 anos. O perfil do eleitorado 
de ambos era muito parecido. 
Infelizmente ele não teve a 
oportunidade de governar a 
Paraíba por muito tempo, para 
compararmos a gestão”.

(...) O traço 
característico 
dominante dos 
governos do 
Brasil, das elites 
dirigentes, dos 
quadros que 
detêm o poder 
econômico, a 
característica 
dessa cúpula 
nacional é a 
crueldade, é a 
incapacidade de 
agir com senso 
de humanidade, 
com bondade. 
É uma classe 
dirigente cruel. 

“(...) Não pago 
qualquer preço 
para chegar 
ao poder. 
Quero governar 
a Paraíba. 
Mas quero 
governá-la em 
nome das forças 
progressistas, 
dos ideais de 
nossa juventude.

Feliphe Rojas
Especial para A União

FOTO: Arquivo/A União
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Mariz teve atuação decisiva no 
impeachment de Fernando Collor
Trabalho como relator da 
Comissão Especial no 
Senado resultou em triunfo

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Há em curso uma tendência à liquefação da imagem 
do Brasil enquanto referência global econômica. Advirto 
que não tenho, ao me referir à liquefação, o propósito de 
discutir aqui a nova circunstância sociológica ocidental 
teorizada por  Zygmunt Bauman em seu clássico 
contemporâneo “Vida líquida”, por mais que a tentação se 
imponha.

No livro, importante por oferecer um novo campo 
de (des)realização da história na modernidade e pós,  o 
sociólogo polonês nos explica que líquida é “a vida vivida 
em condições de incerteza constante. (...) Uma sucessão 
de reinícios. (...) ‘Destruição criativa’  é a forma como 
caminha a vida líquida, mas o que esse termo atenua e, 
silenciosamente, ignora, é que aquilo que essa criação 
destrói são os outros modos de vida e, portanto, de forma 
indireta, os seres humanos que a praticam”. 

Ele acrescenta que os vitoriosos nesse contexto são 
aqueles grupos que integram, e circulam ao seu redor, o 
topo da pirâmide do poder global e  alimentam os valores 
voláteis que dão forma a essa dimensão psicossocial e 
material do existir. No nosso caso, em que a crise é um 
denominador comum frente a outros países, é como 
se não interessasse mais a ninguém cultivar entre nós 
a percepção de que somos um  player de fôlego da 
globalização.

De repente, flutuam de novo na atmosfera formas 
que se assemelham aos temores que deprimiram a Grécia. 
Ouvimos rumores de que poderemos daqui a pouco 
amargar o travo que infelicita os venezuelanos por esses dias 
em que a inflação para eles é de 63% ao mês. Há até quem 
garanta que a nossa economia se argentinizou de vez.

Reconheço que não foi tão de repente assim que 
tudo aconteceu. Antes das eleições do ano passado já 
soavam as trombetas do infortúnio. Alertavam para 
possível areia movediça sob o discurso otimista do 
Palácio do Planalto.  O passar dos dias comprovou que 
o Planalto jogou problemas para baixo do tapete que se 
transformaram no êmbolo que bombeou para baixo, e 
bota baixo nisso, a popularidade tanto do governo quanto 
da presidente.

No processo da liquefação da nossa estabilidade, em 
que o escândalo do petrolão afoga em indignação muitos 
setores da sociedade, há vários grupos interessados 
em que o pior do que o pior atual aconteça. Um grupo 
de agentes internos está de olho nas urnas. Preocupa-
se com interesses eleitorais dos seus integrantes, está 
alargando espaços para agir contra o grupo hegemônico 
no poder. Há manifestações explícitas desse avanço rumo 
ao atraso.  Nada mais improdutivo neste momento do que 
estabelecer uma agenda no Congresso para o processo de 
impedimento da presidente da República.

 Falar em impeachment agora, no meio da poeira 
levantada pelas medidas econômicas anunciadas 
anteontem, será entendida essa atitude como a 
vocalização do oportunismo da fisiologia politiqueira. 
Oportunismo que atropela as buscas permanentes da 
institucionalidade pelo que é legal.  É preciso deixar que a 
Polícia Federal e o Ministério Público, a Justiça Eleitoral e 
o Supremo Tribunal Federal (STF), e por fim o Congresso 
Nacional,  estabeleçam parâmetros para o ataque à 
legitimidade do mandato presidencial. 

Outro grupo relacionado ao problema da 
estabilidade e do desgaste da imagem brasileira no 
exterior se formou também entre as nossas fronteiras e é 
integrado pelo núcleo decisor do Governo Federal.

Esse grupo foi o que se recusou, presidente 
Dilma à frente, a adotar procedimentos preventivos 
quando a infecção econômica ainda estava no início, 
naquele momento em que despencaram os preços 
das commodities, o gás de xisto se tornou fetiche da 
administração Obama e quando a União Europeia 
apareceu descabelada nas telas do noticiário mundial 
chorando descontroles do endividamento público na 
Grécia, em Portugal, na Espanha, na Itália e na Irlanda. O 
Brasil agiu, mas no sentido de amenizar “possíveis efeitos 
da crise”, por meio de estratégias do tipo renúncia fiscal. O 
que foi pouco, hoje sabemos.

Um terceiro grupo interessado em implodir o 
Brasil é o formado por especuladores do mercado 
financeiro. Esses sempre ganham dinheiro quando a 
crise aperta. Vejam que a expectativa em julho para o 
lucro líquido, no segundo trimestre,  dos quatro maiores 
bancos privados brasileiros – Bradesco, Itaú Unibanco, 
Banco do Brasil e Santander – era de R$ 14,6 bilhões, 
o que se confirmou. E cresceu em relação ao mesmo 
período do ano passado. Confirmaram-se também as 
previsões negativas sobre reveses da economia por 
conta de erros do Planalto. Mas isso não quer dizer que 
o Brasil, em transe na crise, faliu. Ainda não.

Em transe na crise

“A verdade é filha le-
gítima da Justiça, porque a 
Justiça dá a cada um o que é 
seu. E isto é o que faz e o que 
diz a verdade, ao contrário 
da mentira. A mentira, ou 
vos tira o que tendes, ou vos 
dá o que não tendes; ou vos 
rouba, ou vos condena”, e as-
sim, citando o padre Antonio 
Vieira, o então senador pela 
Paraíba, Antonio Mariz, assi-
nava, em 1992, seu parecer 
na Comissão Especial do Im-
peachment, da qual foi rela-
tor, sobre o processo contra 
o ex-presidente da República, 
Fernando Collor de Mello. 

Mariz não foi escolhido 
à toa. É considerado até hoje 
entre os parlamentares que 
conviveram com ele como 
homem-ético, único, exem-
plo para a política nacional. À 
frente da comissão especial, 
Mariz foi implacável. Con-
tra os advogados de Collor, 
o senador e ex-governador 

Felipe Gesteira
Especial para A União

da Paraíba refutava veemen-
temente. “Não haverá demo-
cracia se os detentores de 
mandatos, se os que exercem 

o múnus público não forem 
responsáveis diante da ci-
dadania, responsáveis pelos 
seus próprios atos”, disparou.

Pressionado pelo processo de impeachment, Fer-
nando Collor de Mello renunciou do cargo de presi-
dente da República para escapar do processo e dos 
oito anos de inelegibilidade. A partir daí Antonio Ma-
riz se transformou em uma voz ainda mais firme no 
Congresso Nacional. Como referências o paraibano 
buscou a Justiça americana, no caso do ex-presidente 
Richard Nixon, que também renunciou após o escân-
dalo Watergate, mas não impune ao julgamento. So-
bre Collor, Mariz enfatizou:

Inspiração no processo contra Nixon, nos EUA

Em outros pontos de seu 
parecer citou, ainda, Schiller: 
“Indigna é a nação que não 
aceita com alegria tudo sa-
crificar à sua honra”; e Scho-
penhauer: “A verdade é você 
acreditar numa ideia e morrer 
por ela”. Na sua fala, em dis-
curso proferido na mesma co-
missão especial, Mariz era cla-
ro quanto à impossibilidade 
de Collor manter-se no poder. 

“Discrepando dos pa-
drões de conduta que se im-
põem, quebra a relação de 
confiança estabelecida entre o 
eleitor e o eleito e, por via de 
consequência, o pacto político 
instrumentalizado pelo voto. 
Verificada a circunstância, de-
sencadeiam-se mecanismos 
institucionais para promover 
a responsabilidade do manda-
tário falso”, e prosseguiu:

“(...) a responsabilidade 
política do Poder Executivo 
se apura perante o Legisla-
tivo, poder que encarna a 
própria coletividade nacio-
nal no particular dos seus 
anseios políticos, sendo por 
isto o foro adequado para 
processar e julgar as acusa-
ções de quebra ou violação 
dos deveres inerentes do 
mandato”, argumentou.

Em entrevista ao jornal 
A União, por telefone, o se-
nador José Maranhão falou 
ontem da saudade do ex-go-
vernador Antonio Mariz; do 
político, do colega de partido 
e do amigo pessoal. “A morte 
de Mariz, que hoje já comple-
ta 20 anos, deixou um vazio 
insuperável na vida pública 
da Paraíba. Mariz era um ho-
mem íntegro, firme nos seus 
compromissos ideológicos e 
partidários. Por isso a Paraí-
ba continua chorando a sua 
morte como se tivesse ocorri-
do hoje”, lamentou o senador 
paraibano.

Ao avaliar o clima de ins-
tabilidade política e econômi-
ca do País, o senador José Ma-
ranhão projetou um cenário 
onde, se vivo estivesse, Mariz 
seria decisivo neste processo. 

“Imagino como ele seria útil 
nesse momento de crise que o 
Brasil está atravessando com 
a sua experiência, inteligência, 
cultura e seu amor à democra-
cia e ao Brasil”, e assegurou: 
“Estaria [Mariz] oferecendo 
um contributo extraordinário 
para superar a crise”.

Sobre a relação pessoal 
com o ex-governador, José 
Maranhão revela que se trata-
va de “identidade ideológica, 
programática e de amizade 
pessoal profunda”. Como com-
panheiros na política, conta 
que as decisões eram afina-
das. “Nunca precisamos discu-
tir muito para afinar os nossos 
pontos de vista, tínhamos o 
mesmo objetivo de fazer o me-
lhor para a Paraíba e o Brasil”.

José Maranhão revelou 
detalhes da sua escolha para 

“Vazio insuperável”, diz 
senador José Maranhão

“Não quero, entretanto, concluir meu pronun-
ciamento sem acentuar um ponto: votar pela ces-
sação do processo, pela extinção da punibilidade 
significa frustrar uma aspiração de justiça do povo 
brasileiro. O que afronta o país, o que choca a opi-
nião pública é a impunidade. Está em jogo também 
a credibilidade das instituições e dos Poderes da 
República. A fuga do pivô de todo esse processo, 
aqui referida pelo senador Cid Sabóia de Carvalho, 
de repente, constituiu uma agressão ao povo brasi-
leiro, que percebeu subitamente que suas leis não 
funcionam, são ineficazes, inaplicáveis”.

No mesmo pronunciamento Mariz ainda foi 
firme ao questionar o Poder Judiciário. “Nenhum 
processo existe até hoje contra o Sr. PC Farias; ne-
nhum juiz deste país teve a coragem moral, cívica, 
de decretar a sua prisão preventiva”, e continuou, 
inflamando seus colegas parlamentares pela ética no 
Legislativo brasileiro. 

“E será hoje o Senado que vai dizer que é impu-
nível e irresponsável também o ex-presidente da Re-
pública? Aceitaremos a manobra cínica de obstruir a 
Justiça pela renúncia no instante em que o mais alto 
Tribunal deste país se reúne para julgar? Certamente 
que não, Sr. Presidente. A nação brasileira reclama 
julgamento, reclama justiça!”, bradava Mariz.

candidato a vice-governador 
na chapa vencedora ao lado 
de Antonio Mariz. “Quando fui 
convidado, disse ‘agradeço, 
mas acho que o PMDB preci-
sa de uma chapa’; eu defendia 
coligação”. Segundo o sena-
dor, as pesquisas apontavam 
14% para Mariz, ainda sem 
vice, contra 36% da candidata 
Lúcia Braga. 

“Os partidos de um 
modo geral tinham mergu-

lhado fundo na aliança com 
o governador Wilson Braga, 
cuja esposa era candidata. O 
PMDB não estava em condi-
ção sozinho, na minha visão”, 
conta, relatando o convite do 
seu colega de partido. “‘Mara-
nhão, você representa o sen-
timento de oposição da nossa 
Paraíba, você é o candidato’, e 
foi assim que aceitei”, revelou 
o senador e ex-governador 
José Maranhão.

Maranhão e Mariz compartilhavam amizade e ideologia política

Mariz (D) foi decisivo como relator na comissão do impeachment

Ao ex-governador paraibano é atribuída a personificação da ética

FOTO: Secom-PB
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BRASIL 

Os gestores vão avaliar
o impacto das medidas de
austeridade do governo

Governadores se reúnem hoje 
para discutir a volta da CPMF

Governadores de todos 
os partidos pretendem fazer 
uma reunião hoje, em Brasí-
lia, com o objetivo de avaliar 
o impacto das medidas de 
austeridade fiscal anunciadas 
pelo governo e tentar chegar 
a um consenso em relação ao 
valor da nova Contribuição 
Provisória sobre Movimen-

tação Financeira (CPMF) que 
vão reivindicar ao Congresso. 
Na segunda-feira, 19 gover-
nadores de partidos da base 
aliada jantaram com a pre-
sidente Dilma Rousseff no 
Palácio da Alvorada e, ape-
sar de prometerem apoiar o 
ajuste, fizeram várias queixas 
e apontaram para a “extrema 
gravidade” do cenário políti-
co e econômico.

 A proposta de recriação 
da CPMF apresentada pelo 
Palácio do Planalto foi de 
0,20%, mas, por enquanto, só 
atende à União, com recursos 
“carimbados” destinados a 

cobrir gastos da Previdência 
Social. Os governadores, po-
rém, querem voltar à alíquota 
original da CPMF, que foi ex-
tinta em 2007 e era de 0,38%, 
dividindo os 0,18% a mais 
entre Estados e municípios.

 A ideia do Planalto era 
enviar ao Congresso uma 
proposta de CPMF de 0,35%, 
para ser dividida, mas o pla-
no acabou sendo derrubado 
na reunião com a equipe eco-
nômica no fim de semana. Na 
ocasião, ficou decidido que 
era preferível deixar para 
governadores e prefeitos o 
desgaste de ter de pedir ao 

Congresso o aumento da alí-
quota da CPMF. Além disso, 
o Planalto calculou que, com 
essa estratégia, todos pode-
riam se empenhar mais pela 
aprovação do novo imposto.

 No jantar da segunda-
-feira, governadores de parti-
dos da base aliada cobraram 
de Dilma mudanças na coor-
denação política do Planalto. 
Embora tenham garantido 
respaldo às medidas de aus-
teridade fiscal, classificadas 
como um gesto importante 
para superar a crise, gover-
nadores alertaram sobre os 
problemas que a presiden-

te terá no Congresso para a 
aprovação do pacote que re-
edita a CPMF e congela salá-
rios do funcionalismo.

 “O governo não aprova a 
CPMF, quem aprova é o Con-
gresso. Nós nos empenhare-
mos bastante para aprovar 
essas medidas no Congresso”, 
afirmou Dilma em entrevista 
nessa terça-feira, após sole-
nidade de entrega do Prêmio 
Jovem Cientista, no Planalto.

 “O problema do governo 
não é a economia, mas, sim, 
a política”, disse o governa-
dor do Piauí, Wellington Dias 
(PT), ao reclamar para Dilma, 

no jantar de segunda-feira, do 
vaivém nas decisões e da de-
mora do Planalto em reagir, 
além das dificuldades no rela-
cionamento com o Legislativo.

 As críticas mais veemen-
tes aos problemas na política 
partiram justamente dos pe-
tistas - cinco entre os 19 go-
vernadores presentes. Além 
de Dias, Tião Viana, do Acre, 
manifestou a insatisfação 
com a “descoordenação” po-
lítica do Planalto. O ministro-
-chefe da Casa Civil, Aloizio 
Mercadante, garantiu que a 
interlocução do governo com 
o Congresso vai melhorar. 

Da Agência Estado

O ministro da Educação, Renato 
Janine Ribeiro, afirmou ontem que 
não dá para contar com o investi-
mento anual de pelo menos 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) na edu-
cação, previsto no Plano Nacional 
de Educação (PNE). “Quando se fala 
a chegar em 10% do PIB, não é fácil, 
sobretudo no ambiente econômico 
atual”, disse Janine. O PIB é a soma 
de todos os bens e serviços produzi-
dos pelo país em um determinado 
período.

Janine destacou, porém, que os 
recursos econômicos limitados do 
atual período de crise não podem 
afetar as metas do PNE, lançado pelo 
governo há um ano. O ministro par-
ticipou, nessa terça-feira, do Fórum 
Educação, evento promovido pela 
revista Exame, na capital paulista.

O PNE estabelece metas até 
2024, que vão da educação infantil 
à pós-graduação, passando pela va-
lorização dos professores. Segundo 
Janine, os gastos mais elevados do 
plano incluem obras físicas, como 
escolas, reestruturação de professo-
res e investimento em tecnologias 
como tablets. “Mas não adianta 
simplesmente despender dinheiro, 
se não sabemos como vamos gas-
tar”, disse o ministro.

Ele criticou a abordagem de al-
guns estados e municípios na cons-
trução do PNE, quanto à discussão 
da ideologia de gênero. Janine rea-
firmou que o Ministério da Educação 
(MEC) é contra qualquer discrimina-
ção sexual, inclusive durante a ado-
lescência, quando os jovens estão 
ainda descobrindo o corpo. Se não 
houver clareza em sala de aula sobre 

o assunto, os estudantes ficam vul-
neráveis a problemas como gravidez 
precoce, bullyng (situação caracte-
rizada por agressões intencionais, 
verbais ou físicas, feitas de maneira 
repetitiva) e violência sexual.

“As câmaras e assembleias po-
deriam ter aprofundado outras 
questões”, afirmou o ministro. Du-
rante a tramitação do PNE no Con-
gresso Nacional, a questão de gê-
nero causou polêmica e foi retirada 
do texto. O trecho suprimido dizia 
que as escolas deveriam promover a 
igualdade de gênero, raça e orien-
tação sexual. A expectativa era que 
os planos estaduais e municipais 
avançassem no tema.

Além disso, Janine defendeu 
a inclusão de crianças menores de 
3 anos no período obrigatório da 
educação, que vai dos 4 aos 17 anos. 
“Precisamos universalizar a creche, 
é uma meta que tem que estar no 
nosso horizonte”, disse o ministro. 
A meta do PNE, atualmente, é que 
metade das crianças com até 3 anos 
estejam na escola.

Base nacional comum
A proposta da base nacional co-

mum será lançada hoje, informou o 
ministro. “O experimento deu certo 
em vários países, principalmente na 
Austrália”.

Janine explicou que o objetivo 
da proposta é cobrir 60% do currí-
culo, mas que disciplinas como Ma-
temática devem atingir percentual 
superior, enquanto matérias mais 
ligadas à regionalidade como his-
tória, geografia, Biologia e língua 
Portuguesa terão cobertura menor 
da base nacional. “No Ensino Mé-
dio, a base comum tem que dialo-
gar com o Enem”, disse o ministro.

Educação não pode contar 
com 10% do PIB, diz Janine

INVESTIMENTO
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O ministro da Educação, Renato Janine, reconhece que o momento não permite investimento

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

André Richterz 
Da Agência Brasil 

O juiz federal Sérgio Moro 
aceitou hoje (15) denúncia 
contra o ex-ministro da Casa 
Civil José Dirceu pelos crimes 
de corrupção, lavagem de di-
nheiro e formação de quadri-
lha. Além de Dirceu, passaram 
à condição de réus da 17ª fase 
da Operação Lava Jato o ex-
-tesoureiro do PT João Vaccari 
Neto e mais 13 investigados.

A acusação contra o ex-
-ministro se baseou nas afir-
mações do empresário Milton 
Pascovicht, em depoimento de 
delação premiada. “Do que os 
depoimentos prestados pelos 
criminosos colaboradores, há, 

em cognição sumária, prova 
documental do fluxo financei-
ro, inclusive de pagamentos 
sub-reptícios efetuados por 
Milton Pascowitch em favor 
de José Dirceu e de Fernando 
Moura  [empresário ligado a 
Dirceu]”, disse Moro.

Na decisão, o juiz não acei-
tou denúncia contra Camila 
Ramos de Oliveira e Silva, filha 
de Dirceu, e Daniela Leopoldo 
e Silva, arquiteta responsável 
pela reforma da casa particular 
do ex-ministro. O juiz entendeu 
que as duas denunciadas não 
tinham conhecimento de que 
o dinheiro que receberam ti-
nham origem em recursos des-
viados da Petrobras. Segundo 
o Ministério Público, a filha de 

Dirceu vendeu para Pascowi-
tch um imóvel com valor acima  
do marcado.

Dirceu foi preso no mês 
passado e está no Complexo 
Médico-Penal, localizado na 
Região Metropolita de Curiti-
ba. O advogado Roberto Pod-
val, que representa Dirceu, 
considerou acertada a parte 
da decisão na qual Moro que 
rejeitou a denúncia contra a fi-
lha do ex-ministro e informou 
que vai se pronunciar sobre as 
acusações do delator apenas 
no processo. A defesa do ex-
-tesoureiro do PT reafirmou 
que Vaccari somente arreca-
dou doações lícitas, por meio 
de depósitos bancários e com 
emissão de recibos.

Juiz aceita denúncia contra 
Dirceu e mais 14 investigados

OPERAÇÃO LAVA JATO

Da Agência Brasil 

Um dia após o anúncio 
de novas medidas fiscais 
para reequilibrar as contas, 
com redução de gastos e au-
mento de receitas, a presi-
denta Dilma Rousseff disse 
ontem que está otimista com 
a superação da crise e que 
fará os ajustes para seguir 
em frente.

“Acredito que o Brasil 
tem todas as condições, e 
sou extremamente otimista 
no que se refere à superação 
das dificuldades que nós te-
mos enfrentado. Sou otimis-
ta porque, nesses últimos 
anos, nós acumulamos um 
grande arsenal para reagir. 
O Brasil está passando por 
alguns problemas, é verdade. 
Mas ele é mais forte e maior 
que esses problemas”, disse 
a presidente, em discurso, 
durante a entrega do 28º 
Prêmio Jovem Cientista, no 
Palácio do Planalto.

Dilma citou políticas de 
agricultura e de inclusão de 
microempreendedores como 
exemplos de bases para a re-
cuperação da economia bra-
sileira. “Temos conquistas 
que nós não vamos deixar 
atrás. Nós vamos fazer os 
nossos ajustes, e vamos se-
guir em frente”.

A presidente voltou a 
criticar os que são pessimis-
tas quanto à situação da eco-
nomia brasileira, e disse que 
o momento é de união para 
ajudar o país a voltar a cres-
cer. “Esse país é muito maior 
que os pessimistas de plan-
tão querem fazer crer, esse 
país tem capacidade criativa 
e, sobretudo, quando esta-
mos juntos somos capazes, 
sim, de superar desafios e 
dificuldades. Temos que nos 
dedicar de corpo e alma a 
construir a trajetória para o 
país voltar a crescer”.

Nova CPMF
Dilma defendeu a inicia-

tiva do governo de propor a 
recriação de um tributo nos 
moldes da Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação 
Financeira (CMPF), mas dis-
se que a aprovação da me-
dida depende do Congresso 
Nacional. “O governo não 
aprova a CPMF, quem aprova 
a CPMF é o Congresso.”

A presidente confirmou 
que a proposta do governo é 
que o tributo tenha alíquota 
de 0,2%, e seja integralmen-
te repassado à Previdên-
cia. “Porque nós sabemos 
que este período tem uma 
depressão cíclica na Previ-
dência, sempre é assim. A 

Previdência tem uma queda 
quando diminui a atividade 
econômica”, justificou.

“Essas medidas são ne-
cessárias, porque nós que-
remos tomá-las. Elas são ne-
cessárias, porque passamos 
por um momento em que é 
fundamental que saiamos 
dessa situação de restrição 
fiscal o mais rápido possível, 
para poder voltar a crescer, 
gerar os empregos necessá-
rios para o país”.

Segundo Dilma, o anún-
cio de medidas da reforma 
administrativa do governo, 
que prevê o corte de dez dos 
39 ministérios, será feito até 
quarta-feira da semana que 
vem. Além de reduzir o núme-
ro de ministérios, Dilma pro-
meteu juntar órgãos federais e 
cortar cargos comissionados.

Dilma afirma que está otimista  
para superação da crise no país

cOMENTáRIO SOBRE MEdIdAS

Dilma defende 
a iniciativa do 
governo de 
propor a 
recriação de 
um tributo 
CMPF
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O anúncio norte-coreano 
deixa os Estados Unidos 
e outros países em alerta

Coreia do Norte reabre usina
que produz bombas nucleares

Seul (AE) - A Coreia do 
Norte informou que reabriu 
sua principal usina para a 
produção de bombas nucle-
ares, confirmando a avalia-
ção de especialistas segundo 
as quais imagens por satéli-
te haviam mostrado que o 
local estava pelo menos par-
cialmente ativo há cerca de 
dois anos.

O comunicado da im-
prensa estatal norte-corea-
na de ontem aumenta o te-
mor de que a isolada nação 
esteja elevando a pressão 
de sua ameaça nuclear. Um 
dia antes, Pyongyang in-
dicou que pode lançar em 
breve um foguete de longo 
alcance.

Os Estados Unidos e 
outros países veem esses 
lançamentos como testes de 
tecnologia de mísseis, que 
poderiam potencialmente 
ser usados para lançar uma 
bomba nuclear com capaci-
dade de alcançar o território 
continental dos EUA.

Qualquer novo lança-
mento pode minar os laços 
com a Coreia do Sul No mês 
passado, as duas Coreias 
concordaram em permitir 
a reunião em outubro de 
famílias separadas através 
da fronteira compartilhada. 
Um porta-voz do Ministério 
das Relações Exteriores sul-
-coreano disse que Seul iria 
realizar consultas ao Conse-
lho de Segurança da Organi-
zação das Nações Unidas so-
bre a resposta a um eventual 
lançamento norte-coreano.

Sob o regime do dita-
dor Kim Jong Un, a Coreia do 
Norte rejeitou todas as su-
gestões de Washington, Seul 
e de outros governos para 
discutir seu programa de 
armas atômicas. A liderança 
do país diz precisar de ar-
mas atômicas para impedir 
uma invasão dos EUA e da 
Coreia do Sul.

Após seu terceiro teste 

de uma bomba nuclear, em 
fevereiro de 2013, a Coreia 
do Norte disse que reabriria 
um reator de 5 megawatts e 
outras instalações na usina 
nuclear Yongbyon, ao norte 
de Pyongyang. Desde então, 
analistas ocidentais que es-
tudam imagens de satélite 
encontraram várias indica-
ções de atividade na área.

 A imprensa estatal ci-
tou o diretor do Instituto 
de Energia Atômica da Co-
reia do Norte, segundo o 
qual todas as instalações 
de Yongbyon “começaram 
operação normal”. A autori-
dade, que não teve o nome 
divulgado, também disse 
que cientistas estão me-
lhorando o nível das armas 
nucleares em “quantidade e 
qualidade”.

Além do reator de 5 me-
gawatts em Yongbyon, que 
produz plutônio para bom-
bas, a Coreia do Norte tam-
bém tem no local instala-
ções para enriquecer urânio. 
Não está claro se a Coreia do 
Norte já possui bombas de 
urânio, mas analistas oci-
dentais acreditam que o país 
já possua até 10 bombas de 
plutônio. Os especialistas 
chineses têm estimativas 
maiores.

Construído nos anos 
1980 com o auxílio da União 
Soviética, o reator Yongbyon 
é a única fonte de plutônio 
para o programa de armas 
no país. Segundo especia-
listas, imagens de satélite 
sugerem que o reator não 
tem operado totalmente 
bem nos últimos dois anos, 
com problemas como a difi-
culdade para garantir oferta 
de água para resfriamento. 
Tampouco está claro se o 
país possui oferta suficien-
te de barras de combustível 
para alimentar o reator.

 O reator foi ligado e 
desativado várias vezes ao 
longo dos últimos anos, ge-
ralmente em reação ao nível 
de aproximação entre a Co-
reia do Norte e Seul e Wa-
shington. Na segunda-feira, 
o Departamento do Estado 
dos EUA disse que qualquer 
novo lançamento de foguete.

Da Agência Estado

Budapeste (AE) - A chanceler 
da Alemanha, Angela Merkel, 
disse que seu país e a Áustria es-
tão solicitando a convocação de 
uma cúpula especial da União 
Europeia na próxima semana, 
para discutir a crise da imigra-
ção no continente.

 Após uma reunião com o pri-
meiro-ministro austríaco, Werner 
Faymann, Merkel disse que os dois 
países apresentaram essa propos-
ta de encontro ao presidente do 
Conselho Europeu, Donald Tusk. 
Segundo ela, a intenção não é 
discutir os planos de redistribui-
ção de refugiados, que já estão 
em “boas mãos” com os ministros 
do Interior da União Europeia.

Os governantes, de acordo 
com Merkel, discutiriam como 
apoiar os países de origem dos 

imigrantes, como colaborar me-
lhor com a Turquia, de onde 
parte muitas das embarcações 
precárias para a Grécia, e como 
acelerar a instalação de acam-
pamentos na Grécia e na Itália 
para registrar aqueles que che-
gam ao continente.

 “Este problema pode ser re-
solvido apenas por toda a Euro-
pa”, afirmou Merkel, durante en-
trevista ao lado de Faymann. “É 
uma responsabilidade de toda a 
União Europeia”, completou ela.

Fronteira
A Áustria notificou formal-

mente a Comissão Europeia, o 
braço executivo da União Euro-
peia, de que introduzirá contro-
les em suas fronteiras a partir 
desta quarta-feira. Os controles 
serão impostos nos limites com 
Hungria, Itália, Eslováquia e Eslo-

vênia, após a Alemanha introdu-
zir medidas similares na fronteira 
austríaca, diante do grande fluxo 
de imigrantes que desejam ser 
acolhidos como refugiados.

A Comissão Europeia disse 
que aparentemente a medida 
austríaca foi justificada e está 
em linha com a legislação do 
bloco. “As medidas adotadas 
pela Áustria hoje, como aquelas 
tomadas pela Alemanha em 13 
de setembro, são de natureza 
provisória”, afirma a comissão 
em comunicado.

 “O livre movimento de pes-
soas, sob [o acordo de] Schengen, 
é um símbolo único da integração 
europeia. O outro lado da moe-
da, porém, é um melhor geren-
ciamento de nossas fronteiras ex-
ternas e mais solidariedade para 
lidar com a crise de refugiados”, 
afirmou a Comissão Europeia.

Crise migratória preocupa países
REunIÃo dE EMERGÊnCIA 

FoTo: Michael Sohn-Associated Press-Estadão Conteúdo

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, se reuniu com o premiê austríaco, Werner Faymann, para discutir a crise migratória

Da Agência Estado

Da Agência Estado 

Mississippi (AE) - Após 
uma verdadeira caçada, as 
autoridades no Mississippi 
informaram que um instru-
tor de uma universidade, 
procurado pelas mortes de 
uma mulher com quem vivia 
e de um professor universi-
tário com quem trabalhava, 
morreu em um aparente sui-
cídio. O tiro foi disparado no 
momento em que a polícia 
estava perto de detê-lo, se-
gundo autoridades.

A notícia da morte de 
Shannon Lamb, no fim da 
noite de segunda-feira, foi o 
ponto final em um dia confu-
so e assustador, durante os 
quais os estudantes e funcio-
nários da Universidade Delta 
State se esconderam em suas 

salas, enquanto autoridades 
circularam pelo campus bus-
cando o suspeito.

O chefe da polícia de 
Cleveland, Charles ``Buster’’ 
Bingham, disse que Lamb es-
tava voltando para o Arkan-
sas quando um leitor de pla-
cas de carros identificou a 
dele, no momento em que ele 
cruzava o Rio Mississippi, no 
fim da segunda-feira. A polí-
cia então seguiu o suspeito, 
mas não tentou capturá-lo 
naquele momento, segundo 
Bingham. Lamb então dei-
xou o carro e seguiu a pé. 
Enquanto a polícia esperava 
reforço para agir, um tiro foi 
ouvido e, quando os outros 
policiais chegaram, encon-
traram Lamb com um tiro 
na cabeça. “Não era nossa in-
tenção que isso acontecesse 

dessa maneira, mas infeliz-
mente ele tomou essa deci-
são”, disse Bingham.

Investigadores disse-
ram que Lamb, de 45 anos, 
era suspeito pelas mortes 
de Amy Prentiss, de 41 anos, 
encontrada morta na casa 
que ela dividia com Lamb em 
Gautier, e de Ethan Schmi-
dt, 39, professor de História 
morto em seu escritório no 
campus em Cleveland. 

Lamb recebeu um douto-
rado em Educação da Univer-
sidade Delta State em 2015, 
segundo o currículo dele no 
site da universidade. Ele tra-
balhava ali desde 2009, ensi-
nando Geografia e Educação. 
O ex-marido da mulher morta 
disse que ela era “uma boa 
pessoa” e que a filha dela está 
“devastada” pela perda.

Acusado por 2 mortes nos EUA  
morre em um aparente suicídio

CAÇAdA no MISSISSIPI

O Brasil registrou o menor nú-
mero de casos de malária em 35 
anos, em 2014. A informação é da 
consultora do Programa Regional 
de Malária da Organização Pana-
mericana de Saúde.

O Objetivo de Desenvolvimen-
to do Milênio 6 é combater o HIV/
Aids, a malária e outras doenças. Em 
entrevista à Rádio ONU, Monique 
Perret-Gentil afirmou que, no caso 
da doença, o objetivo tem a inten-
ção de “interromper a transmissão 
da malária nos países que são endê-
micos” e “reverter a incidência da 
doença nas populações afetadas”.

De Washington, capital america-
na, a especialista disse à Rádio ONU 
que o objetivo “já foi alcançado em 
alguns países” e falou também sobre 
a situação no Brasil.

“O Brasil a gente pode falar 
que tem feito muito bem nos úl-
timos anos, ele vem apresentando 

uma redução no número de casos 
de malária a cada ano. Em 2014, 
apresentou o menor número de ca-
sos nos últimos 35 anos. No ano de 
2014, foram registrados 143.250 
casos, mas se compararmos com o 
ano 2000, nesse momento o Brasil 
apresentou 613.241, então é uma 
redução bem importante”. 

Desenvolvimento sustentável
O prazo para o fim dos ODMs 

é dezembro de 2015. Com sua 
conclusão, os líderes mundiais vão 
adotar na sede da ONU, este mês, 
os novos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, ODSs.

Para Monique Perret-Gentil, o 
combate à malária vai se integrar 
muito bem aos novos objetivos. 
Ela destacou que a “malária afeta 
mais as populações mais pobres” 
e que o ODS 1 busca o fim da po-
breza.

Brasil registra o menor número 
de casos de malária em 35 anos
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BRASILEIRO FEMININO

Belas encaram o Caucaia
Com apenas um ponto na 
competição, Botafogo 
recebe líder do Grupo 4
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Vasco-RJ tem uma nova 
decisão hoje na Série A 
contra o Cruzeiro

Botafogo-PB e Caucaia-
CE se enfrentam às 15h de 
hoje, no Estádio Leonardo 
da Silveira (Campo da Gra-
ça), em João Pessoa, pelo 
Campeonato Brasileiro de 
Futebol Feminino 2015. A 
equipe paraibana precisa 
vencer o líder do Grupo 4 
para continuar com as es-
peranças de classificação à 
próxima fase, já que soma 
em dois jogos apenas um 
ponto. O time cearense 
atuou apenas uma vez e li-
dera com três pontos, ga-
nhando do Tiradentes-PI no 
saldo de gols.

A técnica Gleide Cos-
ta deve mandar a campo a 
mesma formação que em-
patou no último domingo 
com o Vitória-PE, em Santo 
Antão, interior pernambu-

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOtO: Ortilo Antônio

cano. Caso prefira fazer mo-
dificações, deverá mexer no 
meio campo. Ela, no entan-
to, gostou muito da atuação 
da equipe no último com-

promisso e aposta firme no 
time para deixar o Estádio 
da Graça com a vitória. 

Na estreia, em João Pes-
soa, o Botafogo-PB perdeu de 

1 a 0 para o Tiradentes-PI e 
empatou fora de casa sem 
gols com o Vitória-PE. Trope-
çar novamente em casa está 
totalmente fora dos planos 

do time paraibano, que vai 
reforçado diante do Caucaia.

O Grupo 4, além do 
Botafogo-PB, tem também 
o Caucaia-CE, Vitória-PE, 

Tiradentes-PI e Viana-MA. 
Apenas duas equipes se-
guem na competição, num 
grupo onde nada está defi-
nido.

Atletas entre 13 e 15 
anos estarão disputando 
na próxima sexta-feira 
o XV Campeonato Pa-
raibano Mirim Caixa de 
Atletismo, na Pista de 
Atletismo da Universida-
de Federal da Paraíba, 
Campus I, em João Pes-
soa. Simultaneamente, 
no mesmo local, aconte-
cerá as provas de atletis-
mo dos Jogos Escolares 
da Paraíba, Categoria 
B, que envolve atletas 
entre 15 e 17 anos. “As 
duas competições de-
verão contar com mais 
de 200 atletas”, disse 
ontem Antônio Gomes 
Filho, presidente da Fe-
deração Paraibana de 
Atletismo.

O Campeonato Pa-
raibano Mirim, de acor-
do com o presidente da 
FPAt, tem a finalidade 
de difundir a prática do 
atletismo e integrar as 
crianças e jovens oriun-

dos dos clubes filiados a 
FPAt, as Escolas Públicas 
Municipais, Estaduais, 
Particulares e da comu-
nidade em geral, bem 
como para revelação de 
talentos e verificação do 
desenvolvimento de seu 
estágio.

O Congresso Técnico 
da competição ocorrerá 
amanhã, às 10h, tam-
bém na Pista de Atletis-
mo da UFPB, local onde 
serão realizadas as pro-
vas. “O congresso será 
realizado em três par-
tes, assim distintas: Ses-
são Solene - para saudar 
as equipes e autorida-
des presentes; Assuntos 
Técnicos - para discutir 
exclusivamente assuntos 
de ordem técnica do XV 
Campeonato Paraibano 
Mirim Caixa de Atletis-
mo: normas gerais, con-
firmação de inscrições, 
resultados, etc.; e  As-
suntos Administrativos 

Paraibano vai reunir 
200 atletas na UFPB

AtLEtISMO
FOtO: Evandro Pereira

A competição acontecerá na próxima sexta-feira e é promovida pela Federação de Atletismo

O time do Botafogo-PB que vem de uma derrota e um empate precisa vencer equipe cearense para brigar por uma das duas vagas à fase seguinte do campeonato

Medalha de bronze no Pan 2015, paraibana voltou à terra natal

- para discutir sugestões 
referentes a alterações 
regulamentares e quais-
quer assunto de cunho 
administrativo julgados 
de interesse para os par-

ticipantes”, afirmou o 
presidente da federação.

Por fim, Antônio Go-
mes disse que “podem 
participar dos debates do 
Congresso Técnico, atle-

tas, técnicos, dirigentes 
e demais pessoas devida-
mente interessadas, sen-
do, entretanto,um repre-
sentante de cada equipe, 
para tal qualificado”.

Medalha de bronze nos Jo-
gos Pan-Americanos de Toron-
to, no Canadá, este ano, a pa-
raibana Jucilene Sales de Lima, 
atleta da prova do lançamento 
do dardo da Seleção Brasileira 
de Atletismo, esteve recente-
mente em sua terra natal, a 
cidade de Taperoá, onde foi ho-
menageada pela Escola Manoel 
de Farias Souza. Recebeu o ca-
rinho da direção e dos estudan-
tes e proferiu palestras sobre o 
esporte como uma saída para o 
crescimento profissional.

Antes de ir a Taperoá, Ju-
cilene esteve em João Pessoa 
para visitar sua mãe e, ao to-
mar conhecimento de que no 
Desfile Cívico do 7 de Setembro 
a Escola Manoel de Farias Sou-
za teria feito um estudo sobre a 
vida dela e de sua irmã Jailma 
Sales de Lima, em levar o nome 
de Taperoá ao mundo inteiro, 
trazendo muito orgulho para 
a cidade, resolveu agradecer 
pessoalmente à direção da uni-
dade de ensino.

Durante a presença de Ju-

cilene Sales de Lima na escola, 
todos assistiram  a um vídeo 
feito pelas irmãs (Jucilene Sa-
les e Jailma Sales) agradecendo 
a homenagem e enfatizando o 
enorme orgulho que elas sen-
tem por serem de Taperoá.

A Prefeitura de Tape-
roá, através da secretária de 
Educação, Flaviana da Silva,  
preparou uma recepção para 
a atleta e alguns presentes fo-
ram entregues pelos gestores, 
professores e supervisores da 
instituição e da rede municipal.

Escola homenageia Jucilene
EM tAPEROÁ

FOtO: Divulgação

Torcida revoltada 
com o Fluminense

Eurico Miranda faz 
críticas à CBF

Depois do tumulto no desembarque 
da delegação do Fluminense após a derrota 
para o Sport, na noite de segunda-feira, no 
Galeão, torcedores voltaram a protestar na 
tarde de ontem nas Laranjeiras. Pouco antes 
do início do treino, um grupo mais exaltado 
tentou invadir a sede social, mas acabou 
contido por seguranças do clube. No total, 
cerca de 60 tricolores, a maioria membros 
de torcidas organizadas, participaram do 
protesto. 

No embalo das críticas ao silêncio 
da CBF sobre a Liga Sul-Minas-Rio, o 
presidente do Vasco, Eurico Miranda, 
citou outra questão para reforçar a tese 
de que Marco Polo Del Nero “não está 
exercendo poder” à frente da entidade. 
O dirigente cruz-maltino usou o exemplo 
da postura do presidente da Federação 
Catarinense, Delfim Peixoto, que mesmo 
sendo vice da CBF está sendo um dos 
líderes da nova liga.

Curtas

São Paulo contrata 
garoto de 16 anos

Maradona chama 
Blatter de “ladrão”

O São Paulo concluiu  ontem a 
negociação com o atacante Marquinhos Cipriano, 
de 16 anos. Depois de aprovado nos exames 
médicos, o jogador assinou contrato de três 
temporadas e já posou com a camisa do novo 
clube. Ele estava no Desportivo Brasil, clube que 
pertencia à Traffic e passou a ser gerenciado 
pelo Shandong Luneng (CHI). Marquinhos 
Cipriano foi sempre destaque do Desportivo nas 
categorias inferiores e já coleciona passagens 
pela Seleção Brasileira. 

O argentino Diego Maradona, 
de 54 anos, voltou a fazer duras 
críticas ao presidente da Fifa, que 
renunciou, mas que continua no 
cargo -, Joseph Blatter. Em entrevista 
ao canal de TV “Piuenne”, da Itália, 
Maradona afirmou que o cartola da 
maior entidade do futebol mundial é 
um ladrão.



CBJ acredita que o judô será 
o diferencial nas Olimpíadas
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A coordenadora do Serviço Social do Transporte - Sest de 
João Pessoa, Rozimar Firmino, aproveitou a abertura da 
XXIII Semana Integrada de Prevenção de Acidente de Tra-
balho (SIPAT) da empresa de ônibus Unitrans, na manhã da 
última segunda-feira, para apresentar o projeto ‘Pedalando 
- Passeio Ciclístico” e convidar os funcionários da empresa 
a participar do evento. O passeio, que acontece simultane-
amente em várias cidades do País, será realizado em João 
Pessoa, no dia 4 de outubro. Há 1.000 vagas para a capital 
paraibana que deverão ser preenchidas, prioritariamente, 
por profissionais que atuam no setor de transporte.

Passeio Ciclístico

Uma segundona com 
muito estilo

O Campeonato Paraibano da Segunda Divisão 
entra em sua reta final, mérito das equipes parti-
cipantes e do trabalho da Federação Paraibana de 
Futebol, principalmente do seu Departamento Técni-
co, que tem à frente Antônio Carlos (o Baza). Afinal, 
nessa época de crise (aqui tenho que tirar o chapéu 
para as agremiações), chegar a uma final de compe-
tição, onde não se tem um recurso sequer, é motivo 
de muita comemoração. 

As semifinais da competição já se iniciam no pró-
ximo domingo e, das quatro equipes semifinalistas 
(Desportiva, Esporte de Patos, Picuiense e Paraíba de 
Cajazeiras), duas delas ascenderão à elite do futebol 
paraibano (Primeira Divisão) em 2016, terão benefí-
cios do Programa Gol de Placa e, com certeza, um 
paliativo em suas contas bancárias. Isto, no entanto, 
já vem ocorrendo com todas as equipes que dispu-
tam a Primeira Divisão do Estadual a vários anos.

Podemos até dizer que a Segunda Divisão do 
Estadual 2015 está sendo uma competição de muito 
estilo. Erros, reclamações, dúvidas, questionamentos, 
claro, que existiram e jamais deixarão de existir, mas, 
à medida do possível, esses problemas foram sana-
dos, resolvidos pela diretoria da FPF. 

Não tenho procuração para defender a Fede-
ração Paraibana de Futebol, no entanto, quando se 
trata de elogios, é passivo de elogios. Quando se 
trata de críticas, é passivo de críticas. Hoje vamos 
aos elogios em relação a Segunda Divisão.

Lamento apenas a não classificação do Inter-
nacional de Santa Rita, nas semifinais. Uma equipe 
aguerrida, com uma diretoria otimista que investiu 
mais de R$ 100 mil na competição e o resultado não 
veio. Vamos torcer que o time continue vivo até o 
próximo ano.

A disputa anda acirrada pela 
Presidência do Confiança de 
Sapé, na terra do abacaxi. 
Apesar das eleições ainda 
não ter data definida, todo 
dia surgem candidatos que-
rendo soerguer a equipe no 
cenário esportivo estadual.

Confiança de Sapé

A diretoria da Escolinha Limeira, do Conjunto José Américo, 
em João Pessoa, dará sequência ao trabalho iniciado em 
menos de um ano pelo ex-presidente José Raimundo Mar-
ques Braga (Braga), sepultado na tarde da última segunda-
feira, vítima de parada cardíaca. O treinador Júnior disse 
que Braga será eternizado na escolinha e que a mesma 
não se acabará. No próximo sábado, a equipe faz segundo 
jogo na Copa Kashima Sub-15 contra o Grêmio PB.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A Secretaria de Esportes 
do Rio Grande do Norte 
vai promover entre os dias 
10, 11 e 12 de outubro um 
quadrangular com times 
femininos. A Paraíba estará 
representada pelo Kashima, 
atual campeão estadual.

Em Natal-RN

Escolinha Limeira

Maus resultados no 
Cazaquistão não tira o 
ânimo para a Rio 2016

O judô brasileiro dei-
xou o Campeonato Mundial 
de Astana, no Cazaquistão, 
no fim de agosto, com um 
desempenho bem abai-
xo do esperado. Das cinco 
medalhas projetadas pela 
Confederação Brasileira de 
Judô (CBJ) foram conquis-
tadas apenas duas: bronzes 
de Erika Miranda (52kg) e 
Victor Penalber (81kg). O 
desempenho não tira a con-
fiança do Comitê Olímpico 
do Brasil (COB), que segue 
considerando o esporte 
como um dos carros-chefe 
da delegação brasileira para 
as Olimpíadas de 2016. A 

meta é atingir o top 10 do 
número total de medalhas.  

Diretor executivo de es-
portes do COB e principal 
nome à frente do planeja-
mento da delegação brasi-
leira, Marcus Vinícius Frei-
re esteve no Cazaquistão 
acompanhando os judocas. 
Ele ressaltou que apenas um 
atleta repetiu o título mun-
dial do ano anterior, o fran-
cês octacampeão do mundo 
Teddy Riner, e lembrou que 
alguns atletas vinham de 
contusão, como Maria Suelen 
Altheman, que ainda recupe-
ra a forma depois de uma ci-
rurgia no joelho.

Nomes de destaque ca-
íram logo na estreia, como 
Rafaela Silva, Sarah Menezes, 
Mayra Aguiar e a própria Ma-

ria Suelen. Mas a confiança 
na geração de judocas bra-
sileiros permanece. Como 
Nathália Brígida, quinta co-
locada na categoria ligeiro 
(48kg), que virou ameaça 
para a campeã olímpica Sa-
rah. Marcus Vinícius liga o 
alerta com os japoneses, que 
levaram seis ouros nas 14 ca-
tegorias. 

“O Japão foi muito bem. 
Para a gente é preocupante 
porque é um País que está no 
meio do bolo. Mas acho que 
temos uma geração muito 
forte. Continuo acreditan-
do que o judô será o nosso 
carro-chefe. Essa geração é 
vencedora. Não sei como ela 
está no detalhe. Houve dois 
ou três atletas que chegaram 
com contusões. Levamos três 

fisioterapeutas porque tinha 
muita gente voltando de le-
são” disse Freire.

Reuniões do COB com 
a CBJ já aconteceram no Ca-
zaquistão e outras estão em 
pauta. Apesar de novas re-
gras do judô terem sido es-
tabelecidas em 2013, sem-
pre logo no início dos ciclos 
olímpicos, o dirigente acre-
dita que os judocas do Brasil 
ainda estão se adaptando. 

“A mudança de regra nos 
atrapalhou bastante. Perde-
mos várias lutas por penali-
dades. Pelo o que eu ouvi dos 
treinadores, estamos demo-
rando a nos adaptar às novas 
regras. A impressão que tive 
é que a mudança de regra 
acabou nivelando por baixo 
“disse Freire.

Sarah Menezes (de branco), campeã olímpica, fracassou no Mundial e caiu logo no primeiro combate para a belga Charline Van Snick

Foto: Rafal Burza/CBJ)

O grito "eu sou brasileiro, 
com muito orgulho, com muito 
amor" está com seus dias con-
tados no que depender do COB 
(Comitê Olímpico do Brasil). 
O órgão criou um plano para 
fazer com que a torcida brasi-
leira tenha muito mais do que 
um único canto para apoiar os 
atletas brasileiros durante a 
Olimpíada de 2016.

Parte deste plano foi reve-
lado na última segunda-feira 
pelo superintendente técnico 
do comitê, Marcus Vinícius 
Freire, em seminário no Rio de 
Janeiro. Freire disse no even-
to que foi a jogos da Copa do 
Mundo de 2014. No estádio, 
ficou decepcionado com a falta 
de participação de torcedores 
do Brasil durante as partidas 
da seleção. Da frustração, sur-
giu uma ideia.

"Os argentinos cantavam 
o jogo todo e nós cantávamos 
sempre a mesma música, por 
dois minutos. Não dá para isso 
acontecer de novo na Olimpía-
da", afirmou. "Nós já estamos 
criando algumas músicas para 
a torcida. "

Segundo o superinten-
dente do COB, a criação dos 

cantos é feita em três frentes. 
Na primeira, o COB uniu-se 
com a Som Livre, gravadora 
ligada à Rede Globo, para pro-
duzir uma espécie de hino do 
Time Brasil. "Vai ser uma músi-
ca para exaltar o heroísmo dos 
atletas, criar uma identidade", 
explicou Freire. "Mas também 
terá um refrão marcante. A in-
tenção é que pegue."

Freire disse que a música-
tema do Time Brasil está pra-
ticamente pronta. A letra e a 
melodia estão em fase de apro-
vação. A composição deve ser 
interpretada por Toni Garrido, 
Preta Gil e outros dois cantores 
–um sertanejo e outro de mú-
sica baiana--, os quais integra-
rão o time de embaixadores da 
equipe olímpica brasileira.

Além dessa música, o COB 
também trabalha na adaptação 
de músicas consagradas por 
torcidas de futebol visando à 
Rio-2016. Versões de cantos 
famosos serão lançadas pelo 
Comitê Olímpico, sempre exal-
tando o Time Brasil em vez dos 
clubes. “Vamos imprimir as le-
tras e levar para torcedores nos 
eventos-teste da Olimpíada”, 
disse Freire. 

COB quer mudar canto 
da torcida na Rio 2016

MÚSICA NOVA

No fim de semana 
passado, a atleta Kari-
ne Ximenes, da Equipe 
de Ciclismo do Unipê, se 
consagrou vice-campeã 
no 11º Brasília Triathlon 
Endurance, realizado 
em Brasília - DF. No início 
da competição, Ximenes 
liderou as provas de Na-
tação e Ciclismo, sendo 
ultrapassada apenas no 
último quilômetro da 
prova de Atletismo. A 
competição, de nível na-
cional, teve como parti-
cipantes outros atletas 
de peso.

 Para a atleta, os 
objetivos foram cum-

pridos neste evento. 
“Estou começando a 
entrar nos pódios nas 
provas de nível nacio-
nal, a preparação que 
eu estava fazendo já 
está tendo efeito. Ve-
nho acumulando três 
segundas colocações, 
e em Brasília apenas 
perdi a prova no qui-
lômetro final da corri-
da”, considerou. “Fico 
triste por não ter con-
quistado a primeira co-
locação, mas estou feliz 
com meu desempenho 
e também por poder 
levar a Paraíba ao pó-
dio”, emendou.

Atleta do Unipê termina
em 2o lugar em Brasília

TRIATHLON ENDURANCE

Pódio da etapa de Brasília no último fim de semana

Foto: Divulgação/Unipê



Fortaleza leva grande vantagem
contra o botafogo-pb

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de setembro de 2015

ramiro diz que domingo 
será diferente e com
uma grande vitória

Na Maravilha do Con-
torno, a esperança é a última 
que morre. Mesmo tendo um 
pequeno percentual de pos-
sibilidade de classificação, e 
ainda dependendo de outros 
resultados, a comissão téc-
nica e os jogadores do Bota-
fogo acreditam que vão ven-
cer os próximos dois jogos e 
os concorrentes vão perder 
pontos. Mas o retrospecto 
do Belo diante do próximo 
adversário não é nada bom. 
O Fortaleza nas duas últimas 
temporadas, tem levado am-
pla vantagem sobre o Bota-
fogo.

No ano passado, os dois 
clubes se encontraram duas 
vezes pelo Campeonato Bra-
sileiro da Série C, e empata-
ram os dois jogos. No primei-
ro, disputado no dia 27 de 
julho, no Castelão, em Forta-
leza, o placar foi de 0 a 0. O 
jogo da volta, no Almeidão, 
aconteceu no dia 27 de se-
tembro e houve novo empate 
sem gols.

Este ano, os dois clubes 
já se enfrentaram três vezes 
e o Fortaleza ganhou todas 
as partidas. O primeiro jogo 
entre as duas equipes foi em 
10 de fevereiro, pela Copa do 
Nordeste. O Tricolor cearen-
se ganhou por 2 a 1, no Cas-
telão, em Fortaleza. O jogo da 
volta foi no dia 11 de março, 

no Almeidão, e outra vez o 
Fortaleza levou vantagem, 
vencendo por 1 a 0. 

O último confronto en-
tre Fortaleza e Botafogo foi 
pelo atual Campeonato Bra-
sileiro da Série C. Desta vez, 
o time cearense atropelou o 
Belo, com uma vitória de 3 a 
0, em partida disputada no 
dia 18 de julho, no Castelão, 
na capital cearense. 

Apesar do retrospecto 
desfavorável contra o Forta-
leza, e do fato do Botafogo 
não conseguir desempenhar 
um bom futebol, quando joga 
no Almeidão, diante de sua 
torcida, Ramiro acredita que 
domingo será diferente. "Os 
jogadores estão conscientes 
que o único resultado que 
nos interessa é a vitória, e va-
mos em busca dela, com mui-
to empenho", disse Ramiro

Para esta partida contra 
o Fortaleza, o Botafogo só 
terá um desfalque, o atacante 
João Paulo. Ele levou o tercei-
ro cartão amarelo e vai cum-
prir suspensão. Por outro 
lado, o time ganhará os re-
forços de Jean Kleber e Nata, 
que voltam de suspensão, e o 
meia Samuel, que deverá ser 
liberado pelo Departamento 
Médico.

Botafogo e Fortaleza está 
programado para o próximo 
domingo, às 19 horas, no Al-
meidão. O Botafogo está na 
sexta colocação, com 22 pon-
tos, enquanto que o Fortaleza 
é o líder e já está classificado 
para a próxima fase da com-
petição, com 32 pontos.

Jogadores do Botafogo voltaram aos trabalhos para o último jogo da fase de classificação em João Pessoa, já que na rodada que fecha a primeira etapa  o time vai enfrentar o América, em Natal

Foto: Reprodução/Internet

Foto: Ascom/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Faltando apenas mais duas ro-
dadas para o término da primeira 
fase da Série C do Brasileiro a bri-
ga por vagas na próxima fase  se-
gue acirrada. Fortaleza e Vila Nova, 
até aqui, são os únicos dois clubes 
classificados. Enquanto isso, Icasa 
e Caxias já amargaram o descenso 
para a Série D. Mesmo com estas 
definições, a maior parte dos clu-
bes ainda segue na briga pelo G4 
ou contra a degola. São 15 clubes 
envolvidos nestes dois objetivos.

No Grupo A, ASA (29) e Amé-
rica de Natal (26) completam o G4 
ao lado de Fortaleza (32) e Vila 
Nova (30). A dupla nordestina só 

depende de suas forças para se 
classificar. Além de alagoanos e 
potiguares, Confiança (22) e Bo-
tafogo (22) também sonham com 
a zona de classificação. Destes, o 
Confiança tem um jogo a menos 
que será realizado amanhã diante 
do Vila Nova, em Goiás.

Enquanto isso, Águia (12) e 
Cuiabá (16) estão envolvidos na dis-
puta contra o rebaixamento. Dos 
dez clubes do Grupo A, apenas Sal-
gueiro (19) e o rebaixado Icasa não 
têm mais objetivos na Série C. Até 
mesmo os classificados Fortaleza e 
Vila Nova ainda brigarão pela lide-
rança.

No Grupo B, a única definição 
é o rebaixamento do Caxias. Ma-
dureira (13), Guaratinguetá (13) 
e Tombense (16) lutarão contra o 
descenso. Todos os demais  clubes, 
por outro lado, estão envolvidos na 
briga pela classificação. A melhor 
situação é do líder Tupi (30).

O Londrina (28), vice-líder, tam-
bém está bem cotado. Brasil (26) e 
Juventude (25) completam o G4. O 
clube de Caxias do Sul se manteve 
na zona de classificação graças a 
derrota da Portuguesa para o Gua-
rani. O Bugre, aliás, chegou a 23 
pontos e ainda sonha, assim como 
a Lusa que tem 24.

Série c tem apenas dois clubes já classificados

Com uma das melhores 
campanhas da fase de clas-
sificação e das quartas de 
final, o Esporte vem sendo 
apontado como um dos favo-
ritos a conquistar o título do 
Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão. Mas ape-
sar do favoritismo, o técnico 
Marcos Nascimento não quer 
saber de otimismo exagera-
do, e quer o time com os pés 
no chão para enfrentar o Pi-
cuiense, no próximo domin-
go, no Amigão,  na primeira 
partida das semifinais.

“Não ganhamos nada 
ainda. Temos que fazer o nos-
so jogo, e respeitando muito 
o adversário. Ninguém chega  

a uma semi-final sem méri-
tos. A Picuiense não chegou 
até aqui por acaso, e vamos 
ter um jogo duríssimo no 
próximo domingo, mas es-
pero sair de Campina Grande 
pontuando, para decidir com 
mais calma no jogo da volta, 
em Patos”, disse o treinador.

Para o jogo contra o Pi-
cuiense, o time vai com a for-
ça máxima. Nenhum atleta 
irá cumprir suspensão, nem 
está entregue ao Departa-
mento Médico. Apesar de 
jogar na casa do adversário, 
Marcos Nascimento acredita 
muito no bom desempenho 
da equipe, sobretudo da de-
fesa. 

Esporte está confiante
no acesso para 2016

SEgUnDa DIVISÃo

Classificado para a próxima fase 
do Campeonato Brasileiro da Série 
D, o Campinense ainda corre atrás 
de reforços para a competição, que 
recomeça no próximo dia 27, quan-
do a Raposa vai enfrentar o Operá-
rio de Ponta Grossa, no Paraná. A 
diretoria do clube espera anunciar, 
nas próximas horas, a contratação 
de um meia e de um atacante. Serão 
jogadores que virão para ser titula-
res, segundo informou o presidente 
Williams Simões.

"Já estamos com um plantel 
muito grande, e tem jogadores 
aí que nem estão sendo aprovei-
tados. Agora vamos partir para 
contratar atletas de alto nível, 

que venham para resolver nossos 
problemas de meio campo e de 
ataque. Estamos entrando numa 
fase mais difícil da competição, e 
temos que estar muito bem pre-
parados para seguir em frente em 
busca do nosso objetivo, que é 
a classificação para a Série C, no 
próximo ano", disse o presidente 
da Raposa.

Ontem, Williams Simões se 
reuniu com jogadores e com a co-
missão técnica para cobrar, não só 
mais empenho do grupo, após a 
segunda derrota para times que 
não tinham sequer chance de clas-
sificação, como o Serra Talhada e 
o Globo,  e reclamar dos jogado-

res que não vêm sendo aprovei-
tados. Alguns, sequer, foram re-
lacionados para os últimos jogos. 
O presidente não confirmou, mas 
comenta-se no clube que deve-
rá haver dispensas nos próximos 
dias.

Ontem, os jogadores que 
atuaram diante do Globo volta-
ram aos treinos, já de olho no iní-
cio do mata-mata. O Campinense 
enfrentará o Operário, atual cam-
peão do Paraná, no próximo dia 
27 de setembro, em Ponta Gros-
sa. O jogo seguinte e decisivo será 
no primeiro domingo de outubro, 
no Estádio Amigão, em Campina 
Grande. (ML)

Clube deve anunciar mais dois reforços
caMpInEnSE



Confronto entre as 
equipes sempre é
recheado de gols

Vasco tem uma nova decisão hoje
Cruzeiro no mineirão

Fluminense x Palmeiras - 19h30

Em crise e já preocupado com a zona de rebaixamento 
- está a sete pontos do primeiro clube que abre o Z4, o 
Coritiba - o Fluminense ainda acredita no trabalho de 
Enderson Moreira, pelo menos até hoje às 19h30 quando 
enfrenta o Palmeiras, no Maracanã. As hostilidades com 
os jogadores na chegada de Recife tumultuou ainda mais 
o ambiente e a cobrança por vitória. Fred deve jogar, 
mas Ronaldinho segue em recuperação. No Palmeiras, o 
técnico Marcelo Oliveira vê o jogo bem mais complicado 
com essa fase difícil do adversário. 

Internacional x Corinthians - 22h

Um dos jogos mais aguardados da 26a rodada do 
Campeonato Brasileiro vai acontecer no Beira Rio a 
partir das 22 horas e reúne o líder Corinthians contra 
o Internacional em franca ascensão na disputa e 
vislumbrando o G4. O Inter de Argel vem de uma vitória 
sobre o Coritiba e quer desbancar o Timão para subir 
ainda mais na tabela em busca da vaga na Libertadores. 
Já o Corinthians de Tite vem atropelando seus 
adversários seja na sua Arena, em São Paulo, ou fora 
dela. No jogo de ida, o Corinthians venceu por 2 a 1.

Joinville x Sport - 19h30
O Joinville é um time em reconstrução. Em 
decorrência de três desfalques relevantes, é 
desta forma que o técnico PC Gusmão encara 
a tarefa de moldar a equipe que enfrenta 
o Sport, às 19h30 na Arena Joinville. Com 
a obrigação de ganhar para não chegar a 
lanterna, o time vai pegar um adversário 
motivado depois da vitória sobre o Fluminense. 
O Sport passou 10 rodadas sem vencer.

Goiás x Ponte Preta - 19h30
Ausente na derrota por 2 a 1 para o Avaí, no 
último domingo, o atacante Zé Love será a 
novidade do Goiás para os dois jogos seguidos 
do Goiás no Serra Dourada. Hoje, às 19h30, o 
Verdão recebe a Ponte Preta, e, no domingo, o 
adversário será o Joinville, também em Goiânia. 
Além da rara oportunidade de atuar duas vezes 
em casa, o Goiás enfrentará concorrentes 
diretos na luta contra o rebaixamento.

Santos x Atlético-MG - 22h
Melhor visitante do Campeonato Brasileiro, 
o Atlético-MG terá pela frente um excelente 
mandante: dentro da Vila Belmiro, o Santos 
perdeu apenas uma partida. E o equilíbrio 
entre os adversários de hoje, às 22h (de 
Brasília), na Baixada Santista, não para por aí, 
já que as duas equipes têm o mesmo número 
de pontos no returno. O Galo está a cinco 
pontos do líder Corinthians: 54 a 49.

Figueirense x Avaí - 21h
Quando a bola rolar para Figueirense e Avaí, 
hoje às 21h, um dos olhos estará na tabela do 
Campeonato Brasileiro. O resultado do duelo 
interfere na gangorra da classificação e pode 
deixar algum dos times felizes ou até mesmo 
ambos tristes por terminarem a rodada juntos na 
zona de rebaixamento. Atualmente, um ponto 
separa o Figueirense do Avaí. Se fizer o dever de 
casa, o Furacão abre vantagem do Z4.

Atlético-PR x Grêmio - 21h

Jogo de reabilitação para as duas equipes que vêm de 
derrotas. O Atlético perdeu para o Vasco no Maracanã por 
2 a 0, enquanto que os gáuchos foram surpreendidos pelo 
São Paulo, no Olímpico , por 2 a 1. No Primeiro Turno, 
o Grêmio levou a melhor e venceu por 2 a 1. O técnico 
Roger está preocupado com a instabilidade da equipe 
nessa reta final e pediu mais concentração aos jogadores 
no treinamento de ontem. Mesmo jogando fora, Roger 
não admite outro tropeço. Já o “Furacão” oscila bastante e  
quer se reabilitar a todo custo hoje às 21h na sua Arena. 

Depois de duas vitórias, o as-
tral melhorou no Vasco. Não há 
mais lugar para desãnimo e nem a 
reclamação de Guinazu ganhou eco 
em São Januário. O volante foi saca-

do do time titular e está na bronca, 
mas o técnico Jorginho minimiza a 
situação e arma o time para mais 
uma decisão. “Todos estão centra-
dos no jogo e na busca da terceira 
vitória consecutiva. Vencer o Cru-
zeiro, no Mineirão, vai nos dar ain-
da mais moral nesse returno”, disse. 
O palco do vexaminoso 7 a 1 da Ale-

manha sobre o Brasil, na Copa do 
Mundo de 2014, também não tem 
reservado boas recordações ao Vas-
co pelo Campeonato Brasileiro: nos 
últimos 14 jogos, foram 11 derrotas 
e três empates. O Cruz-Maltino não 
vence no estádio desde o ano 2000, 
quando superou o Cruzeiro por 3 a 
1 pela semifinal, com gols de Juni-

nho Pernambucano, Euller e Romá-
rio, enquanto Sorín descontou. Na 
ocasião estava em campo Jorginho, 
titular da lateral direita. Desta vez 
fora das quatro linhas, o técnico 
tenta ajudar a equipe a repetir o 
feito justamente contra a Raposa, 
hoje, às 22h (de Brasília).

Promessa de gols. Essa é a ex-

pectativa para mais um confronto 
entre Cruzeiro e Vasco no Campeo-
nato Brasileiro de pontos corridos. 
A esperança não é por menos. Isso 
porque, desde 2003, os times se en-
frentaram sete vezes no Mineirão, 
pela principal competição nacional, 
e balançaram as redes 32 vezes - 
média de 4,57 gols por partida. 
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A empolgação  voltou ao Vasco, 
principalmente depois da vitória 
do último domingo e hoje mesmo 

jogando fora, os jogadores querem 
seguir comemorando

O Internacional, 
que bateu o 
Coritiba no 

domingo passado, 
quer repetir 
a dose hoje 

contra o líder 
Corinthians
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• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1858/2015 
– através do Proc. 2015-003259/TEC/LO-9962, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 84 (oitenta e quatro) unidades, com sistema de tratamento de esgotos dotado de fossa 
séptica e filtro biológico, no município de CAJAZEIRAS-PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1859/2015 
– através do Proc. 2015-003268/TEC/LO-9966, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 30 (trinta) unidades, com sistema de tratamento de esgotos dotado de fossa séptica 
e filtro biológico, no município de CAAPORÃ-PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1854/2015 
– através do Proc. 2015-001923/TEC/LI-3970, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 50 (cinquenta) unidades, com sistema de tratamento de esgotos dotado de fossa 
séptica e filtro biológico, no município de DONA INÊS-PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1824/2015 
– através do Proc. 2015-001297/TEC/LI-3883, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 128 (cento e vinte e oito) unidades (08 blocos), com sistema de tratamento de esgotos 
dotado de fossa séptica e sumidouro, no município de BAYEUX-PB.

ROSANGELA ARANTES CORREIA – CNPJ/CPF Nº 14.547.614/0001-00, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1767/2015 em João Pessoa, 26 de agosto de 2015 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Estabelecimento (Pousada Aconchego) Hoteleiro, Restaurante e Casa de Recepção com Sistema 
de Esgotamento Sanitário composto por Tanque Séptico e Sumidouro. Na(o) -  RUA PEIXE BOI, Nº 
216 PRAIA BELA  Município:  PITIMBU – UF: PB. Processo: 2015-001904/TEC/LO-9639.

AVANT CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ 09.191.958/0001-81 - Escritório rua Sinésio 
Guimarães ,301 sala 103,1º andar Torre Obra:Situada a rua Quintino  de  Bocaiuva,s/n Bairro Torre 
João Pessoa Paraíba  Residencial Palazzo Di Genova Para tornar publico que deu entrada na 
SEMAM- Secretaria do Meio Ambiente da Licença Ambiental para Construção Civil. LO Licença 
de Operação.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1843/2015 
– através do Proc. 2015-003262/TEC/LO-9964, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 50 (cinquenta) unidades, com sistema de tratamento de esgotos dotado de fossa 
séptica e filtro anaeróbio, no município de SOLEDADE-PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1855/2015 
– através do Proc. 2015-003109/TEC/LO-9921, referente à construção de conjunto habitacional 
popular com 170 (cento e setenta) unidades, com sistema de tratamento de esgotos dotado de 
fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de PATOS-PB. 

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 
licença de Instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário. Município – BONITO DE SANTA FÉ UF: 
PB: Processo: 2015-005702/TEC/LI-4350.

J.H. TRANSPORTES LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.693.083/0001-65, Torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1883/2015 em João 
Pessoa, 14 de setembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte de cargas perigosas 
(álcool, gasolina, diesel e QAV-1), veículo caminhão trator placa OYX-8157 e semi-reboque-tanque placa 
OYY 6218, em todo o território paraibano. Na(o) -  EM TODO ESTADO DA PARAIBA  Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-005524/TEC/AA-3542.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – CNPJ Nº 08.874.935/0001-09, Torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.I Nº 3927/2013, PROC. Nº 6461/2013 
= CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO = IT: 2.716.136,55 = AC: 2.990.58M² = NE: 26 
= L/ATV: AV 1º DE ABRIL, CENTRO, SUMÉ-PB. Processo: 2015-002489/TEC/LI-4027.

ROGÉRIO ARAÚJO DA SILVA – CPF Nº 064.890.784-81, Torna público que requereu a SEMABY – 
Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para Edificação Multifamiliar (fossa 
e sumidouro) situado a Rua Erilene de Carvalho Morais de Sales S/N QD. 04 Terreno Q, Loteamento 
Recanto Feliz - Bayeux - PB. 

FORÇA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 13.092.674/0001-05, Torna público que requereu a sua 
Licença de Operação junto a SUDEMA, de Construção Multifamiliar a Rua Projetada, QD 18, LT. PR 
01, Vale de Santa Rita, Vila Tibiri, Santa Rita - PB, através do Processo 2015-004577/TEC/LO-0299.

Promulgada emenda que inclui transporte entre os direitos sociais

Cidadania
O Congresso Nacio-

nal promulgou ontem duas 
emendas constitucionais 
(ECs). A EC 90/15 inclui o 
transporte na lista de direitos 
sociais do cidadão previstos 
no Artigo 6º da Constituição, 
ao lado de educação, saúde, 
alimentação, trabalho, mo-
radia, lazer, segurança, Pre-
vidência Social, proteção à 
maternidade e à infância e as-
sistência aos desamparados.

Na prática, segundo a 
deputada Luiza Erundina 
(PSB-SP), autora da propos-
ta de emenda à Constitui-
ção que resultou na emenda 
(PEC 90/11), a mudança no 
texto da Constituição abre 
caminho, por exemplo, para 
a proposição de outras leis 
para destinação de recursos 
ao setor de transportes, como 
ocorre em outras áreas.

“Saúde e educação, por 
exemplo, têm recursos vin-
culados orçamentariamente. 
Com isso, a União, os Mu-
nicípios e Estados não po-
dem deixar de destinar um 
percentual específico em lei 
para essas áreas. No caso 
do transporte, reconheci-
do como direito social pela 
Constituição, pode acontecer 
o mesmo, já que o novo texto 
gera um direito que o Esta-
do é obrigado a atender, por 
meio de uma política pública 
que o assegure a todos os ci-
dadãos”, ressaltou a deputa-
da. O presidente do Congres-
so, senador Renan Calheiros 

Karine Melo
Da Agência Brasil

(PMDB-AL), destacou a im-
portância das manifestações 
de junho de 2013, que tive-
ram como uma das principais 
reivindicações a melhoria na 
área de transporte.

A outra emenda consti-
tucional promungada hoje é 
a 89/15, conhecida como PEC 
da Irrigação. O texto prorroga 
por 15 anos o prazo de apli-

cação de percentuais míni-
mos dos recursos dos fundos 
constitucionais para irriga-
ção. Pela proposta aprovada, 
20% dos recursos da irriga-
ção serão destinados à região 
Centro-Oeste e 50% irão para 
a região Nordeste preferen-
cialmente para o Semiárido. 
O senador Walter Pinhei-
ro (PT-BA), relator da PEC 

78/13, que originou a emen-
da, lembrou que a aprovação 
da matéria atende a uma das 
demandas apresentadas pe-
los governadores das regiões 
beneficiadas.

“A PEC 78 é uma peça 
muito importante, pois, con-
tribui para a redução de desi-
gualdades sociais e regionais, 
já que a irrigação viabiliza, 

além da agricultura – espe-
cialmente a familiar –, a segu-
rança alimentar e a geração 
de renda, contribuindo ainda 
para a fixação do homem no 
campo,” destacou Pinheiro.

As duas emendas en-
tram em vigor imediatamen-
te após a publicação no Diá-
rio do Congresso, o que deve 
ocorrer hoje.

Setor de transporte deverá ter recursos garantidos em orçamento público, como ocorre nas áreas de saúde, educação e segurança

FOTO: Reprodução/Internet

Enquanto o Supremo 
Tribunal Federal (STF) não 
conclui o julgamento sobre a 
legalização da posse de ma-
conha para consumo próprio, 
já com três votos favoráveis e 
nenhum contra, o assunto foi 
debatido nessa terça-feira na 
Comissão de Seguridade So-
cial e Família, da Câmara dos 
Deputados, onde dois médi-
cos condenaram a liberação 
da droga, mas uma professora 
de Direito e uma especialista 
em drogas da UnB falaram a 
favor da medida. O objetivo do 
debate foi “encontrar alterna-
tivas para a sociedade sobre o 

assunto”, segundo  o deputa-
do Assis Carvalho (PT-PI), que 
requereu a  audiência pública. 
Segundo o representante do 
Conselho Federal de Medici-
na, Salomão Rodrigues Filho, 
um estudo feito na Suécia, 
com 50 mil adolescentes, de-
monstra que o uso de maco-
nha multiplica a possibilidade 
de o usuário desenvolver es-
quizofrenia. “Metade desses 
adolescentes, que não usaram 
maconha, tiveram uma psico-
se de natureza esquizofrênica 
no mesmo índice que a popu-
lação geral, 1%. Para os outros 
25 mil, que usaram maconha 
uma vez por semana, o índice 
subiu para 3,1%. Então, libe-
rar a maconha é abrir uma fá-

brica de esquizofrênicos, que 
é uma doença incurável”, disse 
Salomão. Para ele, o consumo 
de drogas é o maior problema 
de saúde e segurança pública 
no Brasil e vai estimular o trá-
fico de drogas no País. 

A professora da Faculda-
de de Direito da Universidade 
de Brasília (UnB), Beatriz Var-
gas de Rezende, é a favor da 
descriminalização da maconha 
e de todas as drogas descritas 
na Portaria 344/98 da Anvisa. 
Segundo ela, a criminalização 
de determinadas condutas (no 
caso, o uso de drogas), no Es-
tado democrático de direito, é 
um erro e uma violação consti-
tucional porque invade a esfera 
de liberdade individual.

Professoras da UnB são a 
favor, mas médicos condenam

LIBERAÇÃO DA MACONHA

Os Conselhos Re-
gionais de Contabilida-
de do Nordeste reali-
zam, em parceria com 
o Conselho Federal de 
Contabilidade, o 12º 
Encontro Nordestino de 
Contabilidade (Enecon). 
Com o tema Desafios 
da Contabilidade: ges-
tão, tecnologia, riscos e 
perspectivas, o encontro 
pretende fomentar o 
conhecimento nas áreas 
técnicas, operacionais e 
científicas do setor, além 
de promover maior inte-
gração entre os profis-
sionais. O evento ocorre 

de 30 de setembro a 2 
de outubro, no Mar Ho-
tel, em Recife. O Enecon 
discute temas relevantes 
para a contabilidade em 
geral e o cenário da pro-
fissão no Nordeste, além 
de estimular a produção 
acadêmica. A definição 
da abordagem do even-
to, bem como a escolha 
dos painéis e palestran-
tes, foi feita por uma 
equipe formada por re-
presentantes dos nove 
Estados nordestinos. As 
decisões foram submeti-
das aos presidentes dos 
CRCs desses Estados.

Pernambuco sedia 
encontro nordestino 

CONTABILIDADE

Convênio vai 
levar Justiça na 
Comunidade a 
Muçumagro

Amanhã, às 17h, o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba vai 
assinar convênio com o Ins-
tituto de Educação Superior 
da Paraíba (Iesp) e Fundação 
Margarida Maria Alves, para 
viabilizar a execução do Pro-
jeto “Justiça na Comunidade”, 
no bairro Muçumagro, na ca-
pital paraibana. Por meio do 
projeto, será instalado um 
Centro de Conciliação na As-
sociação do Bairro, para aju-
dar aos moradores locais a 
solucionar demandas relacio-
nadas a direito do consumi-
dor, propriedade, contratos, 
entre outras.

Segundo um dos dire-
tores adjuntos do Núcleo de 
Conciliação do Tribunal, juiz 
Bruno Azevedo, a Fundação 
Margarida Maria Alves, que 
possui larga experiência em 
relação à defesa dos Direitos 
Humanos, já possui uma boa 
inserção dentro do bairro e 
facilitará a aproximação com 
a comunidade.

Após a assinatura do con-
vênio, o próximo passo será 
a formação técnica dos con-
ciliadores e mediadores da 
comunidade que vão atuar no 
centro. A capacitação será ofe-
recida pelo Tribunal e pela Es-
cola Superior da Magistratura.

 “A Associação fará um 
levantamento em busca dos 
voluntários. Muitos dos mo-
radores já participaram de 
formação de juristas popu-
lares, o que facilitará a par-
ticipação no projeto”, disse o 
magistrado.

“Consideramos da maior 
importância esse novo proje-
to e estamos juntos para cola-
borar no avanço das questões 
envolvidas”, disse a professo-
ra , Christiane Melo Leopoldi-
no, diretora geral do Iesp

Além de supervisionar 
o Centro, o Tribunal também 
vai doar computadores e 
equipamentos para o funcio-
namento dos trabalhos. Jun-
to ao Iesp, também realizará 
palestras mensais, com temas 
de interesse da comunidade.

O Projeto Justiça na Co-
munidade faz parte do Pla-
nejamento Estratégico de-
senvolvido pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba para o pe-
ríodo de 2015-2020.

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil
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CARLOS FERNANDES BEZERRA DE LIMA-ME – CNPJ Nº 18.957.321/0001-44, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O. Nº3156 PROC. 
Nº 6598/13 = COMERCIO VAREJISTA DE RESIDUOS DE SUCATA =IT: 20.000,00 = AC:73,8M² 
= NE:01= L/ATV: RUA ROSA FARIAS DANTAS, D. INDUSTRIA- C. GRANDE/PB.1º T. DE PUB. 
Processo: 2015-004847/TEC/LO-0379.

BRENO DE MEDEIROS BEZERRA – CPF Nº 056.096.894-90, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES = IT: 140.000,00 = AC: 200,85M² = NE: 02 
= L/ATV: RUA JOSE GALDINO DOS SANTOS, ST. 56, QD. 128, LT. 0156 – GRAMAME, JP-PB. 
Processo: 2015-004863/TEC/LO-0384.

HERMANO BEZERRA DA SILVA – CNPJ Nº 06.054.905/0001-20, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, REN. DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO Nº 2619/13/PROC. Nº 13-2882=COMER. VAR. DE MAT. DE CONSTR. E MADEIRAS = IT: 
30MIL =AC: 275M² = NE: 6 = L/ATV: ROD. PB-065, KM 08- PLANALTO I-MATARACA-PB=1º TAXA 
DE PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-004862/TEC/LO-0383.

MADEIREIRA PRIMOS LTDA – CNPJ Nº 16.980.081/0001-73, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 2923/13 PROC. Nº 
5391/13 = COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS SERRADA E SEUS ARTEFATOS = IT: 120MIL 
= AC: 300M² = NE: 4 = L/ATV: RUA TAVARES CAVALCANTE Nº 751, CENTRO, ZONA URBANA – 
CAMPINA GRANDE/PB. 1º T. DE PUB. Processo: 2015-004844/TEC/LO—0377.

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA – CNPJ Nº 13.004.510/0275-80, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O. 
Nº 2047/13 PROC. Nº 3482/13 = COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 
OUTROS = IT: 650 = AC: 99,72M² = NE: 32 = L/ATV: AV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 15, 
CENTRO – SANTA RITA. T. DE PUB. Processo: 2015-004859/TEC/LO-0380.

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA – CNPJ Nº 13.004.510/0274-60, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O. 
Nº 2222/13 PROC. Nº 4429/13 = COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 
OUTROS = IT: 1.408.878,67MIL = AC: 922,88 M² = NE: 32 = L/ATV: AV. LIBERDADE Nº 3400, 
CENTRO – BAYEUX/PB. T. DE PUB. Processo: 2015-004860/TEC/LO-0381.

RAIFF SOUSA MASCENA – CPF Nº 025.493.725-06, Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 04 APTOS = IT: 170MIL = AC: 242,69M² = NE: 03 = L/ATV: RUA PROMOTOR 
SEVERINO DIONISIO ALVES, QD 104, LT 0140, JOSÉ AMÉRICO – JP. TAXA DA PUBLICAÇÃO. 
Processo: 2015-004865/TEC/LO-0386.

POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DO GALO LTDA – EPP – CNPJ Nº 41.219.429/0001-51, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O. 
Nº 2180/13 PROC. Nº 2581/13 = COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS EM GERAL = IT: 
200MIL = AC: 1.619,54M² = NE: 13 = L/ATV: AV. J. CARNEIRA FILHO, S/N-ROD. BR 110 KM 02, 
TEXEIRA/PB. 1º T. DE PUB. Processo: 2015-004846/TEC/LO-0378.

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA – CNPJ Nº 13.004.510/0284-31, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O. Nº 
1822 PROC. Nº 3481/13 = COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E OUTROS = 
IT: 1.040.000,00MIL = AC: 677,66M² = NE: 25 = L/ATV: RUA DEPUTADO JOSÉ TAVARES, Nº 127, 
CENTRO, C. GRANDE/PB. T. DE PUB. Processo: 2015-004861/TEC/LO-0382.

BOTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 03.039.986/0001-00, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O. Nº 
3265/13 PROC. Nº 5683/13 = FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS = IT: 20MIL 
= AC: 225,00M² = NE: 02 = L/ATV: RUA DEP. JOSE MARIZ Nº 503 – SALA B, TAMBAUZINHO, J. 
PESSOA/PB. 1º T. DE PUB. Processo: 2015-004874/TEC/LO-0393.

LUME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 13.729.665/0001-82, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO = EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 02 UNDS = IT: 90.810,00 = AC: 108,88M² = 
NE: 05 = L/ATV: AV. PRINCIPAL, QD 19, LT 441, LOT. PLANO DE VIDA, 1º ETAPA, SANTA RITA-
-PB. TAXA DA PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-004871/TEC/LO-0390.

OM-INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA – CNPJ Nº 08.395.984/0001-69, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O. Nº 3266/13 
PROC. Nº 158/13 = FABRICAÇÃO DE ARTIGOS E PERFUMARIA E COSMETICOS = IT: 10MIL 
= AC: 571,47M² = NE: 04 =L/ATV: RUA PROJETADA VIA LOCAL 10, Nº 144, MORADA NOVA, 
CABEDELO/PB. 1º T. DE PUB. Processo: 2015-004873/TEC/LO-0392.

CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 04.891.884/0001-72, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – EDF. MULTIFAMILIAR COM 08 APTS = IT: 320MIL = AC: 661,50 = NE: 08 = L/ATV: 
RUA ATISTIDES COSTA, S/N, CIDADE UNIVERSITARIA, JOÃO PESSOA/PB. (1º PUBLICAÇÃO). 
Processo: 2015-004881/TEC/LO-0397.

GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA – CPF Nº 451.080.564-00, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, L.I COM M.R.S = 
EXPLORAÇÃO DE JAZIDA (SAIBREIRA) RECUPERAÇÃO DE ESTRADA E BARREIROS = IT: 
2 MIL = NE: 02 = L/ATV: FAZENDA VÁRZEA DO IPÊ-DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ZONA 
RURAL, C. GRANDE/PB. (1º T. DA PUBLICAÇÃO) Processo: 2015-000369/TEC/LI-3351.

JOSÉ EVERALDO CUNHA DE AZEVEDO – CPF Nº 610.086.304-97, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV, DA L.O Nº 4031/2012/
PROC. Nº 2012-005239 – PROJETO DE PISCICULTURA = IT: 300,000 = NE: 02 = LOC. ATV. DIST. 
DE ROMA ZONA RURAL – BANANEIRAS-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-004889/TEC/LO-0398.

CAMAROES CARVALHO LTDA – CNPJ Nº 04.368.934/0001-31, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, REN. DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO Nº 4139/14/PROC. 10-0296= CARCINOCULTURA = IT: 100MIL = ÁREA: 9,48HA = L/ATV: 
FAZ. CARVALHO, DISTRITO DE N. S. DO LIVRAMENTO – ZONA RURAL – SANTA RITA – PB = 
1º TAXA DE PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-004834/TEC/LO-0374.

SÃO BENTO AQUICULTURA – CNPJ Nº 04.782.319/0001-77, Torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, REN. DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nº 4452/14/PROC. 12-6491 = CARCINICULTURA = IT: 481.500MIL = ÁREA: 15,74HA = L/ATV: 
FAZ. ENG. SÃO BENTO, ZONA RURAL – SANTA RITA-PB=1º TAXA DE PUBLICAÇÃO. Processo: 
2015-004835/TEC/LO-0375.

CERAMICA SANTA CANDIDA LTDA – CNPJ Nº 10.313.089/0001-08, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, REN. DA LOP Nº 4443/14/PROC. 
Nº 14-6197 = LAVRA EXPERIMENTAL DE ARGILA MECANIZADA, REF. DNPM Nº 846.318/2006 
= L/ATV: ÁREA DENOMINADA AUSENTE, ZONA RURAL – GURINHEM-PB=1º TAXA DE PUBLI-
CAÇÃO. Processo: 2015-004840/TEC/LOP-0270.

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A – CNPJ Nº 11.026.333/0001-06, Torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 2/2014 – 
LAVRA DE AREIA EM TABULEIRO REALIZADA DE FORMA MECANICA = DNPM Nº 846.197/2010 
= ÁREA: 49,49 = IT: 30.000 = NE: 03 = FAZENDA MAMOABA – ROD. PB 02 – PEDRAS DE FOGO-
-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-004832/TEC/LO-0373.

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A – CNPJ Nº 11.026.333/0001-06, Torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 1/2014/
PROC. 13-4228 – LAVRA DE AREIA EM TABULEIRO REAL, DE FORMA MECANIZADA = DNPM 
Nº 846.196/2010 = ÁREA: 49,49 = IT: 30.000 = NE: 03 = FAZENDA MAMOABA – ROD. PB 02 – 
PEDRAS DE FOGO-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-004830/TEC/LO-0371.

STICK PLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA – CNPJ Nº 10.271.909/0001-38, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 3770/2013, 
PROC. Nº 6174/2013 = FABRICAÇÃO DE PALITOS TERMOPLÁSTICOS = IT: 300MIL = AC: 885M² 
= NE: 12 = L/ATV: RUA INDUSTRIAL JOSE FLAVIO PINHEIRO, Nº 30 DISTRITO INDUSTRIAL-JP. 
1º TAXA DA PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005200/TEC/LO-0451.

STL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 12.516.123/0001-69, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO – EDIFICA-
ÇÃO MULTIFAMILIAR COM 09 UNDS = AC: 724,00m² = IT: 350.000 = NE: 08 = LOC. ATV. RUA 
OLIVIO DE MORAES MAGALHÃES = QD. 69 LT. 71 – CUIA-JP-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 
2015-005282/TEC/LI-4297.

FRANCISCO SEBASTIÃO DE SANTANA – CNPJ Nº 15.344.248/0001-47, Torna público que re-
quereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLO-LOA Nº 3893/13 
= PROC.13-6652 = LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS = IT: 5MIL = AC: 
60M² = NE: 02 = L/ATV: AV. IND. ARNOBIO MAROJA, Nº 703, TIBIRI II, SANTA RITA/PB. 1º PUB. 
Processo: 2015-005310/TEC/LO-0470.

MPL – MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA LTDA – CNPJ Nº 08.966.053/0001-73, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 
4034/2013/PROC. Nº 2013-005730 – BENEFICIAMENTO DE VERMICULITA = AC: 2,10ha = IT: 
622.668,00 = NE: 24 = LOC. ATV. SÍTIO BARRA – ZONA RURAL – SANTA LUZIA-PB. Processo: 
2015-005294/TEC/LO-0464.

AGROINDUSTRIAL TABU S/A – CNPJ Nº 09.053.646/0001-01, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
= IMPLANTAÇÃO DE 01 TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) = IT: 8MIL = AC: 30MIL 
= NE: 01 = L/ATV: FAZENDA TABU, ZONA RURAL – CAAPORÃ-PB = TAXA DE PUBLICAÇÃO. 
Processo: 2015-005205/TEC/LA-0562.

LILIANI ZOTTELE – CNPJ Nº 22.843.725/0001-84, Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = COMERCIO 
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL = IT: 30MIL = AC: 120M² = NE: 03 = L/
ATV: RUA TENENTE JOSE FRANCA Nº 47, CENTRO, RIO TINTO-PB. 1º PUBLICAÇÃO. Processo: 
2015-005284/TEC/LO-0463.

MARIA DOS SANTOS LIMA ME – CNPJ Nº 07.532.349/0001-13, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL = IT: 8MIL =AC: 300M² 
= NE: 03 = L/ATV: AV. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, 931, CENTRO, MARCAÇÃO-PB=1º 
PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005336/TEC/LO-0473.

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – CNPJ Nº 07.206.816/0036-45, 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE ALTERAÇÃO – AMPLIAÇÃO DA SALA DOS GERADORES = AC: 188,57m² = IT: 
176.915,94 = NE: 05 = LOC. ATV. RUA CONDE AUGUSTO CHIERICARTTE LT. D-2 S/N – ZONA 
ESPECIAL PORTUÁRIA – CABEDELO-PB 1º T. PUBLIC. PROCESSO: 2015-005348/TEC/LA-0563.

INDICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP – CNPJ Nº 12.619.490/0001-98, Torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO COM M.R.S. = EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 64 UNDS = AC: 3.434,16m² 
= INV: 600.000 = EMP: 05 LOC. ATV. RUA: ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE – QD. 312 
LT. 287 – CRISTO REDENTOR –JP. 1º PUBLI Processo: 2015-005250/TEC/LO-0456.

RODRIGUES E AZEVEDO COMÉRCIO DE BOLSA E CALÇADOS LTDA-ME – CNPJ Nº 
18.854.272/0001-14, Torna publico que requereu à SUDEMA – Superintendência de Meio Ambien-
te, LICENÇA DE INSTALAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL DO = IT: 
130.000,00 = AC: 231,21 = NE: 01 = L/AT: LUIZ PEREIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, SOUZA-PB=1º 
PUBLICAÇÃO: PROCESSO: 2015-005334/TEC/LI-4307.

FABIO CARNIEL – CPF Nº 588.029.320-34, Torna público que requereu á SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, R.L.I Nº 4754/2014, PROC. Nº 7031/2014 = IT: 300MIL 
= AC: 900M² = NE: 06 = L/ATV: SÍTIO FREI DAMIÃO, ZONA RURAL DE CAAPORÃ-PB.1º TAXA 
DA PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005204/TEC/LI-4291.

CENTRAL PREMOLDADOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA – CNPJ Nº 10.757.805/0001-38, Torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O 
Nº 4293/12, PROC. Nº 7411/12 = FAB. DE PEÇAS E ESTRUTURA DE CIMENTO = IT: 640MIL = 
AC: 2.245,53M² = NE: 40 = L/ATV: PARQUE ESPERANÇA S/N, QD 08, LT 06 LOT. RENASCER, 
CABEDELO-PB. 1º TAXA DA PUBLICAÇÃO: Processo: 2015-005224/TEC/LO-0452.

AMBEV S.A. – CNPJ Nº 07.526.557/0013-43, Torna público que requereu à SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 1083/14/PROC. Nº 2014-000170 
– FABRICAÇÃO DE CERVEJAS, REFRIG. GÁS CARBONICO E NITROGENIO = AC: 73.881m² 
= IT: 137.000.000 = NE: 484 = AV. DR. WALTER BELIAN, 2230=DIST. IND. JP-PB -1º T. PUBLIC. 
Processo: 2015-005345/TEC/LO-0475.

CIRNE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ Nº 02.557.829/0001-15, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – LOTEAMENTO COM 196 LOTES – AC: 1456,53m² - IT: 99.502,37 – NE: 03 – LOC. 
ATV. RUA ALMIRANTE BARROSO S/N – CRUZEIRO – CAMPINA GRANDE-PB. 1º TAXA DE 
PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005283/TEC/LO-0462.

DIMAS BATISTA AMARAL – CPF Nº 072.368.374-31, Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (04 APARTAMENTOS) = IT: 140.000,00 = AC: 208,60M² = NE: 03 
= L/AT: RUA SEBASTIÃO FREIRE DE ARAUJO, ST: 50 QD: 069, LT: 0035 – MUÇUMAGRO, JP-PB 
= 1º TAXA DE PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005374/TEC/LO-0482. 

WALQUIRIA DA COSTA MIRANDA – CPF Nº 441.621.034-53, Torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 UNDS = IT: 200MIL = AC: 220M² = NE: 07 = L/ATV: RUA 
PROJETADA 03, QD 09, LT 17, JARDIM AEROPORTO, BAYEUX-PB. 1º TAXA DA PUBLICAÇÃO. 
Processo: 2015-005393/TEC/LO-0490.

VITORIA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 09.451.104/0001-97, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 16 UNIDADES = IT: 100MIL = AC: 1.057,62M² = NE: 05 = L/
ATV: RUA FUNC. ELIAS DE FRANÇA S/N QD. 025 LT. 171, CID. DOS COLIBRIS, J. PESSOA/PB. 
T. DE PUB. Processo: 2015-005392/TEC/LO-0489.

POSTO GAVEL LTDA - CNPJ Nº 09.382.153/0001-15, Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 2563/13/PROC. 4329/2013 = COM. 
VAREJ. DE COMB. EM GERAL, E LUBRIF. REST. E CONVENIÊNCIA = AC: 725,25m² = IT: 50.000 
= NE: 02 = LOC. ATV. RUA BEL. FRANCISCO DA S. ALMEIDA S/N PETROP. – POMBAL-PB – 1º 
T. PUB. Processo: 2015-005376/TEC/LO-0483.

CONPLAQ CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA – CNPJ Nº 08.403.453/0001-70, Torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. 
DA L.I Nº 1973/13/PROC. Nº 13-002860 – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 63 UNDS = AC: 
4.130,91m² = IT: 500.000 = NE: 10 = LOC. ATV. RUA IVANILDO G. PESSOA, ST 03 QD. 37 LT. 
0366 – JD. OCEANIA - JP-PB 1º T. PUBLIC. Processo 2015-005383/TEC/LI-4312.

ATLANTIS PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 02.071.023/0001-12, Torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Ambiente, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 48 UNDS = AC: 9001,06m² = IT: 8.000.000 
= NE: 08 = LOC. AV. CABO BRANCO, ST. 06 QD. 53 LT. 0210 – CABO BRANCO – JP-PB – 1º T. 
PUBLIC. Processo: 2015-005384/TEC/LI-4313.

GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA – CPF Nº 451.080.564-00, Torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – EXTRAÇÃO DE SAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL = IT: 15MIL = AC: 11,34HA 
= NE: 09 = L/ATV: FAZENDA VÁRZEA DO IPÊ, ZONA RURAL, DISTRITO SANTA TEREZINHA, 
CAPINA GRANDE/PB. 1º PUB. Processo: 2015-005308/TEC/LO-0468.

DIMAS BATISTA AMARAL – CPF Nº 072.368.374-31, Torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = EDFICIAÇÃO 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (04 APARTAMENTOS) = IT: 140.000,00 = AC: 208,60M² NE: 03 
= L/AT: RUA SEBASTIÃO FREIRE DE ARAUJO, ST. 50, QD. 069, LT. 0035 – MUÇUMAGRO, JP-
-PB=1º TAXA DE PUBLICAÇÃO: Processo: 2015-005374/TEL/LO-0482.

WALQUIRIA DA COSTA MIRANDA – CPF Nº 441.621.034-53, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 UNDS = IT: 200MIL = AC: 220M² = NE: 07 = L/ATV: RUA 
PROJETADA 03, QD 09, LT 17, JARDIM AEROPORTO, BAYEUX – PB.  1º TAXA DA PUBLICAÇÃO.  
Processo: 2015-005393/TEC/LO-0490. 

VITORIA EMPRENEDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 09.451.104/0001-97, Torna público que reque-
reu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 16 UNIDADES = IT: 100MIL = AC: 1.057,62M² = NE: 05 = L/
ATV: RUA FUNC. ELIAS DE FRANÇA S/N QD. 025 LT. 71, CID. DOS COLIBRIS, J. PESSOA/PB. 
T. DE PUB. Processo: 2015-005392/TEC/LO-0489.

TL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 19.754.120/0001-02, Torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO = 
CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM 6 UNIDADES = IT: 200.000,00 = AC: 399,68M² = NE: 
05 = L/AT: RUA NOVA JERUSALEM, GRAMAME JP-PB, 1º TAXA DE PUBLICAÇÃO. Processo: 
2015-005405/TEC/LI-4319.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO – CNPJ Nº 09.072.455/0001-97, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.I. Nº 3051/14 
PROC. 14-005300 = ATERRO DE REJEITO COM UNID. DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM =IT: 
719.000,00 =AC: 4800,00 =NE: 03 = L/AT: RUA DR. MANUEL ALVES 140, CENTRO, PEDRAS DE 
FOGO = 1º TAXA DE PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005401/TEC/LI-4317.

KIMINA BRITADEIRA E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA – CNPJ Nº 12.611. 804/0001-06, Torna pú-
blico que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, REN. DA 
LINCENÇA DE OPERAÇAO PARA PESQUISA Nº 3780/2014/PROC. Nº 14-005308 – EXTRAÇÃO 
DE AREIA E ARGILA, REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.257/2010 – FAZENDA GOMES, 
ALAGOAGRANDE-PB. 1º T. PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005254/TEC/LOP-0273.

B S NEPOMUCENO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ Nº 03.338.453/0001-10, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O. 
Nº 1175/13 PROC. Nº 13/0441 = COMERCIO VAREJISTADE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
= IT: 20MIL = AC: 210M² = NE: 02 = L/ATV: RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N, CENTRO, 
DAMIÃO/PB. 1º T. DE PUC. Processo: 2015-005388/TEC/LO-0485.

CONSTRUTORA OLIVEIRA MONTEIRO – CNPJ Nº 22.160.009/0001-00, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
= EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 9 UNIDADES = IT: 400.000 = AC: 507,91M² = NE: 07 = 
L/AT: RUA JOSE TOMAZ DE MARIA ST. 38 QD. 005 LT. 0224 JOÃO P. II, JP-PB. 1º TAXA DE 
PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005381/TEC/LI-4311.

VIVA CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 13.106.179/0001-08, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 09 UNDS = AC: 475m² = IT: 500.000 = NE: 
06 = LOC. ATV. RUA BENEDITA DAMÁSIO DA SILVA, QD. 39, LT. 1162 ST. 38 - JOÃO PAULO 
II - JP-PB. 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005399/TEC/LO-0492.  

ANDRADE LIMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.777.731/0001-64, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICEN-
ÇA DE INSTALAÇÃO = EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 23 UNIDADES = IT: 950MIL = AC: 
1.381,00M² = NE: 04 = L/ATV: RUA LUZINETE FORMIGA DE LUCENA S/N QD. 097, LT. 0353, 
PORTAL DO SOL, J. PESSOA/PB. 1º T. DE PUB. Processo: 2015-005416/TEC/LI-4320.  

POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA – CNPJ Nº 04.078.841/0001-72, Torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTO-
RIZAÇÃO AMBIENTAL = TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) 
CARRO PLACA NQE-6103/PB = IT: 150MIL = NE: 01 = PERCURSO: CABEDELO/MAMANGUAPE-
-PB. 1º TAXA DA PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005415/TEC/AA-3537. 

TRANSPORTADORA MG-LTDA – CNPJ Nº 04.740.765/0001-19, Torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, A.A = TRANSPORTE DE CARGA 
PERIGOSA CARRO PLACA JQA 0217, JRU 0575, JRL 7998, JRM 9400, JRU 5699, JRU 2955/PB 
IT: 600MIL = NE: 02 = PERCURSO: EM TODO ESTADO DA PARAIBA. 1º T. DE PUB. Processo: 
2015-005420/TEC/AA-3539.

LAGOA 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A – CNPJ Nº 21.540.731/0001-08, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO – 
PARQUE EÓLICO LAGOA 2 – 15 AEROGERADORES – POTÊNCIA: 31,5MW – AC: 9.000m² - IT: 
100.000.000 – NE: 200 – LOC. ATV. SANTA LUZIA E SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB – 1º T. PUBLIC. 
Processo: 2015-005359/TEC/LI-4308.

CONSTRUTORA DA TERRA LTDA – CNPJ Nº 08.850.107/0001-30, Torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA PRÉVIA - EDIFI-
CAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 64 UNDS = AC: 15.874,81m² = IT: 12.000.000,00 = NE: 80 = L/AT: 
RUA AGENOR LACET, QD. 077, LT. 120, JOÃO AGRIPINO, JP-PB = 1º PUBLICAÇÃO. Processo: 
2015-005320/TEC/LP-2509.

HELITON PORTO DIAS – ME (POSTO DIESEL) – CNPJ Nº 01.517.065/0001-71, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, REN. DA L.O 
Nº 4548/12/PROC. Nº 11-004528 – OFICINA DE SERV. DE MANUT. DE BOMBAS INJET. E TURB. 
A DIESEL =AC: 134m² = IT: 900.000 = NE: 51 = RUA FRANCISCO M. DA FONSECA, 891 = ALTO 
DA B. VISTA = BAYEUX-PB. 1º PUBLIB. Processo: 2015-005422/TEC/LO-0498.

GRANISTONE S/A – CNPJ Nº 35.034.537/0001-57, Torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.I Nº 4829/2014, PROC. Nº 7116/2014 = 
EXTRAÇÃO E APARELHAMENTO DE GRANITO EM UMA ÁREA DE 0,5HA, REF. PROC. DNPM 
Nº 846.306/2005 = IT: 276.060.58 = NE: 100 = L/AT: CACHOEIRA, VIEIROPOLIS-PB. 1º TAXA DE 
PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005431/TEC/LI-4321.
 
FIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME – CNPJ Nº 07.567.377/0001-76, Torna 
público à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 12 UNDS = AC: 648,90m² = IT: 700.000 = NE: 15 
= LOC. ATV. RUA PROJETADA QD. 190, LT. 140 – GRAMAME-JP-PB. 1º T. PUBLIC. Processo: 
2015-005430/TEC/LO-0499.

DANIELA PEREIRA DOS SANTOS – CPF Nº 109.874.814-01, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 2 UNIDADES  = IT: 100MIL = AC: 116,20M² = NE: 05 = L/
ATV: RUA PROJ. QD. 41, LT. 13, ALTO DA CASIBRA, LOT. JD. MIRITANIA, S. RITA/PB. 1º T. DE 
PUB. Processo: 2015-005446/TEC/LO-0507.

GERALDO BEZERRA CAVALCANTI FILHO – CPF Nº 206.931.094-91, Torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 12 UNDS = AC: 599,63m² = IT: 400.000 = NE: 03 = LOC. 
ATV. RUA VIA LOCAL 01, QD. A, LT. 08 – LOTEAMENTO BARCELONA – ESPERANÇA-PB.  – 1º 
T. PUBLIC. Processo: 2015-005433/TEC/LO-0500.

NOVAES MENDONÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA – CNPJ Nº 05.340.957/0001-09, 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 06 UNDS = AC: 333,56m² = IT: 350.000 
= NE: 08 = LOC. ATV. RUA JOANA M. DA SILVA, QD. 194, LT. 315 – GRAMAME-JP-PB. – 1º T. 
PUBLIC. Processo: 2015-005457/TEC/LO-0509.

THUANY CAMILA COSME FERREIRA – CPF Nº 120.317.264-80, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 2 UNIDADES = IT: 100MIL = AC: 116,20M² = NE: 05 = L/ATV: 
RUA PROJ. QD. 41, LT. 15, ALTO DA CASIBRA, LOT. JD. MIRITANIA, S. RITA/PB. 1º T. DE PUB. 
Processo: 2015-005444/TEC/LO-0505.

ASCOL – ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 02.463.799/0001-88, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO = EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 06 APARTAMENTOS = IT: 400MIL = AC: 
307,84M² = NE: 08 = L/ATV: RUA PROJETADA, QD 01, LT 19, LOT. SANTO AMARO, SANTA 
RITA-PB. 1º TADA PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005447/TEC/LO-0508.

D’PADUA – DESTILAÇÃO PRODUÇÃO AGROINDUSTRIA E COMERCIO S.A – CNPJ Nº 
06.312.488/0001-79, Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = PROD. DE ALCOOL ATRAVÉS DE MOAGEM DE 
CANA DE AÇUCAR = IT: 1.500.000,00MIL = 10.104,00M² = NE: 292 = L/ATV: FAZ. MANIBÚ, ZONA 
RURAL, RIO TINTO/PB. 1º T. DE PUB. Processo: 2015-005438/TEC/LO-0502.

MD CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 07.499.598/0001-54, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO = EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 42 UNIDADES = IT: 2.500MIL = AC: 3.050,00M² = NE: 12 =L/ATV: RUA 
ADOLPHO FERREIRA SOARES FILHO, QD. 06, LT. 098, JD. CIDADE UNIVERSITARIA, JP/PB. 
1º T. DE PUB. Processo: 2015-005441/TEC/LI-4322.

FIMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ Nº 12.428.354/0001-10, Torna pú-
blico que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO = EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 06 UNDS = AC: 379,37m² = IT: 50.000 = 
NE: 10 = LOC. ATV. RUA JOSE ARAÚJO DA SILVA, AT 40 QD. 42 LT. 0024 – CUIÁ-JP-PB. – 1º T. 
PUBLIC. Processo: 2015-005492/TEC/LO-0518.

CANOAS ENERGIA RENOVAVEL S.A – CNPJ Nº 21.540.713/0001-18, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
– PARQUE EÓLICO CANOAS 15 AEROGERADORES – POTÊNCIA: 31,5MW – AC: 9.000m² = IT: 
100.000.000 – NE: 200 – LOC. ATV. SÃO JOSE DO SABUGI E JUNCO DO SERIDÓ-PB. – 1º T. 
PUBLIC. Processo: 2015-005361/TEC/LI-4310. LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A – CNPJ Nº 
21.540.697/0001-63, Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO = PARQUE EÓLICO LAGOA 1,15 AEROGERADORES 
POTÊNCIA: 31,5MW = IT: 100.000.000,00 = AC: 9.000M² = NE: 200 = L/AT: SANTA LUIZA E SÃO 
JOSE DO SABUGI – ZN = 1º TAXA DE PUBLICAÇÃO: 8.440,17. Processo: 2015-005360/TEC/LI-4309.

PANIFICADORA LIRIO LTDA – CNPJ Nº 40.944.167/0001-25, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOVAÇÃO L.O. Nº 2722/11 = PROC. 
11-005214 = FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO = IT: 50.000,00 = AC: 125M² = NE: 
05 = L/AT: RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº 580A, CENTRO, ALAGOA GRANDE-PB=1º 
PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005342/TEC/LO-0474.

ANDRADE PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 18.211.248/0001-67, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.I. 
Nº 1860/2014 PROC. 13-007127 = LOTEAMENTO COM ÁREA TOTAL DE 5,65HA, COM 08 QD, 
172 LT = IT: 400.000,00 = NE: 08 = L/AT: BR 230, KM 121 NA PROP. NOSSA SENHORA DE FA-
TIMA, ZU, RIACHÃO DO BACAMARTE-PB. 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005387/TEC/LI-4315.

ESQUADRUS ENGENHARIA E REP. LTDA – CNPJ Nº 35.427.145/0001-58, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 80 UNDS = AC: 5.186,07m² = IT: 2.500,000 
= NE: 19 = LOC. ATV. RUA MARIA GENI DO A. MODESTO S/N – JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA 
– JP-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005386/TEC/LI-4314.

ANDRADE PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 18.211.248/0001-67, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO = LOTEAMENTO PORTAL DA SERRA COM ÁREA TOTAL DE 20,06ha, COMPOS-
TO DE 23 QUADRA E 662 LOTES = IT: 800MILHÃO = NE: 08 = L/ATV: RIACHÃO DO ANGICO 
TORTO, Z. URBANA DE ITATUBA-PB. 1º PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005214/TEC/LI-4292.

CARLA MARIA SILVA FIGUEIREDO – CNPJ Nº 12.371.709/0001-82, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOVAÇÃO/LICENÇA DE 
OPERAÇÃO = LAVAGEM DE AUTOMOVEIS BESSA CAR WAH = IT: 60.000,00 = AC: 205,00M² = 
NE: 07 = L/AT: RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, BESSA, JP-PB=1º PUBLICAÇÃO. 
Processo: 2015-005346/TEC/LO-0476.

IVANILDO GUALBERTO PEREIRA – CPF Nº 047.331.818-09, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR = IT: 300MIL = AC: 326,87M² = NE: 08 = L/ATV: BR-230/KM-10, QD-22, 
LT-331, PRAIA DO JACARÉ, CABEDELO/PB. 1º T. DE PUB. Processo: 2015-005390/TEC/LO-0487.

R.S.P. REVENDERODA DE GÁS (BRASIL GÁS) – CNPJ Nº 09.491.900/0001-53, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – REVENDEDORA DE GÁS = AC: 200m² = IT: 50MIL = NE: 29 = LOC. ATV. RUA 
PROJETADA, 01 LT. BB – LOT. SOL NASCENTE – SANTA RITA-PB. 1º T. PUBLIC. Processo: 
2015-005185/TEC/LO-0449.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM – CNPJ Nº 01.612.304/0001-72, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
= CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS = IT: 359.316,09MIL = AC: 1.916,39M² = NE: 
12 = L/ATV: RUA CONJ. JOSÉ CLAUDINO S/N, CENTRO, CAPIM/PB, 1º T. DE PUB. Processo: 
2015-005186/TEC/LI-4290.

NOGUEIRA COLETA DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ Nº 10.507.466/0001-31, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 1734/2013, 
PROC. Nº 3713/2013 = TRANST. DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, LIMPA FOSSA E 
BANHEIRO QUIMICO = IT: 350MIL = AC: 155M² = NE: 76 = L/ATV: RUA CRIZEUDA GADELHA 
Nº 07, ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, 1º PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005180/TEC/LO-0448.

COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO – CNPJ Nº 09.390.014/001-05, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
– IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO PATRICIO II = AC: 2.214947ha = IT: 781.984,06 = NE: 04 
– LOT. PATRICIO II = RUA TENENTE JOSÉ FRANÇA = CENTRO = RIO TINTO – 1º T. PUBLIC. 
Processo: 2015-005181/TEC/LI-4288.

CONSTRUTORA OCEANIA LTDA – CNPJ Nº 06.229.689/0001-07, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
= EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 66 UNDS (PRÉDIO) = IT: 2.500MILHÃO = AC: 5.579,20 
= NE: 20 = L/ATV: AV: MINAS GERAIS, ST 15, QD 043, LT 0168, B. DOS ESTADOS-JP, T. DA 
PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005178/TEC/LI-4287.

PEDRO SOARES FILHO – CNPJ Nº 18.566.335/0001-37, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, L.I = EXTRAÇÃO DE AREIA NO LEITO 
DO RIO CURIMATAU EM UMA ÁREA DE 4,87HA, PROC. DNPM Nº 846.127/2015 = IT: 40MIL = 
NE: 03 = L/ATV: SÍTIO SERRINHA LEITO DO RIO CURIMATAU, Z. RURAL DE CAIÇARA-PB. 1º 
T. DA PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005176/TEC/LI-4285.

MASSAI HOME SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA – CNPJ Nº 
20.213.202/0001-29, Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 96 UNDS = 
AC: 11.205,24m² = IT: 12.670.000 = NE: 30 = RUA MARIA F. DE OLIVEIRA DIAS S/N – BRISAMAR-
-JP-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005097/TEC/LI-4280.

ROMERO AUGUSTO DA SILVA MAIA – CPF Nº 030.392.434-97, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
= TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PLACA: KLM-4575/
PE = IT: 120MIL = PERCURSO: CABEDELO/MAMANGUAPE – PB = 1º PUBLICAÇÃO. Processo: 
2015-005087/TEC/AA-3534.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA – CNPJ Nº 09.148.131/0001-95, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, REN. DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO Nº 1114/2013/PROC. Nº 13-001066 = ATERRO SANITÁRIO = IT: 27MIL = 5,7HA 
= NE: 10 = L/ATV: ROD. PB-306, KM-05 – CHAPADA – MANAÍRA-PB=1ª PUBLICAÇÃO. Processo: 
2015-005044/TEC/LO-0435.

CASA DA MADEIRA COM. E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 10.790.120/0001-93, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA 
L.O Nº 4449/12/PROC. Nº 12-006169 – COM. VAREJ, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÂO = AC: 
1.33,76m² = IT: 20.00 = NE: 10 = RUA AGENOR FAUSTINO CABRAL, 30 – CONJ. F. R. DA COSTA 
– PEDRAS DE FOGO-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005002/TEC/LO-0420.

MD CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 07.499.598/0001-54, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 56 UNDS = IT: 2.500MILHÕES = AC: 4.404,90M² = NE: 18 = L/ATV: RUA 
EDILSON PAIVA DE ARAUJO, QD 155, LT 255, JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA-JP, 1º TAXA 
DA PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005052/TEC/LO-0436.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CNPJ Nº 12.011.855/0001-05, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 16 UNDS = AC: 885,75m² = IT: 800.000 
= NE: 12 = LOC ATV. RUA ASSIS FERREIRA DE LIMA, QD. 154, LT. 430 – GRAMAME-JP-PB. 
Processo: 2015-005115/TEC/LI-4281.

GERAN CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA ME – CNPJ Nº 15.812.262/0001-
28, Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 18 UNDS = AC: 986,64m² = 
IT: 1.000,00 = NE: 15 – RUA APOSENTADO BENEDITO MANOEL INÁCIO, QD. 148, LT. 221 – 
GRAMAME-JP-PB 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005118/TEC/LI-4282.

TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 10.988.827/0001-09, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 
2357/13/PROC. Nº 12-000707 – COM. VAREJ. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO = AC: 600m² = 
IT: 40.000,00 = NE: 18 = LOC. ATV. RUA PROFº FENELON PINHEIRO CAMARA, 527 B – CRISTO 
REDENTOR-JP-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005101/TEC/LO-0438.

IPM-INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA – CNPJ Nº 06.905.487/0002-19, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO = INDUSTRIA METALURGICA DE TUBOS, PERFIS E CHAPAS = IT: 5MILHÕES 
= AC: 11.057,29M² = NE: 40 = L/ATV: ROD. PR 44, LT 01, QD 13 VIA LOCAL 08, DISTRITO INDUS-
TRIAL – CAAPORÃ-PB, 1º T. PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005162/TEC/LI-4284.

MARINALDO FERNANDES MACHADO – CNPJ Nº 17.908.022/0001-57, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO 
– COM. VAREJ. DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES = AC: 1.076,71m² = IT: 
90.000 = NE: 03 = LOC. ATV. RUA JOÃO ALVES DA NOBREGA, 1700 – SANTO ANTONIO – JUNCO 
DO SERIDÓ-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005130/TEC/LO-0439.

W. M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ Nº 03.882.108/0001-43, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL = TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DIESEL, HIDRATADO, CARRO 
PLACA – 0GG-8545-PB = IT: 150MIL = NE: 01 = PERCURSO: CABEDELO/CAMPINA GRANDE E 
PUXINANA-PB. 1º TAXA DA PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005146/TEC/AA-3535.

L J L CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTDA – ME – CNPJ Nº 
07.698.967/0001-38, Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 06 UNDS 
= AC: 307,70m² = IT: 300.000 = NE: 12 = LOC. ATV. RUA ANTONIO SALES S/N QD. 134, LT. 395 
= GRAMAME = COND. SOLAR DOS IPÊS II – JP-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005150/
TEC/LO-0441.

ATLANTICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP – CNPJ Nº 22.754.636/0001-61, 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA PRÉVIA – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 08 UNDS = AC: 722,45m² = IT: 200.000 
= NE: 04 = RUA PROJETADA B 23 LT. 14 QD. 54 – LOT. VILLAGE JACUMÃ=CONDE-PB – 1º T. 
PUBLIC. Processo: 2015-005179/TEC/LP-2507.

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GALDINO LTDA – CNPJ Nº 08.208.024/0001-42, Torna público 
que requereu à SUPERINTENDÊNCIA DE Administração do Meio Ambiente, R.L.I Nº 643/2014, 
PROC. Nº 524/2014 = CONST. DE UM GALPÃO COMERCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN-
TOS = IT: 2000MILHÃO = AC: 4.400,65M² = NE: 30 = L/ATV: BR 230, KM 37 LT. 04 DIST. INDUST. 
SANTA RITA-PB. 1º T. PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005177/TEC/LI-4286.

JOSE HUMBERTO DE LUCENA MAIA – CPF Nº 025.816.164-74, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O. Nº 2097/14 PROC. Nº 
3617/14 = EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES = IT: 200MIL = AC: 202,90M² = NE: 
05 = L/ATV: RUA DIOGENES CASSIMIRO DO NASCIMENTO QD. 953, LT. 251, PARATIBE-JP/PB. 
1º T. PUB. Processo: 2015-005168/TEC/LO-0446.

PLATINA MINERAL LTDA – CNPJ Nº 03.977.181/0001-07, Torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOVAÇÃO DA L.O Nº 3844/13 = 
ENVASE AGUA MINERAL = IT: 200.000,00 = AC: 500,00M² =NE: 26 = L/AT: BR 230 KM 43 = TAXA 
DE PUBLICAÇÃO: 1.383,63. Processo: 2015-005364/TEC/LO-0481.

JAELSON DA SILVA AMORIM-ME – CNPJ Nº 22.372.199/0001-11, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS = IT: 15MIL = AC: 60M² = NE: 01 = L/ATV: SÍTIO CAPIM 
DE CREIRO, S/N ZONA RURAL DE CAAPORÃ-PB, 1º TAXA DA PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-
005357/TEC/LO-0479.

POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA – CNPJ Nº 22.316.023/0001-42, 
Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE ALTERAÇÃO = LAVA JATO = IT: 20MIL = AC: 60M² = NE: 02 = L/ATV: VA, FERNANDO 
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS Nº 160, JARDIM OCEANIA, BESSA-JP. 1º TAXA DA PUBLICAÇÃO. 
Processo: 2015-005358/TEC/LA-0564.

POSTO GAVEL LTDA – CNPJ Nº 09.382.153/0001-15, Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 2563/13/PROC. 4329/2013 = COM. 
VAREJ. DE COMB. EM GERAL, E LUBRIF. REST. E CONVENIÊNCIA = AC: 725,25m² = IT: 50.000 
= NE: 02 = LOC. ATV. RUA BEL. FRANCISCO DA S. ALMEIDA S/N PETROP. – POMBAL-PB. – 1º 
T. PUB. Processo: 2015-005376/LO—0483.

CONPLAQ CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA – 08.403.453/0001-70, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.I Nº 
1973/13/PROC. Nº 13-002860 – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 63 UNDS = AC: 4.130,91m² 
= IT: 500.000 = NE: 10 = LOC. ATV. RUA IVANILDO G. PESSOA, ST 03 QD. 37 LT. 0366 – JD. 
OCEANIA – JP-PB 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005383/TEC/LI-4312.

ATLANTIS PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 02.071.023/0001-12, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 48 UNDS = AC: 9001,06M² = IT: 8.000.000 
= NE: 08 = LOC. ATV. AV. CABO BRANCO, ST. 06 QD. 53 LT. 0210 - CABO BRANCO-JP-PB – 1º 
T. PUBLIC. Processo: 2015-005384/TEC/LI-4313.

GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA – CPF Nº 451.080.564-00, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – EXTRAÇÃO DE SAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL = IT: 15MIL = AC: 11,34HA 
= NE: 09 = L/ATV: FAZENDA VÁRZEA DO IPÊ, ZONA RURAL, DISTRITO SANTA TEREZINHA, 
CAMPINA GRANDE/PB. 1º PUB. Processo: 2015-5308/TEC/LO-0468.



ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus, Câmaras 
de Ar, Protetores bem como prestação de serviços no alinhamento, balanceamento e cambagem, 
destinados à frota veicular do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde Araruna-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 14 de Setembro de 2015
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

  Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 16:00 horas do dia 30 de Setembro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de filtros e óleos lubrificantes 
destinados a frota própria do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde de Araruna-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 14 de Setembro de 2015
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus, Câmaras 
de Ar, Protetores bem como prestação de serviços no alinhamento, balanceamento e cambagem, 
destinados à frota veicular das Secretárias da Administração Municipal - Araruna-PB, exceto a 
Secretária de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 14 de Setembro de 2015
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

  Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de filtros e óleos lubri-
ficantes destinados a frota própria das Secretárias da Administração Municipal - Araruna-PB, exceto 
a Secretária de Saúde Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 14 de Setembro de 2015
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial

ECOCLÍNICA LTDA.
CNPJ/MF nº 57.754.285/0001-73  – NIRE 25200609727

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
O Diretor Financeiro da ECOCLÍNICA LTDA. (“Sociedade”) convoca todos os seus sócios para 

reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada no dia 25 de setembro de 2015 (sexta-feira), 
às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba, na Avenida Coralio Soares de Oliveira, 305 – CEP 58013-240, Bairro Centro, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a proposta de reforma da estrutura de 
gestão e administração da Sociedade; (ii) se aprovada a matéria de que trata o item (i) da ordem 
do dia, deliberar sobre a proposta de reforma e consolidação do Contrato Social da Sociedade; (iii) 
se aprovada a matéria de que trata o item (ii) da ordem do dia e uma vez implementada a reforma 
e consolidação do Contrato Social da Sociedade, deliberar sobre a eleição dos membros que 
irão compor a Diretoria da Sociedade, tendo em vista a nova estrutura de gestão e administração 
proposta para a Sociedade; e (iv) se aprovada a matéria de que trata o item (ii) da ordem do dia 
e uma vez implementada a reforma e consolidação do Contrato Social da Sociedade, autorizar a 
Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a outorga, pela Sociedade, por meio de 
Instrumento Público de Procuração, de poderes de representação e condução rotineira dos negócios 
da Sociedade ao procurador a ser indicado pela sócia CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. 
(CNPJ nº 42.771.949/0001-35). João Pessoa/PB, 16/09/2015. Fernando Henrique de Aldemundo 
Pereira–Diretor Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00035/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: JOSELIA IRENE DE ARAÚJO QUEIROZ – ITEM 01 
OBJETO: Contratação de assistente social para prestação de serviços junto ao CRAS, na sede 

do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.125,00  (hum mil, cento e vinte e cinco reais).
VALOR  GLOBAL R$:  4.500,00  (quatro mil e quinhentos reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 16 de Setembro de 2015.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00035/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: ELIANE MENDES NÓBREGA – ITEM 03 
OBJETO: Contratação de psicóloga para prestação de serviços junto a Secretaria de Educação, 

na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.125,00  (hum mil, cento e vinte e cinco reais).
VALOR  GLOBAL R$:  4.500,00  (quatro mil e quinhentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 16 de Setembro de 2015.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00035/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: JOSÉ CARLOS MAIA – ITEM 06 
OBJETO: Contratação de médico veterinário para prestação de serviços junto a Secretaria de 

Saúde, na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.200,00  (hum mil e duzentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  4.800,00  (quatro mil e oitocentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 16 de Setembro de 2015.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00035/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS – ITEM 04 
OBJETO: Contratação de odontólogo para prestação de serviços junto ao CEO, na sede do 

município.
VALOR  MENSAL R$:  2.500,00  (dois mil e quinhentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  10.000,00  (dez mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 16 de Setembro de 2015.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00035/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: ARLINDO CESAR MARTINS COSTA BRASILEIRO – ITEM 04 
OBJETO: Contratação de odontólogo para prestação de serviços junto ao CEO, na sede do 

município.
VALOR  MENSAL R$:  2.000,00  (dois mil reais).
VALOR  GLOBAL R$:  8.000,00  (oito mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 16 de Setembro de 2015.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00035/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: MARIA DO SOCORRO GUEDES MENDES – ITEM 03 
OBJETO: Contratação de psicóloga para prestação de serviços junto a Secretaria de Educação, 

na sede do município.
VALOR  MENSAL R$:  1.125,00  (hum mil, cento e vinte e cinco reais).
VALOR  GLOBAL R$:  4.500,00  (quatro mil e quinhentos reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 16 de Setembro de 2015.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015
Após analise da documentação de habilitação referente o processos acima constatou o seguinte 

resultado: INABILITADAS a empresa; COMPASS – CONCURSOS PÚBLICOS E ASSESSORIAS, 
CNPJ: 07.909.631/0001-77; Não atendeu aos itens 6.06 – Letra ‘’e’’ – Texto da declaração diverge 
do Edital. Não Apresentou o item 6.5 Letra a – CRC do Contador; a empresa: INSTITUTO BEZERRA 
NELSON LTDA – ME, CNPJ: 08.197.465/0001-96;Não Apresentou o item 6.2 Letra d - Certidão 
Negativa de Mãe D’água; 6.05 Letras b – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados; e 
Letra C – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis; 6.5 Letra a – CRC do Contador; 6.06 
Letra d – Declaração de que estar ciente das condições da Licitação; Não atendeu ao item 06.04 
Letra ‘’C’’ – Apresentou atestado da Prefeitura Municipal de Bragança sem autenticação definida na 
Lei 12.323/2013; 6.06 Letra e – Texto diverge do edital. A empresa CONTEMAX – CONSULTORIA 
TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA – ME, CNPJ: 06.949.023/0001-23, Não apresentou o item 
6.05 – Letra ‘’b’’ – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Constatado a inabilitação ou 
desqualificação de todos os concorrentes do processo de licitação, Tomada de Preços nº 008/2015, 
dar-se-á o prazo de 08 (oito) dias úteis para que os licitantes apresentem novos documentados de 
habilitação “escoimados” dos vícios detectados, nos termos do  § 3º Art. 48, da Lei 8.666/93., sendo 
que, em não havendo recurso ficando marcada a reunião para recebimento desses documentos até 
o dia 29 de Setembro de 2015, ás 08:30horas, na sala da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal. 
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48 centro-Prédio da 
prefeitura Municipal de Mãe D’água-Estado da Paraíba, na sala da comissão Permanente de licita-
ção, em todos os dias, no horário de 8:00 as 12:00h,informações pelo telefone:0(xx83)3428-1000.

Mãe D’água - PB, 11 de Setembro de 2015.
 SILVANIA SOARES DA SILVA

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2015 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido e de conformidade com a Lei nº 8666/93, republica-
da em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: JOÃO EMANUEL DE SOUZA ME - CNPJ: 13.749.236/0001-

77, vencedora dos itens 01 ao 08 com o valor total de R$ 10.540,00 (dez mil e quinhentos reais) 
pelas razões expostas no referido Laudo.

 Gurinhém - PB, 15 de Setembro de 2015.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

      
ADJUDICAÇÃO

 Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-
SENCIAL N.º 023/2015-SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa: 
JOÃO EMANUEL DE SOUZA ME - CNPJ: 13.749.236/0001-77, vencedora dos itens 01 ao 08 como 
o valor total R$ 10.540,00 (dez mil e quinhentos reais).

 Gurinhém - PB, 15 de Setembro de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro
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Protocolo...: 2015 - 053605
Responsavel.: JP SILVA DA CRUZ - ME
CPF/CNPJ....: 008278192/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            860,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053655
Responsavel.: JOSE FRANCISCO DA SILVA  MAR-
MORES M
CPF/CNPJ....: 001963575/0001-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.199,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054045
Responsavel.: JOSE CLOVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 873393234-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.146,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054089
Responsavel.: JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 007202978/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 054252
Responsavel.: KARNE KEIJO-LOGISTICA INTEGRAD
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         38.710,63
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053689
Responsavel.: LUCENA COMERCIO DE PRODUTO 
ELETRONI
CPF/CNPJ....: 012922993/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.085,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 054292
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 252116094-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053476
Responsavel.: PESSOA FISICA FICTICIA 10
CPF/CNPJ....: 322243730-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             10,10
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052760
Responsavel.: R&C - COMERCIO DE CALCADOS 
E BRINQU
CPF/CNPJ....: 019854265/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            746,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053298
Responsavel.: REHABILITAR ENGENHARIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 008337788/0001-38
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.835,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054017
Responsavel.: SOCIEDADE EDUCACIONAL TER-
CEIRO MILE
CPF/CNPJ....: 002323099/0001-98
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.213,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054031
Responsavel.: SUPERMERCADO O LIMEIRAO LTDA
CPF/CNPJ....: 011482018/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.375,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053329
Responsavel.: TL CONSTRUCOES LTDA.
CPF/CNPJ....: 019754120/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.046,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053133
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,  16/09/2015
----------------------------------------

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.: ALBRAS GOLD CONST. E INCORP. L
CPF/CNPJ....: 012810572/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            881,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053751
Responsavel.: AGUIDA RAMALHO NEVES
CPF/CNPJ....: 379984714-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.147,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053818
Responsavel.: ATELIE MODELLITO CONFECCOES 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 017252989/0001-23
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.917,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053973
Responsavel.: ARTHUR BARBOSA FREIRE FERREIRA
CPF/CNPJ....: 011931230/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053274
Responsavel.: CSN CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 010981880/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053522
Responsavel.: C S N CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 010981880/0003-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.421,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054002
Responsavel.: CENA OFICINA DE PROPAGANDA 
E PRODUC
CPF/CNPJ....: 006948639/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            621,79
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053601
Responsavel.: C S N CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 010981880/0002-69
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         46.007,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054001
Responsavel.: C S N CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 010981880/0002-69
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.784,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054000
Responsavel.: C S N CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 010981880/0002-69
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.704,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053999
Responsavel.: FRANCISCO LEONARDO NUNES 
FERREIRA
CPF/CNPJ....: 264020094-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            151,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053567
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            473,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052804
Responsavel.: FLAVIA ROCHA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 044614094-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            373,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB

CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054012
Responsavel.: JOAO BATISTA FIGUEIREDO ME
CPF/CNPJ....: 017731698/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            528,80
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 054589
Responsavel.: JOSEANE RODRIGUES DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 005757039/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.172,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054008
Responsavel.: JOSEMIR BARBOSA
CPF/CNPJ....: 789773204-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.737,22
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053930
Responsavel.: LIDER LIMPEZA URBANA LTDA
CPF/CNPJ....: 010317529/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            103,93
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052677
Responsavel.: LUIZ GUSTAVO SANTANA  LOPES
CPF/CNPJ....: 060920944-28
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            122,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053564
Responsavel . :  MARCILIA NOBRE GADELHA 
05903013490
CPF/CNPJ....: 016785946/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            513,45
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053429
Responsavel.: MARIA CRISTINA UGULINO ARAUJO 
MARAN
CPF/CNPJ....: 112287504-59
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.091,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053852
Responsavel.: MARIA JOSE CAVALCANTE DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 237332414-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.571,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053859
Responsavel.: MERCADINHO STO ANDRE LTDA
CPF/CNPJ....: 010525414/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.849,37
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053658
Responsavel.: PREVIEW PRODUTORA DE VIDEO 
PROFISSI
CPF/CNPJ....: 003739203/0001-92
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.055,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054061
Responsavel.: RN CONSTRU OES LTDA
CPF/CNPJ....: 010554443/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            342,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053247
Responsavel.: ROSA EMILIA DE LIMA ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 338161824-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.262,83
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053919
Responsavel.: SBC PLANO DE ASSISTENCIA FA-
MILIAR L
CPF/CNPJ....: 017332072/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.012,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 054574
Responsavel.: SIMONE GONCALVES DE ALMEIDA 
HOLANDA
CPF/CNPJ....: 569129514-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.932,35
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054119
Responsavel.: SINTYA RACHEL DE FARIA ERTHAL
CPF/CNPJ....: 004419959/0001-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.412,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054062
Responsavel.: VANDERLEI MEDEIROS PECAS
CPF/CNPJ....: 001894888/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            538,72
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053625
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  16/09/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRE A HOGLUND PREPA-
RACOES - M
CPF/CNPJ....: 000943148/0001-60
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.143,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053995
Responsavel.: ALEXANDRE PINTO COSTA
CPF/CNPJ....: 072380024-34
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            882,58
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO ADRIANA 
PARK
Protocolo...: 2015 - 052559
Responsavel.: ANTONIO XAVIER DOS SANTOS 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 732442284-53
Titulo......: CHEQUE           R$         15.000,00
Apresentante: FERNANDO ANTONIO SILVA NUNES
Protocolo...: 2015 - 052754
Responsavel.: AUREA MARIA CORDEIRO DE SOUSA 
CARVA
CPF/CNPJ....: 468459334-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.145,92
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053894
Responsavel.: COMERCIO REPRESENTACAO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 004763172/0001-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.476,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053977
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA.
CPF/CNPJ....: 009024412/0002-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.671,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053347
Responsavel.: E & I COMERCIO DE RACOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021590965/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            494,72
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 054631
Responsavel.: ELENCILDA CAVALCANTE DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 132664974-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         11.435,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053830
Responsavel.: FRANCISCO JOSE MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 243934363-34
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            599,17
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO ADRIANA 
PARK
Protocolo...: 2015 - 052560
Responsavel.: GERALDO DIAS CORREIA
CPF/CNPJ....: 886098984-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.572,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053956
Responsavel.: GISELIA MOURA DE ARRUDA
CPF/CNPJ....: 541452874-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.410,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053925
Responsavel.: GISELIA MOURA DE ARRUDA
CPF/CNPJ....: 541452874-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.583,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 053926
Responsavel.: HUMBERTO NASCIMENTO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 009272018/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,81
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 053177
Responsavel.: JACOB BERZELIUS TRINDADE DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 007533054-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.014,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054009
Responsavel.: JACOB BERZELIUS TRINDADE DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 007533054-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.024,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054010
Responsavel.: JACOB BERZELIUS TRINDADE DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 007533054-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.953,71
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 054011
Responsavel.: JACOB BERZELIUS TRINDADE DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 007533054-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.628,08
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00022/2015.
OBJETO: Contratação de serviços fúnebres com fornecimento de urna (adulto, criança e obeso).
ABERTURA: 27/08/2015 as 14:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 27/08/2015.

MINERAÇÃO PARAIBANA LTDA – CNPJ Nº 09.383.175/0001-08, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO = 
EXTRAÇÃO DE CALCARIO EM UMA ÁREA DE 300HA = IT: 60.000,00 = AC: 76M² = NE: 06 = L/
AT: RIACHO FUNDO, Z/R, BOA VISTA-PB. 1º TAXA DE PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005494/
TEC/LI-4327.

FICAMP S/A INDUSTRIA TEXTIL – CNPJ Nº 12.941.720/0001-30, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 2278/13 PROC. 
Nº 3118/13 = FAB. DE FIOS DE MALHAS DE ALGODÃO = IT: 2.744.162MIL = AC: 21.918,00M² 
= NE: 233 = L/ATV: RUA MANOEL CESAR DE MELO, BR 101 KM 99, S/N, DIST. INDUSTRIAL, 
ALHANDRA/PB. 1º T. DE PUB. Processo: 2015-005541/TEC/LO-0526.

J. H. TRANSPORTES LTDA – CNPJ Nº 05.693.083/0001-65, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL = TRANS-
PORTE DE CARGA PERIGOSA (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) CARRO PLACA – OYX-8157, 
OYY-6218/PE= IT: 500MIL = NE: 37 = PERCURSO: EM TODO ESTADO DA PARAIBA-PB. 1º T. 
DE OUB. Processo: 2015-005524/TEC/AA-3542.

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A – CNPJ Nº 60.886.413/0158-45, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RLO-LOA Nº Nº 2937/13 = PROC. 
13-5484 = ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS LIQ. DE PETROLEO – G.L.P = IT: 
1.600.000 = AC: 1423,93M² = NE: 28 = L/ATV: RUA MARTINHO LUTERO, 633, JARDIM VENEZA, 
JOÃO PESSOA/PB. 1º PUBLICAÇÃO.  Processo: 2015-005534/TEC/LO-0522.

HC PEÇAS S/A – CNPJ Nº 38.046.843/0014-16, Torna público que requereu à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – COM. DE VENDAS 
DE PEÇAS PARA VEICULOS = AC: 250m² = IT: 2.500.000 = NE: 05 = LOC. ATV. AV. EPITACIO 
PESSOA, 630 – TORRE-JP-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005461/TEC/LO-0510.

PAULO ROBERTO MEIRA – CPF Nº 059.798.974-53, Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = CONSTRUÇÃO 
DE 02 CASA = IT: 80MIL = AC: 115,20M² = NE: 04 = L/ATV: RUA PROJETADA, QD. 25 – LOTE. 
549, LOTEAMENTO PLANO DE VIDA, TIBIRI – SANTA RITA – PB =1º PUBLI=059.798.974-53. 
Processo: 2015-005540/TEC/LO-0525.

F.V.J. DE OLIVEIRA E CIA-LTDA – CNPJ Nº 22.731.156/0001-85, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, L.I. = INST. DE POSTO DE 
COMB. (GASOLINA, ETANOL, DIESEL) LUBRIF. E CONVENI. = IT: 100000,00 = AC: 1.138M² = 
NE: 09 = L/AT: RUA AMERICO HEMENEGILDO S/N QD - 40, LTS - 10, 11, 12, 13, 14 S.P CATOLE 
DO ROCHA-PB. 1º T. PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005549/TEC/LI-4335.

RW CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 19.432.920/0001-07, Torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDI-
FICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 UNDS = AC: 207,00m² = IT: 250.000 = NE: 08 = LOC. ATV. 
RUA ADOLFO A. BARBOSA, QD. 132, LT. 186 – GRAMAME-JP-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 
2015-005546/TEC/LO-0529.

ELIZABETH MINERAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 03.529.809/0001-01, Torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LAVRA 
DE CALCÁRIO EM UMA ÁREA DE 110,28ha = IT: 100.000 = NE: 10 = LOC. ATV. UTINGA – ZONA 
RURAL, NO MUNICÍPIO DO CONDE-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005550/TEC/LI-4336.

EDJANE BARROS DE LIMA SILVA – CNPJ Nº 06.227.352/0001-60, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL = 
FESTA DO VAQUEIRO, SHOW COM MUSICA AO VIVO = IT: 35.000,00 = AC: 2.517M² = NE: 01 = L/
AT: TRAVESSA MANOEL GONÇALVES, 48, CENTRO, RIO TINTO-PB. 1º TAXA DE PUBLICAÇÃO: 
Processo: 2015-005591/TEC/AA-3552.

5 CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 16.668.264/0001-58, Torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA PRÉVIA – EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 22 UNDS = AC: 1.677,47m² = IT: 2.400.000 = NE: 35 = LOC. ATV. RUA 
JOÃO BATISTA MAIA S/N QD. 053 LT. 0331 – BANCÁRIOS-JP-PB. - 1º T. PUBLIC. Processo: 
2015-005596/TEC/LP-2522.

BOA VIAGEM PNEUS – CNPJ Nº 17.690.758/0001-00, Torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 1727/2013 = PROC. 13-002626 
= RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM GERAL = IT: 200.000,00 = AC: 735M² = NE: 11 = L/AT: RUA 
FRANCISCO M. DA FONSECA S/N, ALTO DA BOA VISTA , BAYEUX-PB. TAXA DE PUBLICAÇÂO. 
Processo: 2015-005609/TEC/LO-0544.

DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS S. – CPF Nº 097.474.224-41, Torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUT. AMBIENTAL = EVENTO 
BENEFICENTE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS = IT: 33.000,00 = AC: 1.800M² = NE: 01 
= L/AT: RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO S/N, PRAÇA DO ATLETA, AL. DA POPULARES, 
SANTA RITA-PB. 1º T. PUBLICAÇÃO.  Processo: 2015-005593/TEC/AA-3554.

ALLIANCE SELETTO E RESERVA CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 14.009.178/000-08, 
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.

D&D CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES LTDA – CNPJ Nº 12.443.023/000-50, Torna público 
que requereu à Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
= EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 36 UNDS = IT: 4.500.000,00 = AC: 3008,40M² = NE: 10 = 
L/ATV: RUA GOLFO DA CALIFORNIA, Nº 253 QD. 43, LT. 13, INTERMARES CABEDELO-PB. 1º 
T. DA PUBLICAÇÃO. Processo: 2015-005611/TEC/LI-4340.

HENRIQUE NOBREGA PEGADO – CPF Nº 043.583.284-07, Torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, L.O. = EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 
APARTAMENTOS = IT: 222.500,00 = AC: 226,38M² = NE: 05 = L/AT: RUA PROJETADA, S/N, QD. 
03, LT. 27, LOTEAMENTO PLANICIE DE SARON, SANTA RITA-PB. 1º TAXA DE PUBLICAÇÃO. 
Processo: 2015-005598/TEC/LO-0541.

J.F. SOARES E CIA LTDA – CNPJ Nº 24.220.972/0002-30, Torna público que requereu à Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – TRANSPORTE 
DE CARGAS PERIGOSA (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL), CARROS PLACAS: NQE-3967-PB, 
OEU-2328-PB, MOV-1702-PB E NQG-4922-PB = PERCURSO: DE CABEDELO P/ CABACEIRAS-
-PB – 1º T. PUBLIC. Processo: 2015-005592/TEC/AA-3553.

SBA TORRES BRASIL LTDA, torna público que requereu à SEMAM- Secretaria do Meio Ambiente, 
as licenças prévia e de instalação para telefonia móvel celuar (João Pessoa 01) situada à Rua Zélia 
Medeiros de Araújo, 48 Bairro Cidade Universitária.

SBA TORRES BRASIL LTDA, torna público que requereu à SEMAM- Secretaria do Meio Ambiente, 
as licenças prévia e de instalação para telefonia móvel celuar (João Pessoa 03) situada à Rua José 
Martins da Silva, S/N – Castelo Branco.

SBA TORRES BRASIL LTDA, torna público que requereu à SEMAM- Secretaria do Meio Ambiente, 
as licenças prévia e de instalação para telefonia móvel celuar (João Pessoa 04), situada à Rua 
Welligton José de Souza, S/N – Jardim Veneza.

SBA TORRES BRASIL LTDA, torna público que requereu à SEMAM- Secretaria do Meio Ambiente, 
as licenças prévia e de instalação para telefonia móvel celuar (João Pessoa 07), situada à Rua 
Aderbal Maia Paiva, 22 Qd 63, LT 20 – Loteamento Cidade Recreio – Cabo Branco.

REJANETE MARIA MONTEIRO MEIRA BASTOS, CPF nº 760.898.944-00, torna público que re-
quereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença 
ambiental de OPERAÇÃO para o imóvel residencial unifamiliar construído no LOTE66, da QUADRA 
“B”, do CONDOMÍNIO BOSQUE DE INTERMARES, em Cabedelo/PB.

G4 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 13.954.109/0001-00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SUA LICENÇA DE OPERAÇÃO JUNTO A SUDEMA, DA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA ENG° ABELARDO DE OLIVEIRA LOBO, QD. 242, LT. 316, 
GRAMAME, JOÃO PESSOA-PB, PROCESSO Nº 2014-000624/TEC/LO-6949.

COMARCA DA CAPITAL. 1ª VARA REGIONAL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PRO-
CESSO DE Nº 0008148-07.2006.815.2003. A MM. Juíza de Direito da Vara supra, Dra. Gabriella 
de Britto Lyra Leitão Nóbrega, em virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem e dele tomarem conhecimento, que tramita nesta 1ª Vara Regional de Mangabeira, 
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial exequente Banco do Nordeste do Brasil S.A., 
e executado(a) INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS LTDA – IMBRAPEL, mandou a MM Juíza 
expedir o presente EDITAL, com a finalidade de citar o fiador NELSON FERNANDO VASCONCELOS 
VILELA, CPF 304.163.534-87, estando o mesmo em lugar incerto e não sabido para no prazo de 
03 dias, pagar a dívida no valor de R$ 275.690,47 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e 
noventa reais e quarenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária, nos termos do art. 
652-A, parágrafo único, do CPC, cujo prazo para embargar a execução será de 15 dias, honorários 
advocatícios fixados em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Dado e passado nesta cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba, aos 03 dias do mês de setembro de 2015. Eu, Maria do Socorro 
Almeida Ramalho, Analista Judiciária, o digitei. Silmary Alves de Queiroga Vita – Juíza de Direito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00008/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço 
nº AD00008/2015, que objetiva: Adesão para aquisição de materiais de expediente; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: KODIAK COMÉRCIO VAREGISTA DE MATERIAIS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA – EPP – CNPJ nº 10.247.764/0001-30 - R$  500.955,05.

Conde - PB, 15 de Setembro de 2015
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2015, que objetiva: Execução 
dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.F Angelita Bezerra de Assis,; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AZENATH CONSTRUÇÃO 
E INCORPORAÇÃO LTDA - ME - R$ 197.253,19.

Rio Tinto - PB, 10 de Setembro de 2015
SEVERINA FERREIRA ALVES

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2015, que objetiva: 
Contrução de uma quadra coberta com vestiário, localizado na comunidade de Taberaba neste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
Santa Luzia Engenharia Ltda - R$ 507.621,17.

Rio Tinto - PB, 11 de Setembro de 2015
SEVERINA FERREIRA ALVES

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2015, que objetiva: Contratação de serviços 
fúnebres com fornecimento de urna (adulto, criança e obeso); HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Conde - PB, 27 de Agosto de 2015
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

OBJETO: contratação de serviços técnicos especializados visando o planejamento, a organiza-
ção, a execução e a realização do processo seletivo para o provimento dos cargos de agentes de 
trânsitos da Prefeitura Municipal de Uiraúna.

LICITANTE INABILITADO:
- CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA - ME. item 6.3.3 – Apresen-

tou o Alvara de funcionamento sem a devida comprovação de quitação da taxa de funcionamento.
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. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Major 
José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 15 de Setembro de 2015

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Presidente da Comissão



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé 

- PB, comunica a anulação da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00005/2015. OBJETO: 
Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de cinco ruas, neste Município. JUS-
TIFICATIVA: Inconsistências no Projeto Básico que ocasionaram incorreções no valor estimado 
dos serviços bem como na exigência do capital social mínimo integralizado. INFORMAÇÕES: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 15 de Setembro de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do 
dia 30 de Setembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação empresa para fornecimento de forma parcelada, de material mobiliário e equipamentos 
destinado a creche do Municipio de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB. Conforme TERMO DE 
COMPROMISSO PAR Nº 201500268 - PROCESSO Nº 23400005435201447. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de Setembro de 2015
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.F Angelita Bezerra 

de Assis
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: Recursos do Convênio n.° 0222/2014 - Governo do Estado e Próprios do Município de 

Rio Tinto: 0208 - Secretaria de Educação; 12.361.0042.1.011 - Construção, Ampliação, Recuperação 
e Equipagem de Unidades Escolares e 44.90.51.00 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 150 (cento e cinqüenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rio Tinto e:
CT Nº 00120/2015 - 10.09.15 - AZENATH CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - ME - R$ 

197.253,19

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contrução de uma quadra coberta com vestiário, localizado na comunidade de 

Taberaba neste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos do Termo de Compromisso PAC 207818/2014 - FNDE e Próprios do Muni-

cípio de Rio Tinto: 0208 - Secretaria de Educação; 27.8122.0196.1.014 - Conatrução de Ampliação, 
Recuperação de Ginásio Esporte e Quadra e Esportivas e 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rio Tinto e:
CT Nº 00121/2015 - 11.09.15 - Santa Luzia Engenharia Ltda - R$ 507.621,17

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para conclusão da cons-

trução de Creche - Escola / Pró-Infância.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: Contrato de Repasse nº 0281.001-32/2008 CEF e Recursos Próprios do Município de 

Rio Tinto: 02.08 - Secretaria de Educação; 12.365.0185.1.013 - Construção, Ampliação, Recuperação 
e Equipagem de Creches Municipais; 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rio Tinto e:
CT Nº 00122/2015 - 11.09.15 - SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA - EPP - R$ 455.219,72

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. LAGOA DE ROÇA/PB.
EXTRATO DISTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo n° 00001/2015; Pregão Presencial n° 00001/2015; Termo de Rescisão: 
n.º 0001/2015.Objeto: rescisão do Contrato no 0007/2015 firmado entre a Prefeitura Municipal de 
São Sebastião de Lagoa de Roça - Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de 
Lagoa de Roça - PB, CNPJ nº 08.742.439/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Maria do 
Socorro Cardoso, Brasileira, Casada, Agricultora, residente e domiciliada na Rua Jose Rodrigues 
Coura, 47 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB , CPF nº 645.241.834-34, , Carteira 
de Identidade nº 610184 SSP/PB doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado Fer-
nando Antonio de Brito Lira - POSTO POLO - Av. Manoel Tavares, 1735 - Alto Branco - Campina 
Grande - PB, CNPJ nº 01.961.103/0001-80, neste ato representado por Fernando Antonio de Brito 
Lira, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Campos, 0528, Alto 
Branco - Campina Grande - PB, CPF nº 154.111.334-91, Carteira de Identidade nº 313.661 SSP/
PB,com fundamento no Artigo 78, Incisos I e V da Lei 8.666/93. Em 15 de Setembro de 2015. Maria 
do Socorro Cardoso– Prefeita – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
Extrato do Terceiro Termo Aditivo Oriundo da Dispensa n° 013/2014

CONTRATO N.º 072/2014
DISPENSA N.º013/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
CONTRATADA: COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 15.705.860/0001-06
OBJETO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, 

ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO.
VALOR TOTAL R$ 386.450,99 (trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e 

noventa e nove centavos)
Objetivo: O presente termo tem por objeto prorrogar pelo período de 12 meses e 26 dias, conforme 

Paragrafo Terceiro, da Cláusula Terceira do Termo de Compromisso.
Vigência: Até 27/09/2016
Fundamento legal: Amparado nos arts. 57, § 1o e § 2o; e 65, inciso I, bem como, § 1o, todos 

da Lei Federal n° 8.666/93
Matinhas (PB), 01 de Setembro de 2015.

MARIA DE FÁTIMA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Outubro de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de 
empresa do ramo de construção civil para executar a obra reconstrução de 06 (seis) unidades 
habitacionais. Recursos do Convênio CV 1091/2013 FUNASA/PMC. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 15 de Setembro de 2015

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

TORNAR SEM EFEITO
 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00008/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00008/2015, que objetiva: Adesão para aquisição de materiais de expediente; TORNAR SEM 
EFEITO A RATIFICAÇÃO DO  correspondente procedimento em favor de: KODIAK COMÉRCIO 
VAREGISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – EPP – CNPJ nº 10.247.764/0001-30 - R$  
500.955,05, efetuado em 27/08/2015..

Conde - PB, 15 de Setembrode 2015
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para execução dos 
serviços de construção de uma Quadra Coberta na Escola Rui Carneiro neste município.

LICITANTE: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2014.
DOS TERMOS DA RESCISÃO:
Com base na cláusula décima segunda do respectivo contrato, fica o referido instrumento res-

cindido de forma amigável, ficando acordado que não haverá qualquer tipo de ressarcimento ou 
penalidades aplicadas às partes contratantes, tudo de acordo nos casos previstos no Artigo 65 e será 
rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.

Jacaraú - PB, 05 de junho de 2015.
João Ribeiro Filho Prefeito

Prefeito

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

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de construção diversos, com requisição diária e periódica - pronta entrega; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: A & M COMERCIO DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO LTDA - R$ 326.338,10; CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 17.822,40; 
REJANE DALVA DA SILVA - ME - R$ 6.496,00.

Sapé - PB, 01 de Setembro de 2015
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.020/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro                           Ofi-

cial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 14:00 horas do dia 29 
de setembro de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob                              N° 
2.11.020/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo por OBJETO A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE 
ESTEIRAS, PARA USO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande,15 de setembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de oito máquinas copiadoras multifuncionais - fotocopiadora/impressora/

scanner.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 02.00 - Gabinete do Vice-Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete 
do Vice-Prefeito 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.122.1002.2009 - 
Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.00 - Secretaria de 
Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 06.00 - Secretaria de 
Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.361.2011.2023 - Manter atividades da educação básica 
- FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - Salário Educação 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 07.00 - Secretaria de Agricultura e 
Pesca 20.122.1022.2045 - Manter atividades da Secretaria de Agricultura e Pesca 08.00 - Secretaria 
de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da Secretaria de Meio 
Ambiente e Infra Estrutura 09.00 - Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter ati-
vidades do Departamento de Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter 
atividades da Secretaria de Comunicação 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00088/2015 - 10.09.15 - JESSICA TRAJANO SABINO - R$ 37.920,00

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, com requisição diária e 

periódica - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Fundo Municipal de Promo-

ção e A. Social: 10.00 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.1003.2058 - Manter atividades 
do Conselho Tutelar do Município 08.241.2018.2059 - Manter atividades de atenção ao idoso - FNAS 
08.241.2021.2060 - Manter atividades do Centro de Convivência para Idosos 08.242.2020.2061 - 
Manter atividades dos serviços atend. de pessoas portad. de deficiência 08.243.2018.2062 - Manter 
atividades dos serviços convivência e fortalec. de vínculos 08.243.2018.2063 - Manter atividades 
dos serviços convivência e fortalec. de vínculos - FNAS 08.243.2019.2100 - Manter atividades do 
Programa Serviço Acomp. para Crianças e Adolescentes 08.244.2018.2064 - Manter atividades 
do Programa Atenção Integral Família - PAIF 08.244.2018.2065 - Manter atividades do Programa 
Atenção Integral Família - PAIF/CRAS - FNAS 08.244.2018.2066 - Manter atividades do Progra-
ma IGD SUAS - FNAS 08.244.2018.2067 - Manter atividades do Programa Bolsa Família - IGD 
BF - FNAS 08.244.2018.2068 - Manter atividades de Programas Sociais - outros financiamentos 
- FNAS 08.244.2019.2069 - Manter atividades do Programa CREAS - FNAS 08.244.2019.2070 
- Manter atividades administrativas ao CREAS 08.244.2020.2072 - Manter atividades dos Con-
selhos Sociais 08.244.2020.2073 - Prestar assistência e prot. a população LGBT, vítimas discr. e 
preconceito 08.244.2020.2074 - Manter atividades do Centro Ref. da Mulher em Situação de Vul-
nerabilidade 08.244.2020.2076 - Manter atividades da Secretaria de Promoção e Assistência Social 
08.244.2020.2077 - Manter ações do Programa Bolsa Família 08.244.2020.2099 - Manter atividades 
do Programa de Acesso ao Mundo Trabalho ACESSUS 08.333.2020.2078 - Realizar capacitação para 
operadores de programas sociais e conselheiros 08.333.2023.2079 - Manter atividades de apoio a 
geração de emprego e renda 3390.30.01 - Material de consumo 4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00021/2015 - 01.09.15 - A & M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- R$ 326.338,10
CT Nº 00022/2015 - 01.09.15 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 17.822,40
CT Nº 00023/2015 - 01.09.15 - REJANE DALVA DA SILVA - ME - R$ 6.496,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços na realização de procedimentos do SUS - exames ambulatorial 

e hospitalar diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.2024.2086 - Manter Programa 
de Atenção Básica de Saúde 10.301.2025.2090 - Manter atividades de assistência farmacêutica 
3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00073/2015 - 01.09.15 - LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 

- R$ 149.755,20

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2015, que objetiva: Prestação de serviços 
na realização de procedimentos do SUS - exames ambulatorial e hospitalar diversos; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA - R$ 149.755,20.

Sapé - PB, 01 de Setembro de 2015
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: Locação de oito máquinas 
copiadoras multifuncionais - fotocopiadora/impressora/scanner; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JESSICA TRAJANO SABINO - R$ 37.920,00.

Sapé - PB, 10 de Setembro de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS N° 000003/2014
O MUNICÍPIO DE CUITEGI, através do Presidente da CPL, torna público o RESULTADO do 

JULGAMENTO do RECURSO interposto pela empresa 3JT CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (CNPJ 
19.549.100/0001-08) participante da TOMADA DE PREÇOS Nº 000003/2014, que tem por objeto 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de cons-
trução de uma Unidade Escolar com 04 (quatro) salas de aulas, no Município de Cuitegí/PB. A 
Comissão em sua unanimidade DECIDIU PELO CONHECIMENTO DO RECURSO interposto para 
no mérito JULGÁ-LO IMPROCEDENTE mantendo-se na íntegra a decisão anteriormente adotada. 
A CPL informa ainda que haverá sessão pública para a continuidade dos trabalhos objetivando a 
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS das empresas habilitadas: Construtora e Serviços 
Exclusiva Ltda – Me; Del Engenharia Eireli - ME; Bandeirantes Construções & Urbanismo Ltda – 
ME e Construtora e Serviços de Limpeza C.R.C LTDA – ME, que ocorrerá às 10:30 horas do dia 
18/09/2015, na sala de licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Cuitegi-PB. 

Cuitegi-PB, 14 de setembro de 2015
REGICLAUDIO DIOGO GOMES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Confecção de fardamento escolar 
destinados aos alunos da rede municipal de ensino. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3347-1820.
Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 15 de Setembro de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
o fornecimento de Cateter uretral hidrofílico feminino. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3347-1820.Email: licitacao.gbravo@ymail.com
Gado Bravo - PB, 15 de Setembro de 2015

JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para os 
fornecimentos de peças e acessórios em atendimento a manutenção de poços. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(83) 3347-1820.Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 15 de Setembro de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Setembro de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços 
de divulgação de fatos ou informações institucionais, de interesse público. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(83) 3347-1820.Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 15 de Setembro de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015 – REPUBLICAÇÃO 

POR INCORREÇÃO
OBJETO: Construção de Quadra coberta com vestiario na escola Abelardo Alves de Azevedo.
LICITANTES HABILITADOS:
- D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA.
- JF SANTOS CONSTRUÇÕES.
- PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- ADCRUZ CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA.
- COFEM CONTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.
- DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
25/09/2015, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis.

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

Conde - PB, 15 de Setembro de 2015
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 035/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP 
no dia 29 de Setembro de 2015 as 14:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO DE  SAÚDE . A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, 
Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 11 de Setembro de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público para conhecimento dos interes-

sados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 
123/2006 e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço global, 
do tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para execução de remanescente de obra 
civil pública de construção de unidade escolar de educação infantil – CRECHE tipo “B” no Conjunto 
Cícero Lucena no Município de Mamanguape, em sessão pública para abertura dos envelopes de 
habilitação e proposta que realizar-se-á as 14:00hs do dia 06/10/2015, na sala da CPL, localizado 
na sede da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, 
n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Mamanguape, 15 de setembro de 2015.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2015

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início 
da Sessão:09:00 (hora local) do dia 30/09/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 
08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.brou www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 14 de setembro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2015
A CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a Lei 123/2006, que fará 
realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, 
sob regime de empreitada, tenho como objeto: Obra civil pública de Reforma e Ampliação da sede 
da Câmara Municipal de Alhandra, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação 
e proposta que realizar-se-á as 10:00hs do dia 02/10/2015. A reunião ocorrerá na sala da CPL no 
prédio sede da Câmara Municipal de Alhandra, Pc Nossa Senhora da Assunção nº 06 - Centro 
-  Alhandra/PB. Maiores informações através do telefone (83) 3256-2441, no horário de expediente 
de 08h00min as 12h00min horas.

Alhandra, 14 de Setembro de 2015.
JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Outubro de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de TERRAPLENA-
GEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO em PARALELEPÍPEDO - Solânea/PB.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 15 de Setembro de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00001/2015. OBJETO: Execução dos serviços de TER-

RAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO em PARALELEPÍPEDO - Solânea/PB. ABER-
TURA: 28/05/2015 as 16:00 horas. JUSTIFICATIVA: A empresa vencedora do certame, no caso 
a empresa PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ 
Nº 17.268.623/0001-42, não compareceu para assinar o contrato objeto da licitação em epígrafe. 
DATA: 14/09/2015. 

SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ
Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 087/2014 – AD Nº 010/2014 – 1º TERMO ADITIVO
Instrumento: Contrato nº 087/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Conde.
Contratado: CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICA 

LTDA, CNPJ nº 10.818.853/0001-99.
Processo Licitatório n° 102/2014 – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para registro de preços consignado em ata, 

para aquisição de material odontológico, destinados às necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município.

Dotação: 02.015.10.301.1008.2037.0017.3390.30.00.000
Aditivo: Prorrogação de prazo para 31/12/2015.
Vigência: 20/07/2015 A 31/12/2015, permanecendo inalteradas demais cláusulas.
Signatários: Pela Prefeitura Municipal de Conde, TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEI-

RA e pela empresa, o Senhor DANIEL GRANGEIRO FEITOSA DE ALENCAR – Representante.
Conde, 15 de setembro de 2015.

TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA 
Prefeita

O Presidente do SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA 
–SINDEPOL/PB- em cumprimento ao disposto no artigo 46 e seguintes do Estatuto próprio, e em 
virtude da extinção do Processo nº 200.2007.743.757-8, torna público aos associados que estão 
abertas as inscrições, para que sejam inscritas as chapas que concorrerão à escolha dos mem-
bros da diretoria executiva, conselho fiscal e dos delegados representantes junto ao Conselho de 
Representação da Federação (art. 46 ) do SINDEPOL/PB, referente ao TRIÊNIO 2016/2018, cuja 
Eleição ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 28/10/2015, no horário 
das 08h às 17h00min, na sede da ADEPOL/PB, localizada na Rua Prof. Emilio Araújo Chaves , 
240 – Altiplano, nesta Capital

O processo eleitoral obedecerá ao seguinte cronograma, cujos prazos serão impror-
rogáveis:

- Inicio para inscrição de chapa, 22/09/2015, o horário de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 
17:00 hs, de segunda a sexta feira, junto a Secretaria do Sindicato, sita a rua D. Pedro II, 987 – Ed. 
Empresarial Le Cartier, S/101 – 1º andar. Centro, nesta capital. - data final para inscrição de chapa, 
08/10/2015- prazo para impugnação de candidaturas, 14/10/2015.Ainda conforme o estatuto, não 
será aceito inscrições de chapas incompletas e de associados que não preencherem os requisitos 
contidos no artigo no 48 e seguintes do Estatuto João Pessoa, 16   de Setembro de 2015.ISAIAS 
OLEGÁRIO DA SILVA-Presidente do SINDEPOL-PB- REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

COMUNICADO PREGÃO 273/2015
PROCESSO Nº 19.000.005463.2015

Comunicamos, a quem interessar, que o Pregão Presencial  nº273/2015 (registro de preços para 
aquisição de veiculo para transporte de cães), destinado ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado 
da Paraíba - CBMPB/FUNESBOM, marcado para o dia 21/09/2015 as 09h, fica adiado  para  o 
dia 28/09/2015 as 14h. Solicitamos aos licitantes que acesse o site. para adquirir um novo Edital. 
www.centraldecompras.pb.gov.br

RGE CGE: 15-011101-6
João Pessoa, 15 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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

A Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS, CNPJ 00.371.600/0001-66, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Alteração, sob 
processo 2015-005789/TEC/LA-0567, para a expansão da Rede de Distribuição de Gás e seus 
Componentes processo contínuo nas diversas ruas e adjacências dos Bairros Aeroclube, Manaíra, 
Cabo Branco, Tambaú, Miramar, Brisamar, Bessa e Jardim Oceania, em João Pessoa/PB.

George Ventura Morais   
Diretor- Presidente
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